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

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
สมบัติของจ านวนนับ   การแยกตัวประกอบ  การหาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับ  การหา  

ตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับ  การหาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับโดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด            
การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับ 

ระบบจ านวนเต็ม   จ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็มลบและศูนย์  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม    
การบวก ลบ คูณ และหารจ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 

เลขยกก าลัง   ความหมายของเลขยกก าลัง  การคูณและหารเลขยกก าลังที่ฐานเดียวกันและ 
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การสร้างทางเรขาคณิต  จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  มุม  และสร้างมุมขนาดต่างๆ   
การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง  การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน  การสร้าง
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด 
(mind mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้
และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
น าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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2.  ตัวช้ีวัด  
     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แยกตัวประกอบ หาตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับที่ก าหนด   
2. หาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับโดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด  
3. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

ของจ านวนนับ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์   
4. ระบุ ยกตัวอย่างและเปรียบเทียบจ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วน และ

ทศนิยม 
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของจ านวนเต็มที่ก าหนด   
6. อธิบายสมบัติของจ านวนเต็ม  ผลที่เกิดข้ึนจากการบวก การลบ การคูณและการหาร  

ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับการหารของจ านวนเต็ม   
7. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมบัติของจ านวนเต็ม หรือเลือกใช้  

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์   
8. หาผลคูณและผลหารของเลขยกก าลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  และ

เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  
9. เขียนจ านวนที่ก าหนดให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific notation) 
10. สร้างมุมที่มีขนาดที่ก าหนดและเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง 
11. สร้างรูปเรขาคณิตพ้ืนฐานโดยใช้วงเวียนและสันตรง  สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

ด้านขนานโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานพร้อมทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง (โดยไม่เน้นการ
พิสูจน์) 

12. สืบสวนสอบสวนและสร้างข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ

น าเสนอแนวคิด  
15. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

1 
………………….. 

1 – 3  
 

1. สมบัติของจ านวนนับ 
1.1  จ านวนนับ,             
ตัวประกอบของจ านวนนับ 
, จ านวนเฉพาะ 
1.2 การแยกตัวประกอบ 

ตัวช้ีวัด 
1. แยกตัวประกอบ หาตัวหารร่วมมาก       

ตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับที่ก าหนด 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าเสนอแนวคิด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกได้ว่าจ านวนใดเป็นจ านวนนับ           
2. หาตัวประกอบของจ านวนนับได้  
3. บอกได้ว่าจ านวนใดเป็นจ านวนเฉพาะ 
4. แยกตัวประกอบของจ านวนนับโดยวิธีต่างๆ 

ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใช้สื่อ/สิ่งของ ในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ การหา     
ตัวประกอบของจ านวนนับ 
- บรรยายและอภิปรายผล
จากการจัดกิจกรรม 
- ให้นักเรียนท ากิจกรรมการ
หาจ านวนเฉพาะโดยใช้
ตะแกรงเอราโตสเทเนส 
- หาจ านวนเฉพาะมาหาร
ตัวเลขที่ก าหนดให้ 
- ท าใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สิ่งของต่างๆ 
- ใบความรู้ 
- เอกสารการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สังเกตการ
ท ากิจกรรม 
- ตรวจใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

2 
………………….. 

4 – 6 1.3 การหา ตัวหารร่วม
มากและตัวคูณร่วมน้อย 
ของจ านวนนับ โดยวิธี
ต่างๆ 
1.4 การหาตัวหารร่วม
มากแบบยุคลิด 
(Euclid) 

ตัวช้ีวัด 
1. แยกตัวประกอบ หาตัวหารร่วมมาก ตัว

คูณร่วมน้อยของจ านวนนับที่ก าหนด 
2. หาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับโดย

ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และน าเสนอแนวคิด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. หาตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยของ
จ านวนนับ โดยวิธีต่างๆ ได ้

2. หาตัวหารร่วมมากแบบยุคลิด (Euclid) ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การหาตัวหารร่วมมากและ
ตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีหาตัว
ประกอบร่วม 
- การหาตัวหารร่วมมากและ
ตัวคูณร่วมน้อยโดยการ
แยกตัวประกอบ และโดยวิธี
หารสั้น 
- การหาตัวหารร่วมมากโดย
วิธียุคลิด (Euclid) 
- ท าใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สิ่งของต่างๆ 
- ใบความรู้ 
- เอกสารการ
สอน 
- ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สังเกตการ
ท ากิจกรรม 
- ตรวจใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

3 
………………….. 

7 – 9  1.5 การแก้ปัญหาโดย
ใช้ ตัวหารร่วมมาก 
และ ตัวคูณร่วมน้อย 

ตัวช้ีวัด 
3. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน

สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวหารร่วมมาก
และตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับ หรือ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่า
หนึ่งกลยุทธ์   

16. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แก้ปัญหาโดยใช้ ตัวหารร่วมมาก และ     
ตัวคูณร่วมน้อย ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทบทวนความรู้เดิมโดยการ
บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างโจทย์
และให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหา 
- ใช้การสาธิตการแก้ปัญหา 
- ท าใบงาน 
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
หลักการแก้ปัญหาตัวหารร่วมมาก 
และตัวคูณร่วมน้อยและให้
นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด
โดยใช้ Mind Mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบจ าลอง
โมเดล 
- แบบฝึกทักษะ 
- ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

4 
………………….. 

10 – 12 
 

2. ระบบจ านวนเต็ม 
2.1  จ านวนเต็มบวก  
จ านวนเต็มลบ  และศูนย์ 
2.2 การเปรียบเทียบ
จ านวนเต็ม 

ตัวช้ีวัด 
4. ระบุ ยกตัวอย่างและ

เปรียบเทียบจ านวนเต็มบวก 
จ านวนเต็มลบ ศูนย ์เศษส่วน และ
ทศนิยม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จ าแนก และยกตัวอย่าง
จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ 
และศูนย์ได้ 

2. เปรียบเทียบจ านวนเต็มได้ 
 

 
 
 
 
 
 
- ใช้เส้นจ านวน 
- แจกใบความรู้ 
- ท าใบงาน 
- ใช้การแสดงประกอบการสอน 
- ท าแบบฝึกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
- โปรกรม 
GSP 
- เส้นจ านวน 

 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน 

5 
………………….. 

13 – 15  2.3  การบวกจ านวนเต็ม ตัวช้ีวัด 
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 

ผลหารของจ านวนเต็มที่ก าหนด   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บวกจ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- ท าใบงาน 
 

 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 
 
 
 
- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

6 
………………….. 

16 – 18  2.4 การลบจ านวนเต็ม ตัวช้ีวัด 
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 

ผลหารของจ านวนเต็มที่ก าหนด   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ลบจ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- ท าใบงาน 
 

 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 
 
 
 
- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน 

7 
………………….. 

19 – 21  2.5  การคูณจ านวนเต็ม ตัวช้ีวัด 
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 

ผลหารของจ านวนเต็มที่ก าหนด   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. คูณจ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- ท าใบงาน 
 

 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 
 
 
 
- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

8 
………………….. 

22 – 24  2.6  การหาร
จ านวนเต็ม 

ตัวช้ีวัด 
5. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 

ผลหารของจ านวนเต็มที่ก าหนด   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. หารจ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- ท าใบงาน 

 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 
 
 
 
- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน 

9 
………………….. 

25 – 27   2.7  สมบัติของ
จ านวนเต็มและ
การน าไปใช้      

ตัวช้ีวัด 
6. อธิบายสมบัติของจ านวนเต็ม  

ผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ 
การคูณและการหาร  ความสัมพันธ์
ของการบวกกับการลบ  การคูณ
กับการหารของจ านวนเต็ม   

7. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมบัติของ
จ านวนเต็ม หรือเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่ง     
กลยุทธ์ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

9 
………………….. 

(ต่อ) 

25 – 27   2.7  สมบัติของ
จ านวนเต็มและ
การน าไปใช้ (ต่อ)    

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกสมบัติของจ านวนเต็มได้ 
2. น าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับ

จ านวนเต็มไปใช้ได้ 

 
- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- ท าใบงาน 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสมบัติ
ของจ านวนเต็ม  และให้นักเรียนสรุป
ความคิดรวบยอดโดยใช้ Mind Mapping 

 
- ใบความรู้ 
- ใบกิจกรรม 
- ใบงาน 

 
- ตรวจใบ
กิจกรรมและ
ใบงาน 

10 
………………….. 

28–30 สอบกลางภาค 

11 
………………….. 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เลขยกก าลัง 
3.1 ความหมาย
ของเลขยกก าลัง 
 

ตัวช้ีวัด 
8. หาผลคูณและผลหารของเลข

ยกก าลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  และเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน  
เต็มบวก 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เขียนจ านวนที่ก าหนดให้    
ให้อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
 
 
 
- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
- ศึกษาใบความรู้ 
- อภิปรายความหมายของ 
เลขยกก าลัง 

 
 
 
 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึก
ทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

11 
………………….. 

32 – 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 การคูณเลข
ยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน  และเลข
ชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มโดยใช้
สมบัติของการคูณ
เลขยกก าลัง 

ตัวช้ีวัด 
8. หาผลคูณและผลหารของเลข

ยกก าลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  และเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
บวก 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เขียนเลขยกก าลังที่ก าหนดให้ 
ให้อยู่ในรูปจ านวนเต็มได้ 

2. คูณเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน 
และเลขชี้ก าลงัเป็นจ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
- ศึกษาใบความรู้ 
- อภิปรายความหมายของ 
เลขยกก าลัง 
- ใบงาน 
- ยกตัวอย่างเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน 
- แบบฝึกทักษะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึก
ทักษะ 
- แผนภาพ
การแบ่งเซล
ของแบคทีเรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

12 
………………….. 

34 – 36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 การคูณเลขยกก าลัง
ที่มีฐานเดียวกัน และเลข
ชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
โดย ใช้สมบัติของการคูณ
เลขยกก าลัง(ต่อ) 
3.3 การหารเลขยกก าลัง
ที่มีฐานเดียวกัน  และ
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็มโดยใช้ สมบัติของ
การหารเลขยกก าลัง 
 
 

ตัวช้ีวัด 
8. หาผลคูณและผลหารของเลข

ยกก าลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  และเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
บวก 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. คูณเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มได้ 

2. หารเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทบทวนการคูณเลขยกก าลัง 
- ท าใบกิจกรรม 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท าแบบฝึกทักษะ 
- สรุปสมบัติการคูณเลขยกก าลัง 
- ทบทวนการหารเลขยกก าลัง 
- ท าใบกิจกรรม 
- ศึกษาใบความรู้ 
- สรุปสมบัติการหารเลขยกก าลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- ใบกิจกรรม 
- แบบฝึก
ทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบงาน 
ใบกิจกรรม
และแบบฝึก
ทักษะ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

13 
………………….. 

37 – 39  3.4 การคูณ และการ
หารเลขยกก าลัง และ
สมบัติอื่นๆ ของเลขยก
ก าลัง 

ตัวช้ีวัด 
8. หาผลคูณและผลหารของเลขยก

ก าลังที่ฐานเดียวกันและมีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็ม  และเลขยกก าลังที่มี
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์  

15. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท า
โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. คูณและหาร เลขยกก าลังที่มี
ฐานเดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม และสามารถน าไปใช้ได้  

2. น าสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง
ไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมกลุ่มโดยการ
ยกตัวอย่างและน าเสนอ 
- สรุปสมบัติของเลขยกก าลัง 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท าใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ศึกษาใบ
ความรู้ 
- ท าใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

14 
………………….. 

40 – 42  3.3 การเขียนจ านวน
ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์   
วิทยาศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
9. เขียนจ านวนที่ก าหนดให้อยู่ใน

รูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific notation) 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และ
น าเสนอแนวคิด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทบทวนการเปลี่ยนเศษส่วนให้อยู่
ในรูปเลขยกก าลังและการเปลี่ยน
ทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน 
- น าเลขยกก าลังไปใช้กับจ านวนที่มี
ค่ามากๆ และจ านวนที่มีค่าน้อยๆ 
- บวก ลบ คูณ หาร จ านวนใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับเลขยกก าลัง และให้นักเรียน
สรุปความคิดรวบยอดโดยใช้ Mind 
Mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึก
ทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบงาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

15 
………………….. 

43 – 45  
 

4. การสร้างทาง
เรขาคณิต 
4.1 จุด เส้นตรง      
ส่วนของเส้นตรง รังสี       
และมุม 
4.2  การสร้างเกี่ยวกับ
ส่วนของเส้นตรง 

4.2.1 การสร้างส่วนของ
เส้นตรงให้ยาวเท่ากับ
ความยาวที่ก าหนดให้ 

4.4.2. การแบ่งส่วน
ของเส้นตรง 

ตัวช้ีวัด 
10. สร้างมุมที่มีขนาดที่ก าหนด

และเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง 
12. สืบสวนสอบสวนและสร้าง

ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติ
ทางเรขาคณิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จ าแนกรูปเรขาคณิตท่ีเป็น
ส่วนของเส้นตรง รังสี และเส้นตรง
ได้ 

2. จ าแนกมุมชนิดต่างๆ ได้ 
3. สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว

เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง
ที่ก าหนดให้ และอธิบายขั้นตอน
วิธีการสร้างได้ 

4. แบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นส่วน
ที่เท่ากัน ตามที่ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธี การสร้างได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ทบทวนความหมายเกี่ยวกับรูป
เรขาคณิต 
- สร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความ
ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่
ก าหนดให้ 
- และอภิปรายการสร้าง 
ส่วนของเส้นตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรม 
- วงเวียน 
- สันตรง 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบ
กิจกรรม 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

16 
………………….. 

46 – 48  4.3  การสร้างเกี่ยวกับมุม 
   4.3.1. การแบ่งครึ่งมุม     
   4.3.2. การสร้างมุมให้
มีขนาดเท่ากับมุมที่
ก าหนดให้ 
   4.3.3. การสร้างมุมท่ีมี
ขนาดต่างๆ 

ตัวช้ีวัด 
10. สร้างมุมที่มีขนาดที่ก าหนด

และเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง 
12. สืบสวนสอบสวนและสร้าง

ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติ
ทางเรขาคณิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แบ่งครึ่งมุมที่ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการและสร้างได้ 

2. สร้างมมุให้มขีนาดเท่ากับขนาด
ของมุมท่ีก าหนดให้ และอธิบาย
ขั้นตอนวิธีการสรา้งได้ 

3. สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- สร้างมุมและแบ่งมุมโดยอธิบาย
การสร้างและฝึกการสร้างและ
เขียนวิธีสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรม 
- วงเวียน 
- สันตรง 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจใบ
กิจกรรม 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

17 
………………….. 

49 – 51 
 
 
 
 
 

4.4 การสร้างเส้นตั้งฉาก 
4.5 การสร้างเส้นขนาน 

ตัวช้ีวัด 
11. สร้างรูปเรขาคณิตพ้ืนฐานโดย

ใช้วงเวียนและสันตรง  สร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานพร้อม
ทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง 
(โดยไม่เน้นการพิสูจน์) 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่อยู่
ภายนอก มายังเส้นตรงที่ก าหนดให้ได้  

2. สร้างเส้นตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบน
เส้นตรงที่ก าหนดให้ได้ 

3. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
ก าหนดให้ และขนานกับเส้นตรงที่
ก าหนดให้ และอธิบายขั้นตอนวิธีการ
สร้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สาธิตการสร้างเส้นตั้งฉาก 
- แบ่งกลุ่มการท ากิจกรรมจาก 
ใบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรม 
- วงเวียน 
- สันตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบกิจกรรม 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

18 
………………….. 

52 – 54 4.6 การสร้างรูป
สามเหลี่ยม และ       
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ  

ตัวช้ีวัด 
11. สร้างรูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน

โดยใช้วงเวียนและสันตรง  สรา้งรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานพร้อม
ทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง 
(โดยไม่เน้นการพิสูจน์) 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
ก าหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่
ก าหนดให้ และอธิบายขั้นตอน
วิธีการสร้างได้ 

2. สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่เหลี่ยมใดๆ  จากสิ่งที่ก าหนดให้ 
และอธิบาย ขั้นตอน วิธีการสร้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สาธิตการสร้างเส้นตรงให้ผ่าน
จุดที่ก าหนดให้และขนานกับ
เส้นตรงที่ก าหนดให้ 
- สาธิตการสร้างรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม 
- สรุปการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุด
ที่ก าหนดให้และขนานกับเส้นตรง
ที่ก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรม 
- วงเวียน 
- สันตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบกิจกรรม 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

19 
………………….. 

55 – 57 4.6  การสร้างรูป
สามเหลี่ยม และ       
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ  (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
11. สร้างรูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน

โดยใช้วงเวียนและสันตรง  สรา้งรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานพร้อม
ทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้าง 
(โดยไม่เน้นการพิสูจน์) 

13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน
หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่เหลี่ยมใดๆ จากสิ่งที่ก าหนดให้ 
และอธิบายขั้นตอน วิธีการสร้างได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สาธิตการสร้างรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และให้
นักเรียนสรุปความคิดรวบยอด
โดยใช้ Mind Mapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ใบกิจกรรม 
- วงเวียน 
- สันตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบ
ฝึกทักษะและ
ใบกิจกรรม 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ) 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ การประเมิน 

20 
………………….. 

 
58 – 60  

 
สอบปลายภาค 
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4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
     การสอนรายวิชา  ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ประจ าภาคเรียนที่ 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 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด
เรื่อง จ านวนนับ การแยกตัวประกอบ, 
การหาตัวหารร่วมมาก  และ          
ตัวคูณร่วมน้อย, การหาตัวหารร่วม
มากแบบยุคลิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
1 – 2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

40 1 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด, 
การแก้ปัญหาโดยใช้การหาตัวหารร่วม
มาก และตัวคูณร่วมน้อย 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง จ านวนเต็ม , การเปรียบเทียบ
จ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง  การบวกจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

40 1 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การลบจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
6 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

40 0.5 
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4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (ต่อ) 
 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การคูณจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การหารจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
8 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด
สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

40 1 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด    
ความหมายของเลขยกก าลัง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
11 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง  การคูณ หารเลขยกก าลัง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง สมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  3 วัน 

30 0.5 

12. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
14 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  3 วัน 

30 0.5 

13. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง จุด, เส้นตรง, ส่วนของเส้นตรง, 
รังสี, มุม, การสร้างเกี่ยวกับส่วนของ
เส้นตรง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  3 วัน 

30 0.5 

14. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การสร้างมุม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  3 วัน 

30 0.5 

15. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด
เรื่อง การสร้างเส้นตั้งฉาก และ      
เส้นขนาน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
17 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  3 วัน 

30 0.5 

16. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยม และ   
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
18 – 19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  3 วัน 

40 1 

รวม                              500 10 
 
หมายเหตุ   เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 

     นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก  
     ความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 
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      4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: คุณลักษณะอันพึงประสงค์(10 คะแนน) 
             การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1           
ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ................... ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม  

 
 (5) 

ดีมาก 
 

(4) 

ดี   
 

  (3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
  1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
  2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
  3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
  4. ความมีวินัยในตนเอง      
  5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
  6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
  7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
  8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      
  9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
    4.3  ประเมินจากการสอบย่อย     
           รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี้ 
           4.3.1  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  วันที่ .............................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  6  คะแนน 
           4.3.2  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  วันที่ .............................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  9  คะแนน 
           4.3.3  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  วันที่ .............................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  6  คะแนน            
           4.3.4  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4  วันที่ .............................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  9  คะแนน 
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ตารางเนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยครั้งที่ 1 – 4   
 

หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

จ า
นว

นค
าบ

 
ที่ใ

ช้ส
อน

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะ
แน

น 

แสดงวิธีท า 
พอสงัเขป 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 
จ านวนข้อ(ข้อละ) 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
จ านวนนับ , จ านวน
เฉพาะ    

3 1. หาตัวประกอบของ
จ านวนนับได้  

2. บอกได้ว่าจ านวนใดเป็น
จ านวนเฉพาะ 

2 ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

- 1 

การหาตัวหารร่วม
มาก และตัว
คูณร่วมน้อย 

2 1. หา ตัวหารร่วมมาก และ
ตัวคูณร่วมน้อยของจ านวนนับ 
โดยวิธีต่าง ๆ ได้ 

- 2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 

การหาตัวหารร่วม
มากแบบยุคลิด 

1 1. หา ตัวหารร่วมมากโดย
วิธีแบบยุคลิด (Euclid) ได้ 

- 1 ข้อ 
(1 คะแนน) 

1 

การแก้ปัญหาโดยใช้ 
ตัวหารร่วมมาก และ
ตัวคูณร่วมน้อย 

3 1. แก้ปัญหาโดยใช้ ตัวหาร
ร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย 

- 2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 

รวม 9 - 2 ข้อ 1 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 6 

การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 
จ านวนเต็มและการ
เปรียบเทียบจ านวน
เต็ม 

3 1. จ าแนก และยกตัวอย่าง
จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็ม
ลบ และศูนย์ได้ 

2. เปรียบเทียบจ านวนเต็มได้ 

4 ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

1 ข้อ 
(1 คะแนน) 

3 

การบวก ลบ คูณ 
หาร จ านวนเต็ม 

12 1. บวกจ านวนเต็มได้ 
2. ลบจ านวนเต็มได้ 
3. คูณจ านวนเต็มได้ 
4. หารจ านวนเต็มได้ 

- 4 ข้อ 
(1 คะแนน) 

4 

สมบัติของจ านวน
เต็มและการน าไปใช้ 

3 1. บอกสมบัติของจ านวน
เต็มได้ 

2. น าความรู้และสมบัติ
เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ได้ 

2 ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

1 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 
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หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

จ า
นว

นค
าบ

 
ที่ใ

ช้ส
อน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะ
แน

น 

แสดงวิธีท า 
พอสงัเขป 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 
จ านวนข้อ(ข้อละ) 

รวม 18 - 6 ข้อ 3 คะแนน 6 ข้อ 6 คะแนน 9 

การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
การคูณและการหาร
เลขยกก าลังที่ฐาน
เดียวกันและ  เลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
และสมบัติอ่ืนๆ ของ
เลขยกก าลัง 

9 1. คูณเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มได้ 

2. หารเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มได้ 

3. น าสมบัติอ่ืน ๆ ของเลข
ยกก าลังไปใช้ได้ 

2  ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

3 ข้อ 
(1 คะแนน) 

4 

การน าสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

3 1. เขียนจ านวนให้อยู่ในรูป    
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
สามารถน าไปใช้ได้ 

 

- 2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 

รวม 12 - 2 ข้อ 1 คะแนน 5 ข้อ 5 คะแนน 6 

การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที) 

จุด เส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรง รังสี และมุม 

2 1. จ าแนกรูปเรขาคณิตท่ี
เป็นส่วนของเส้นตรง รังสี 
และเส้นตรงได้ 

2. จ าแนกมุมชนิดต่าง ๆ ได้ 
 

4 ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

- 2 

การสร้างส่วนของ
เส้นตรง 

1 1. สร้างส่วนของเส้นตรงให้
ยาวเท่ากับความยาวของส่วน
ของเส้นตรงที่ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

2. แบ่งส่วนของเส้นตรงเป็น
ส่วนที่เท่ากัน ตามที่ก าหนดให้ 
และอธิบายขั้นตอนวิธี การ
สร้างได้ 

- 1 ข้อ 
(1 คะแนน) 

1 
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หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

จ า
นว

นค
าบ

 
ที่ใ

ช้ส
อน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะ
แน

น 

แสดงวิธีท า 
พอสงัเขป 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 
จ านวนข้อ(ข้อละ) 

การสร้างเกี่ยวกับมุม 3 1. แบ่งครึ่งมุมที่ก าหนดให้ 
และอธิบายขั้นตอนวิธีการ
และสร้างได้ 

2. สร้างมมุให้มขีนาดเท่ากับ
ขนาดของมมุท่ี ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

3. สร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ 
และอธิบาย ขั้นตอนวิธีการ
สร้างได้ 

- 2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 

การสร้างเส้นตั้งฉาก, 
เส้นขนาน 

2 1. สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่
อยู่ภายนอก มายังเส้นตรงที่
ก าหนดให้ได้  

2. สร้างเส้นตั้งฉากท่ีจุดจุด
หนึ่งบน เส้นตรงที่ก าหนดให้
ได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1 
คะแนน 

2 

การสร้างรูป
สามเหลี่ยม และ
สี่เหลี่ยมใดๆ 

4 1. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
ก าหนดให้ และขนานกับ
เส้นตรงที่ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

2. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
ก าหนดให้และขนานกับ
เส้นตรงที่ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

3. สร้างรูปสามเหลี่ยมและ
รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  จากสิ่งที่
ก าหนดให้ และอธิบาย 
ขั้นตอน วิธีการสร้างได้ 

- 2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 

รวม 12 - 4 ข้อ 2 คะแนน 7 ข้อ 7 คะแนน 9 
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    4.4   ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 
          ก าหนดสอบกลางภาคในวันที่ ……………….......................................  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

จ า
นว

นค
าบ

 
ที่ใ

ช้ส
อน

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะ
แน

น 

แสดงวิธีท า 
พอสังเขป 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 
จ านวนข้อ(ข้อละ) 

การแก้ปัญหาโดยใช้ 
ตัวหารร่วมมาก และ 
ตัวคูณร่วมน้อย 

9 1. แก้ปัญหาโดยใช้ ตัวหาร
ร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย 
ได้ 

2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

3 ข้อ  
(3 คะแนน) 

11 

การบวก ลบ คูณ 
หารจ านวนเต็ม 
(ระคน) 

15 2. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ 
ผลหารของจ านวนเต็มที่
ก าหนดให้ได้ 

- 2 ข้อ  
(3 คะแนน) 

6 

สมบัติของจ านวน
เต็มและการน าไปใช้ 

3 3. น าความรู้และสมบัติ
เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ได้ 

3 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 3 

รวม 27  5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ 15 คะแนน 20 

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

หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

จ า
นว

นค
าบ

 
ที่ใ

ช้ส
อน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะ

แน
น 

แสดงวิธีท า 
พอสังเขป 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 
จ านวนข้อ(ข้อละ) 

การน าสมบัติเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็ม ไปใช้
แก้ปัญหา 

9 1. คูณและหาร เลขยกก าลัง
ที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และ
สามารถน าไปใช้ได้  

2. น าสมบัติอ่ืนๆ ของเลข
ยกก าลังไปใช้ได้ 

3 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 ข้อ 
(3 คะแนน) 

9 

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
และการประยุกต์ใช้ 

3 1. เขียนจ านวนให้อยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
สามารถน าไปใช้ได้ 

3 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 ข้อ  
(3 คะแนน) 

9 
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หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

จ า
นว

นค
าบ

 
ที่ใ

ช้ส
อน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะ
แน

น 

แสดงวิธีท า 
พอสังเขป 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 
จ านวนข้อ(ข้อละ) 

การประยุกต์เก่ียวกับ
การสร้างทาง
เรขาคณิต 

15 1. สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ 
และอธิบาย ขั้นตอนวิธีการ
สร้างได้ 

2. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่
ก าหนดให้ และขนานกับ
เส้นตรงที่ก าหนดให้ และ
อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

3. สร้างรูปสามเหลี่ยมและ
รูปสี่เหลี่ยมใดๆ จากสิ่งที่
ก าหนดให้ และอธิบาย
ขั้นตอน วิธีการสร้างได้ 

- 3 ข้อ  
(4 คะแนน) 

12 

รวม 27  6  ข้อ 6 คะแนน 7 ข้อ 24 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบย่อย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

1 สมบัติของจ านวนนับ (9 คาบเรียน) 
จ านวนนับ ,  
จ านวนเฉพาะ    

2(0.5) - - - - - 1 

การหาตัวหารร่วมมาก 
และ ตัวคูณร่วมน้อย 

- 2(1) - - - - 2 

การหาตัวหารร่วมมาก
แบบยุคลิด 

- 1(1)   - - 1 

การแก้ปัญหาโดยใช้ตัวหาร
ร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย 

- 2(1) 2(1) 3(3) - - 13 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 

2 
ข้อ

 
1 

คะ
แน

น 

5 
ข้อ

 
5 

คะ
แน

น 

2 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

3 
ข้อ

 
9 

คะ
แน

น 

- - 

17 
จ านวน 7 ข้อ   

6 คะแนน 
จ านวน 5 ข้อ    
11 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบย่อย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

2 ระบบจ านวนเต็ม (18 คาบเรียน) 
จ านวนเต็มและการ
เปรียบเทียบจ านวนเต็ม 

4(0.5) 1(1) - - - - 3 

การบวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนเต็ม 

- 4(1) - - - - 4 

การบวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนเต็ม (ระคน) 

- - - 2(3) - - 6 

สมบัติของจ านวนเต็มและ
การน าไปใช้ 

2(0.5) 1(1) 3(1)  - - 5 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 2 

6 
ข้อ

 
3 

คะ
แน

น 

6 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

3 
ข้อ

 
3 

คะ
แน

น 

2 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

- - 

18 
จ านวน 12 ข้อ   

9 คะแนน 
จ านวน 5 ข้อ     

9 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบย่อย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

3 เลขยกก าลัง (12 คาบเรียน) 
การคูณและการหารเลข
ยกก าลังที่ฐานเดียวกัน
และ  เลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม และสมบัติ
อ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง 

2(0.5) 3(1) - - - - 4 

การน าสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

- 2(1) - - - - 2 

การน าสมบัติเลขยกก าลัง
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็ม ไปใช้แก้ปัญหา 

- - - - 3(1) 2(3) 9 

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้ 

- - - - 3(1) 2(3) 9 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 3 

2 
ข้อ

 
1 

คะ
แน

น 

5 
ข้อ

 
5 

คะ
แน

น 

- - 

6 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

4 
ข้อ

 
12

 ค
ะแ

นน
 

24 

จ านวน 7 ข้อ   
6 คะแนน 

 จ านวน 10 ข้อ     
18 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบย่อย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

4 การสร้างทางเรขาคณิต (15 คาบเรียน) 
จุด เส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรง รังสี และมุม 

4(0.5) - - - - - 2 

การสร้างส่วนของเส้นตรง - 1(1) - - - - 1 

การสร้างเกี่ยวกับมุม - 2(1) - - - - 2 

การสร้างเส้นตั้งฉาก,   
เส้นขนาน 

- 2(1) - - - - 2 

การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
และสี่เหลี่ยมใดๆ 

- 2(1) - - - - 2 

การประยุกต์เก่ียวกับการ
สร้างทางเรขาคณิต 

- - - - - 3(4) 12 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 4 

4 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

7 
ข้อ

 
7 

คะ
แน

น 

- - - 

3 
ข้อ

 
12

 ค
ะแ

นน
 

21 
จ านวน 11 ข้อ   

9 คะแนน 
- 

จ านวน 3 ข้อ     
12 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
รายวิชา    ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2               1.5  หน่วยกิต                           3 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1                                       ภาคเรียนที่  2                   ปีการศึกษา  ............. 
ครูผู้สอน   …………………………………………………………        
 
 

1.   ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี ้

ทศนิยมและเศษส่วน  ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม  การบวก และการลบทศนิยม  การคูณ             
และการหารทศนิยม  เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน การคูณและการ
หารเศษส่วน  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและ
ทศนิยม  

การประมาณค่า    ค่าประมาณ  การปัดเศษ  การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้โจทย์
ปัญหาโดยใช้การประมาณค่า 

คู่อันดับและกราฟ   คู่อันดับ  กราฟ  การน าไปใช้  
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   แบบรูปและความสัมพันธ์  ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                 

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  

 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจาก                 
การคล่ีรูปเรขาคณิตสามมิติ  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ภาพท่ีได้จากการมองทางด้านหน้า (front 
view)  ด้านข้าง (side view)  และด้านบน (top view)  ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  รูปเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึน
จากลูกบาศก์ 

   โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้ค าถาม การอธิบายและแสดงเหตุผล  การค้นพบ อุปนัย-นิรนัย 
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การศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การปฏิบัติจริงโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการส่ือสาร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย ให้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้และทักษะกระบวนการ เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบและใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรค์  
สามารถตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ สามารถให้เหตุผล  ส่ือสาร  น าเสนอส่ิงท่ีเรียนรู้  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา                  
และทักษะท่ีต้องการวัด 
2.  ตัวชี้วัด 
     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1.  เขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและการเขียนทศนิยมซ้ าเป็นเศษส่วน 
2.  บวก  ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหารและบอกความสัมพันธ์ของการ
บวก การลบ การคูณการหารของเศษส่วนและทศนิยม 

3.  ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณาความ 
     สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้จากการค านวณ 
4.  เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก แสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ีก าหนดให้ 
5.  อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากท่ีก าหนดให้ 
6.  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ีก าหนดให้ 
7.  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 
8.  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 
9.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมท้ังตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบ 
10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ 
     11.  อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพท่ีก าหนดให้ 
     12.  ระบุภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน 
           (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีก าหนดให้ 
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     13. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์เมื่อก าหนดภาพสองมิติท่ีได้จาก   
          การมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน  
     14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
     15. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ 
           ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
     16. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
     17.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
     18.  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป 
           เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
     19.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

1 
 

1 – 3  ทศนิยมและเศษส่วน 
- ทศนิยมและการ
เปรียบเทียบทศนิยม 

ตัวชี้วัด 
1.เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมและ

การเขียนทศนิยมซ้ าเป็นเศษส่วน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกค่าของเลขโดดท่ีอยู่ใน
ทศนิยมต าแหน่งต่างๆได้ 

2. เปรียบเทียบทศนิยมท่ี
ก าหนดให้ได้ 

อธิบาย ใช้ส่ือ หรือ
เทคโนโลยี gsp  

-ใบความรู้ 
-เอกสารการสอน 
-โปรแกรม gsp 

-ตรวจแบบฝึกทักษะ
และใบงาน 

2 
  

4 – 6  
 

ทศนิยมและเศษส่วน 
- การบวก การลบทศนิยม 
 

ตัวชี้วัด 
2.  บวก  ลบ คูณ หารเศษส่วน

และทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก 
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม  

บรรยายใช้ส่ือประกอบ -ใบความรู้ 
-เอกสารการสอน 

-ตรวจแบบฝึกทักษะ
และใบงาน 
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สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บวกทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ลบทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 

3 
 

7 – 9  ทศนิยมและเศษส่วน 
- การคูณการหารทศนิยม 
- แก้โจทย์ปัญหาทศนิยม 

ตัวชี้วัด 
2.  บวก  ลบ คูณ หารเศษส่วน

และทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก 
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม 

14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. คูณทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
2. หารทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 
 

อธิบาย บรรยาย ใช้ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

4 
 

10 – 12  ทศนิยมและเศษส่วน 
 

ตัวชี้วัด 
1.เขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและ

การเขียนทศนิยมซ้ าเป็นเศษส่วน 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
ประกอบ  

-ใบความรู้/ใบงาน 
 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

- เศษส่วนและการ
เปรียบเทียบเศษส่วน 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แทนเศษส่วนด้วยจุดบนเส้น
จ านวนได้ 

2. บอกได้ว่าเศษส่วนท่ีก าหนดให้ 
มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากัน 
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13 – 15  ทศนิยมและเศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วน 
- โจทย์ปัญหาการบวกลบ
เศษส่วน 

ตัวชี้วัด 
2.  บวก  ลบ คูณ หารเศษส่วน

และทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก 
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม 

14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

อธิบาย บรรยาย ใช้ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

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

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บวก ลบเศษส่วนท่ีก าหนดให้

ได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ 

เศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
3.แสดงการตรวจสอบค าตอบได้

อย่างสมเหตุสมผล 
6 
 

16 – 18  ทศนิยมและเศษส่วน 
-  การคูณและการหาร
เศษส่วน 
- โจทย์ปัญหาการคูณและ
การหารเศษส่วน 

ตัวชี้วัด 
2.  บวก  ลบ คูณ หารเศษส่วน

และทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก 
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม 

14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบาย บรรยาย ใช้ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

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

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

1. คูณ หารเศษส่วนท่ีก าหนดให้
ได้ 

2. แก้โจทย์ปัญหาการคูณและ
การหารเศษส่วนได้ 

7 
 

19 – 21  ทศนิยมและเศษส่วน 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน 
- โจทย์ปัญหาหรือ
สถานการณ์เกี่ยวกับ
เศษส่วนและทศนิยม 

ตัวชี้วัด 
1.เขียนเศษส่วนด้วยทศนิยมและ

การเขียนทศนิยมซ้ าเป็นเศษส่วน 
2.  บวก  ลบ คูณ หารเศษส่วน

และทศนิยมและน าไปใช้แก้ปัญหา 
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
บวก การลบ การคูณ การหารและ
บอกความสัมพันธ์ของการบวก 
การลบ การคูณการหารของ
เศษส่วนและทศนิยม 

14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

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

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนเศษส่วนแทนทศนิยมท่ี

ก าหนดให้ได้  
2. เขียนทศนิยมแทนเศษส่วนท่ี

ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ า

ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ทศนิยมและเศษส่วนได้ 
8 
 

22 – 24  การประมาณค่า 
- ค่าประมาณและการปัด
เศษ 

ตัวชี้วัด 
3.  ใช้การประมาณค่าใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้
จากการค านวณ 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. หาค่าใกล้เคียงกับจ านวนท่ี
ก าหนดให้โดยใช้การปัดเศษได้ 

 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
ประกอบ  

-ใบความรู้/ใบงาน 
 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

9 
 

25 – 27  การประมาณค่า 
- การประมาณค่าและการ
ประมาณค่า  
  ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การ
ประมาณค่า 

ตัวชี้วัด 
3.  ใช้การประมาณค่าใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณา
ความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้
จากการค านวณ 

14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์
ปัญหาได้ 

     

อธิบาย บรรยาย ใช้ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

10 
 

28 – 30   สอบกลางภาค     

11 
 

31 – 33  คู่อันดับและกราฟ 
- คู่อันดับและกราฟ 

ตัวชี้วัด 
4.  เขียนกราฟบนระนาบใน

ระบบพิกัดฉาก แสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ี
ก าหนดให้ 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

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

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

5.  อ่านและแปลความหมายของ
กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
ท่ีก าหนดให้ 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่ม

ได้ 
12 
 

34 – 36  คู่อันดับและกราฟ 
- กราฟและการน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
4.  เขียนกราฟบนระนาบใน

ระบบพิกัดฉาก แสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ี
ก าหนดให้ 

5.  อ่านและแปลความหมายของ
กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
ท่ีก าหนดให้ 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

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

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนกราฟเมื่อก าหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
กลุ่ม 2 กลุ่มได้ 

 
 
 
 

13 
 

37 – 38  
 

39 

คู่อันดับและกราฟ 
- กราฟและการน าไปใช้ 
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัด 
4.  เขียนกราฟบนระนาบใน

ระบบพิกัดฉาก แสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ี
ก าหนดให้ 

5.  อ่านและแปลความหมายของ
กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก
ท่ีก าหนดให้ 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

17.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอได้
อย่าง ถูกต้องและชัดเจน 

18.  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทาง

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

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

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อ่านและแปลความหมาย
กราฟตามท่ีก าหนดให้ได้ 

2. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ี
ก าหนดให้ได้ 

14 
 

40 
 
 

41 – 42  

สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
-  แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ 
-  ค าตอบของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

ตัวชี้วัด 
6.  วิเคราะห์และอธิบาย

ความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ี
ก าหนดให้ 

7.  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างง่าย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ี
ก าหนดให้ได้ 

2. หาค าตอบของสมการเชิงเส้น
ท่ีก าหนดให้ได้ 

 
 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
ประกอบ  

-ใบความรู้/ใบงาน 
 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
 



14 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

15 
 

43 – 45  สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
   โดยใช้สมบัติการเท่ากัน 

ตัวชี้วัด 
7.  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวอย่างง่าย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ได้ 

 -โปรกรม GSP 
-เส้นจ านวน 

-ตรวจแบบฝึกทักษะ
และใบงาน 

16 
 

46 – 47 
 

48  

สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  
  โดยใช้สมบัติการเท่ากัน  
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้น 
   ตัวแปรเดียว 

ตัวชี้วัด 
7.  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวอย่างง่าย 
8.  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา
อย่างง่าย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ได้ 

2. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้
ได้ 

 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

17 
 

49 – 51  สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

ตัวชี้วัด 
7.  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวอย่างง่าย 

อธิบาย อภิปราย ส่ือ
ประกอบ จัดกิจกรรม
กลุ่มการแก้โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน -ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
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สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้น ตัวแปร
เดียว  

9.  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา
อย่างง่าย 

9.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่าง
ง่ายพร้อมท้ังตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

10. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อม
ท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 

14. ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 

16. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้
ได้ 

2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ตรวจเอกสาร
ประกอบการท ากิจกรรม
กลุ่ม 



16 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

18 
 

52 – 54 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เราขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ 
-  ภาพของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 
-  รูปคล่ีของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 
-  หน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

 

ตัวชี้วัด 
11.  อธิบายลักษณะของรูป

เรขาคณิตสามมิติจากภาพท่ี
ก าหนดให้ 

18.  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ 

19.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากภาพท่ี
ก าหนดให้ได้ 

2. ระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิต
สามมิติท่ีก าหนดให้ได้ 

3. ระบุภาพสองมิติท่ีเป็นหน้าตัด
ของรูปเรขาคณิตสามมิติได้ 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
GSP ประกอบ  

-ใบความรู้/ใบงาน 
 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 
 

19 
 

55 – 57 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เราขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ 

ตัวชี้วัด 
12.  ระบุภาพสองมิติท่ีได้จาก

การมองด้านหน้า (front view) 
ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน 

อธิบาย อภิปราย ใช้ส่ือ
GSP ประกอบ จัด
กิจกรรมกลุ่มการแก้
โจทย์ปัญหา 

-ใบความรู้/ใบงาน 
-เอกสารประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอ 

-ตรวจแบบฝึกทักษะและ
ใบงาน 



17 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

คาบที่ หน่วยการเรียนรู้/หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

-  ภาพท่ีได้จากการมอง
ทางด้านหน้า    
   ด้านข้าง และด้านบน 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
รูปเรขาคณิตท่ีประกอบข้ึน
จากลูกบาศก์  

 (top view) ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติท่ีก าหนดให้ 

13. วาดหรือประดิษฐ์รูป
เรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจาก
ลูกบาศก์เมื่อก าหนดภาพสองมิติท่ี
ได้จาก  การมองด้านหน้า ด้านข้าง 
และด้านบน  

18.  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ 

19.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต 

สามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 
เมื่อก าหนดภาพสองมิติท่ีได้จาก
การมองด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านบนได้  

-ตรวจเอกสาร
ประกอบการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

20 58 – 60  สอบปลายภาค     
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4.   แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
      การสอนรายวิชา  ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25........  มีแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
      4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย                                               10   คะแนน 
      4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10   คะแนน  
      4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง                                                               30   คะแนน   
             สอบย่อยครั้งท่ี 1          10   คะแนน 
            สอบย่อยครั้งท่ี 2             5   คะแนน   
            สอบย่อยครั้งท่ี 3             5   คะแนน   
             สอบย่อยครั้งท่ี 4          10   คะแนน 
      4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                                         20   คะแนน 
      4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                                         30   คะแนน 

        รวม                    100   คะแนน 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย   (10   คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช ้(นาท)ี 

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดเรื่อง  
    ทศนิยมและการเปรียบเทียบ 
    ทศนิยม 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
1 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่อง การบวก การลบทศนิยม 

งานเด่ียว 2 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่องการคูณ การหาร ทศนิยม 

งานเด่ียว 3 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 0.5 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบ 
    เศษส่วน 

งานเด่ียว 4 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 
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4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย   (ต่อ) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช ้(นาท)ี 

คะแนน 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่องการบวก การลบ เศษส่วน 

งานเด่ียว 5 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 0.5 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
   เรื่องการคูณและการหารเศษส่วน 

งานเด่ียว 6 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

40 0.5 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน  
    และทศนิยม 

งานเด่ียว 7 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 0.5 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่องการประมาณค่าและ 
    การปัดเศษ 

งานเด่ียว 8 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
   เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการประมาณ
ค่า 

งานเด่ียว 9 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 0.5 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่องคู่อันดับและกราฟ 

งานเด่ียว 11 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

40 0.5 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่องการอ่านและแปลความหมาย 
      กราฟ 

งานเด่ียว 12 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 0.5 

12. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

40 0.5 

13. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่อง ค าตอบของสมการเชิงเส้น 

งานเด่ียว 14 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 
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4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย   (ต่อ) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช ้(นาท)ี 

คะแนน 

14. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้น 
      ตัวแปรเดียว 

งานเด่ียว 15 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 1 

15. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น 

งานเด่ียว 16 – 17  ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 1 

16. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
      เรื่อง ภาพและหน้าตัดของ 
      รูปเรขาคณิตสามมิติ 

งานเด่ียว 18 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

40 0.5 

17. ประเมินจากการประดิษฐ์รูป 
     เรขาคณิตสามมิติคนละ 1 รูปแบบ 

งานเด่ียว 19 ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

60 1 

รวม    790 10 

 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ

นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก 
ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
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    4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 10 คะแนน ) 
           การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ประจ าภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 25.........  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
 

(5) 

ดี
มาก 
(4) 

ดี   
 

  (3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 

  1. ความต้ังใจเรียนในห้องเรียน      

  2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      

  3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      

  4. ความมีวินัยในตนเอง      

  5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      

  6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      

  7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      

  8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      

  9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      

10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
    4.3  ประเมินจากการสอบย่อย     
           รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี ้
           4.3.1  ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1  วันท่ี .................................    เวลาท่ีใช้สอบ  50 นาที  6  คะแนน 
           4.3.2  ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2  วันท่ี .................................    เวลาท่ีใช้สอบ  50 นาที  9  คะแนน 
           4.3.3  ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 3  วันท่ี .................................    เวลาท่ีใช้สอบ  50 นาที  6  คะแนน            
           4.3.4  ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 4  วันท่ี .................................    เวลาท่ีใช้สอบ  50 นาที  9  คะแนน 
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เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

ชั่วโมงท่ี
ใช้สอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
แสดงวิธีท า  
พอสังเขป 

แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (50 นาที) 
การเปรียบเทียบทศนิยม 
และเศษส่วน   

3 1. บอกค่าของเลขโดดท่ีอยู่ในทศนิยมต าแหน่งต่างๆได้ 
2. เปรียบเทียบทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
3. แทนเศษส่วนด้วยจุดบนเส้นจ านวนได้ 
4. บอกได้ว่าเศษส่วนท่ีก าหนดให้ มากกว่า น้อยกว่าหรือ
เท่ากัน 

4  ข้อ 
(1 คะแนน) 

- 4 

การบวก การลบ การคูณ 
การหาร ทศนิยม 

4 1. บวกทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ลบทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
3. คูณทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
4. หารทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 

4 ข้อ 
(1 คะแนน) 

- 4 

โจทย์ปัญหา การบวก ลบ 
คูณ หาร ทศนิยม 

2 1. แก้โจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หารทศนิยมได้ 
 

- 1  ข้อ 
(1 คะแนน) 

1 

การบวก การลบ การคูณ 
การหาร เศษส่วน 

4 1. บวก ลบเศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. คูณ หารเศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 

4 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 4 

โจทย์ปัญหา การบวก ลบ 
คูณ หาร เศษส่วน 

2 1. แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ เศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนได้ 
 

- 1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

1 
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หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

ชั่วโมงท่ี
ใช้สอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
แสดงวิธีท า  
พอสังเขป 

แสดงวิธีท า 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน 

3 1. เขียนเศษส่วนแทนทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้  
2. เขียนทศนิยมแทนเศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ าได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
    และเศษส่วนได้ 

- 2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

4 

รวม 18 - 12 ข้อ 6 คะแนน 4 ข้อ 4 คะแนน 10 
การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (50 นาที) 
ค่าประมาณและการปัด
เศษ 

3 1. หาค่าใกล้เคียงกับจ านวนท่ีก าหนดให้โดยใช้การปัดเศษได้ 4  ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

- 2 

การประมาณค่าและการ
ประมาณค่าใน
สถานการณ์ต่างๆ 

3 1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

2 ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

 1 

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
การประมาณค่า 

3 1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

- 2  ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 

รวม 9 - 6 ข้อ 3 คะแนน 2 ข้อ 1 คะแนน 5 
การสอบย่อยคร้ังที่ 3 (50 นาที) 
คู่อันดับและกราฟ 4 1. ใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ 

ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่มได้ 
2  ข้อ 

(0.5 คะแนน) 
2  ข้อ 

(1 คะแนน) 
3 
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หัวข้อ/เนื้อหา 
ที่ใช้ในการสอบ 

ชั่วโมงท่ี
ใช้สอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
แสดงวิธีท า  
พอสังเขป 

แสดงวิธีท า 

กราฟและการน าไปใช้ 5 1. เขียนกราฟเมื่อก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
กลุ่ม 2 กลุ่มได้                                                         
2. อ่านและแปลความหมายกราฟตามท่ีก าหนดให้ได้ 

4 ข้อ  
(0.5 คะแนน) 

- 2 

รวม 9 - 6 ข้อ 3 คะแนน 2 ข้อ 2 คะแนน 5 
การสอบย่อยคร้ังที่ 4 (50 นาที) 
แบบรูปและความสัมพันธ์ 2 1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปท่ีก าหนดให้

ได้ 
4  ข้อ 

(0.5 คะแนน) 
- 2 

ค าตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

2 1. หาค าตอบของสมการเชิงเส้นท่ีก าหนดให้ได้ 4  ข้อ 
(0.5 คะแนน) 

- 2 

การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวโดยใช้สมบัติการ
เท่ากัน 

5 1. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ - 3  ข้อ 
(1 คะแนน) 

3 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

4 1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ 
 

- 3  ข้อ 
(1 คะแนน) 

3 

รวม 13 - 8 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 6 คะแนน 10 
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    4.4   ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 
            ก าหนดสอบกลางภาคในวันท่ี ……………………………… กรกฎาคม 25………. เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ใน
การสอบกลางภาค 

ชั่วโมงท่ี
ใช้สอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
แสดงวิธีท า  
พอสังเขป 

แสดงวิธีท า 

การบวก การลบ การ
คูณ การหาร ทศนิยม 

6 1. บวกทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ลบทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
3. คูณทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 
4. หารทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 2 

โจทย์ปัญหาทศนิยม 2 1. แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 
 

- 1 ข้อ  
(3 คะแนน) 

3 

การบวก การลบ การ
คูณ การหาร เศษส่วน 

4 1. บวก ลบเศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. คูณ หารเศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
 

2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 2 

โจทย์ปัญหาเศษส่วน 2 1. แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ เศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนได้ 

- 1 ข้อ  
(3 คะแนน) 

3 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน 

3 1. เขียนเศษส่วนแทนทศนิยมท่ีก าหนดให้ได้  
2. เขียนทศนิยมแทนเศษส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 2 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ใน
การสอบกลางภาค 

ชั่วโมงท่ี
ใช้สอน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
แสดงวิธีท า  
พอสังเขป 

แสดงวิธีท า 

3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ าได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
    และเศษส่วนได้ 

ค่าประมาณและการ
ปัดเศษ 

3 1. หาค่าใกล้เคียงกับจ านวนท่ีก าหนดให้โดยใช้การปัดเศษได้ 2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 2 

การประมาณค่าและ
การประมาณค่าใน
สถานการณ์ต่างๆ 

2 1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

3 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 3 

การแก้โจทย์ปัญหาโดย
ใช้การประมาณค่า 

2 1. ใช้การประมาณค่าแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 

- 1 ข้อ  
(3 คะแนน) 

3 

รวม 24 - 11 ข้อ 11 
คะแนน 

3  ข้อ 9 
คะแนน 

20 

 
     
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 
 
 4.5  ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
            ก าหนดสอบปลายภาคระหว่างวันท่ี  ........................................25……..  เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที                 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ
ปลายภาค 

ชั่วโมง
ที่ใช้
สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
แสดงวิธีท า  
พอสังเขป 

แสดงวิธีท า 

การเขียนคู่อันดับและกราฟ 3 1. ใช้คู่อันดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่มได้ 
2. เขียนกราฟเมื่อก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม 2 กลุ่มได้ 

2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

1 ข้อ 
(3 คะแนน) 

5 

การอ่านกราฟและแปล
ความหมาย 

5 1. อ่านและแปลความหมายกราฟตามท่ีก าหนดให้ได้ 2 ข้อ 
(1 คะแนน) 

- 4 

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

7 1. หาค าตอบของสมการเชิงเส้นท่ีก าหนดให้ได้ 
2. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

3 ข้อ 
(1 คะแนน) 

1 ข้อ 
(3 คะแนน) 

6 

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

4 1. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

- 1  ข้อ 
(3 คะแนน) 

3 

ภาพและหน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

3 1. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีก าหนดให้ได้ 

- 2  ข้อ 
(3 คะแนน) 

6 

ภาพท่ีได้จากการมองทาง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูป

3 1. ระบุภาพสองมิติท่ีเป็นหน้าตัดของรูปเรขาคณิต   สามมิติได้ 
2. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ เมื่อ
ก าหนดภาพสองมิติท่ีได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนได้ 

- 2  ข้อ 
(3 คะแนน) 

6 
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เรขาคณิตท่ีประกอบข้ึนจาก
ลูกบาศก์ 

รวม 25 - 9 ข้อ 9 คะแนน 7 ข้อ 21 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 

รายวิชา ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบยอ่ย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

1 ทศนิยมและเศษส่วน (21 คาบเรียน) 
การเปรียบเทียบเศษส่วน
และทศนิยม    

4(0.5) - - - - - 2 

การบวก การลบ การคูณ
การหาร ทศนิยม 

4(0.5) - 2(1) - - - 4 

 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ 
คูณ หาร ทศนิยม 

- 1(1)  1(3)   4 

การบวก การลบ การคูณ 
การหาร เศษส่วน 

4(0.5)  2(1)    4 

 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ 
คูณ หาร เศษส่วน 

- 1(1) - 1(3) - - 4 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศนิยมและเศษส่วน 

- 2(1) 2(1) - - - 4 

รวมทดสอบหน่วยที่ 1 

12
 ข

้อ 
6 

คะ
แน

น 

4 
ข้อ

 
4 

คะ
แน

น 

6 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

2 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

- - 

22 
จ านวน 16 ข้อ   

10 คะแนน 
จ านวน 8 ข้อ    
12 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบยอ่ย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

2 การประมาณค่า (6 คาบเรียน) 
ค่าประมาณและการปัด
เศษ 

4(0.5) - 2(1) - - - 4 

การประมาณค่าและการ
ประมาณค่าในสถานการณ์
ต่างๆ 

2(0.5) - 3(1) - - - 4 

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
การประมาณค่า 

- 2(1) 1(3) - - - 5 

รวมทดสอบหน่วยที่ 2 

6 
ข้อ

 
3 

คะ
แน

น 

2 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

6 
ข้อ

 
8 

คะ
แน

น 

 

- - 

13 
จ านวน 8 ข้อ   

5 คะแนน 
จ านวน 6 ข้อ     

8 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบยอ่ย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

3 คู่อันดับและกราฟ (8 คาบเรียน) 
คู่อันดับและกราฟ 2(0.5) 2(1) - - 2(1) 1(3) 8 

การอ่านกราฟและแปล
ความหมาย 

- - - - 4(1) - 4 

กราฟและการน าไปใช้ 4(0.5) - - - - - 2 

รวมทดสอบหน่วยที่ 3 

6 
ข้อ

 
3ค

ะแ
นน

 

2 
ข้อ

 
2 

คะ
แน

น 

- - 

6 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

1 
ข้อ

 
3 

คะ
แน

น 

14 

จ านวน 8 ข้อ   
5 คะแนน 

 จ านวน 7 ข้อ     
9 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบยอ่ย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

4 สมการเชิงเส้นตัวแปลเดียว (13 คาบเรียน) 
แบบรูปและความสัมพันธ์ 4(0.5) - - - - - 2 

ค าตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

4(0.5) - - - - - 2 

การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวโดยใช้สมบัติการ
เท่ากัน 

- 3(1) - - 3(1) 1(3) 9 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

- 3(1) - - - 1(3) 6 

รวมทดสอบหน่วยที่ 4 

8 
ข้อ

 
4 

คะ
แน

น 

6 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

- - 3 
ข้อ

 
3 

คะ
แน

น 

2 
ข้อ

 
6 

คะ
แน

น 

19 
จ านวน 14 ข้อ   

10 คะแนน 
- 

จ านวน 5 ข้อ     
9 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน 
รายวิชา ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบยอ่ย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (6 คาบเรียน) 
ภาพและหน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

- - - - - 2(3) 6 

ภาพท่ีได้จากการมองทาง
ด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านบน ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ รูปเรขาคณิตท่ี
ประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

- - - - - 2(3) 6 

รวมทดสอบหน่วยที่ 5 

- - - - - 4 
ข้อ

 
12

 ค
ะแ

นน
 

12 

- - 
จ านวน 3 ข้อ     
12 คะแนน 
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ตารางการประเมินจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคเรียน  
รายวิชา ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 

 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจากการ
สอบยอ่ย 

ประเมินจากการ
สอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจากการ
สอบปลายภาค

เรียน 

คะแนน 
วิธ

ีท า
พอ

สัง
เข

ป 
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

วิธ
ีท า

พอ
สัง

เข
ป 

จ า
นว

นข
้อ 

(ข
้อล

ะ)
 

แส
ดง

วิธ
ีท า

  
จ า

นว
นข

้อ 
(ข

้อล
ะ)

 

1 ทศนิยมและเศษส่วน 12(0.5) 4(1) 6(1) 2(3) - - 22 

2 ประมาณค่า 6(0.5) 2(1) 5(1) 

1(3) 

- - - 13 

3 คู่อันดับและกราฟ 6(0.5) 2(1)   6(1) 1(3) 14 

4 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

8(0.5) 6(1) - - 3(1) 2(3) 19 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและ
สามมิติ 

- - - - - 4(3) 12 

รวม 32(16) 14(14) 12(14) 2(6) 9(9) 7(21) 80 
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แผนการจัดการเรียนรู้และ 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 

รหัสวิชา ค22101 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 



1 

 

 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3  ค 22101        1.5  หน่วยกิต    3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ครูผู้สอน  
************************************************************************************************** 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
อัตราส่วนและร้อยละ   อัตราส่วน  อัตราส่วนท่ีเท่ากัน  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ  จ านวน  สัดส่วน  

ร้อยละ  การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ  แผนภูมิรูปวงกลม  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ เศษส่วนและทศนิยมซ้ า จ านวนอตรรกยะ                  

รากท่ีสอง  รากท่ีสาม  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารจ านวนในรูป a   เมื่อ a   0  รากท่ี n  การหาราก   

ท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป y2x   
การวัด   ความเป็นมาของการวัด  การวัดความยาว  การเปรียบเทียบหน่วยการวัดระบบต่างๆ   การ

คาดคะเนเกี่ยวกับการวัด  การหาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และรูปหลายเหล่ียม)      
การหาปริมาตรและน้ าหนัก  การวัดเวลา 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind mapping)                 
การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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y2x   

ตัวชี้วัด 
เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. หาอัตราส่วนและอัตราส่วนท่ีเท่ากันของปริมาณท่ีก าหนดต้ังแต่สามปริมาณขึ้นไป  
2. เขียนสัดส่วนท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสองอัตราส่วนท่ีก าหนด  
3. เขียนความสัมพันธ์ของอัตราส่วนและร้อยละ 
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของอัตราส่วนและร้อยละ  
5. อ่าน เขียนและน าเสนอข้อมูลท่ีก าหนด โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 
6. อธิบายโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ  
7. จ าแนกจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ เมื่อก าหนดจ านวนจริง   
8. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน  
9. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากท่ี n ของจ านวนจริง 
10. หารากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนด 
11. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหารของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n  
12. หารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป  
13. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n   
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นท่ี ในระบบเดียวกันและต่างระบบ   
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตรและน้ าหนัก ในสถานการณ์ท่ีก าหนด ได้อย่างเหมาะสม  
16. หาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และรูปหลายเหล่ียม)  ปริมาตร น้ าหนัก

และเวลา ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของการหาพื้นท่ี ปริมาตร น้ าหนักและ

เวลา   
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ

แนวคิด  
20. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
22. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
23. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
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3.ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
1 1-2 อัตราส่วน 

- ความหมายของ
อตัราส่วน 
- อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

ตัวชี้วัด 
1. หาอัตราส่วนและอัตราส่วนท่ีเท่ากันของปริมาณท่ีก าหนดต้ังแต่สาม 
ปริมาณขึ้นไป  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของอัตราส่วน พร้อมยกตัวอย่างได้ 
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของเศษส่วน อัตราส่วน   
อัตรา  และมาตราส่วนได้ 
3. หาอัตราส่วนท่ีเท่ากัน กับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
4. ตรวจสอบการเป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากันกับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน าความ    
หมายของอัตราส่วน  
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

1-2 3-5 อัตราส่วนของ
จ านวนหลายๆ 
จ านวน 

ตัวชี้วัด 
1. หาอัตราส่วนและอัตราส่วนท่ีเท่ากันของปริมาณท่ีก าหนดต้ังแต่สาม 
ปริมาณขึ้นไป  
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณต้ังแต่ 3 ปริมาณขึ้นไป
ได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวนท่ีก าหนด 
ให ้โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบท่ีได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน าการหา
อัตราส่วนของจ านวน
หลายๆ จ านวน  
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
2-4 6-10 สัดส่วน ตัวชี้วัด 

2. เขียนสัดส่วนท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนสองอัตราส่วนท่ี
ก าหนด  
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของสัดส่วน พร้อมยกตัวอย่างได้ 
2. หาจ านวนท่ีแทนตัวแปรในสัดส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนท่ีก าหนดให้  โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบท่ีได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน าการหา 
สัดส่วน  
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

4-6 11-16 ร้อยละ ตัวชี้วัด 
3. เขียนความสัมพันธ์ของอัตราส่วนและร้อยละ 
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละได้ 
2. เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้ 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาร้อยละท่ีก าหนดให้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
ตามแนวคิดของโพลยาได้ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบท่ีได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยีใน 
การแนะน าการหา 
ร้อยละ  
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
6-7 17-22 การประยุกต์ของ

อัตราส่วนและ 
ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด 
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ  
อัตราส่วนและร้อยละ  
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละท่ีก าหนดให้  โดยใช้ 
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 
2. เขียนข้อความคาดการณ์แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ 
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้(กระบวนการของการให้เหตุผลแบบอุปนัย) 
3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอ วิธีการหา 
ผลเฉลยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการท า
กิจกรรมกลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

8-9 23-27 แผนภูมิรูปวงกลม 
- การอ่านแผนภูมิ
รปูวงกลม 
- การเขียนแผนภูมิ 
รูปวงกลม 

ตัวชี้วัด 
5. อ่าน เขียนและน าเสนอข้อมูลท่ีก าหนด โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง 
กลยุทธ์ 
22. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือ 
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
23. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ 

- กิจกรรมกลุ่แก้ปัญหา
และน าเสนอ 
- สืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 
- Mind Mapping 

- ส่ือ/เทคโนโลยี 
- รูปภาพ 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 

- ตรวจแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ผลงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมท่ีก าหนดได้ 
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 
 

8-9 23-27 แผนภูมิรูปวงกลม 
- การอ่านแผนภูมิ
รูปวงกลม 
- การเขียนแผนภูมิ 
รูปวงกลม 

ตัวชี้วัด 
5. อ่าน เขียนและน าเสนอข้อมูลท่ีก าหนด โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง 
กลยุทธ์ 
22. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือ 
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
23. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ 
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมท่ีก าหนดได้ 
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 
 

- กิจกรรมกลุ่แก้ปัญหา
และน าเสนอ 
- สืบค้นข้อมูลและ
อภิปราย 
- แบบฝึกหัด 
- Mind Mapping 

- ส่ือ/เทคโนโลยี 
- รูปภาพ 
- เอกสารประกอบ 
  การเรียน 

- ตรวจแบบฝึกหัด
ใบงาน/ผลงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
10 28-30  สอบกลางภาค    
11 31-32 จ านวนตรรกยะ 

เศษส่วนและ
ทศนิยมซ้ า 

ตัวชี้วัด 
6. อธิบายโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนจริง  
จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ  
7. จ าแนกจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ เมื่อก าหนดจ านวนจริง   
8. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนจริง  
จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะได้ 
2. อธิบายความความหมายของจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ และ 
จ านวนอตรรกยะ พร้อมยกตัวอย่างได้ 
3. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ าได้ 
4. เขียนทศนิยมซ้ าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม  
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 

11-12 33-34 จ านวนอตรรกยะ 
 

ตัวชี้วัด 
7. จ าแนกจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ เมื่อก าหนดจ านวนจริง   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของจ านวนอตรรกยะพรอ้มยกตัวอย่างได้ 
2. จ าแนกจ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ เมื่อก าหนดจ านวนจริง
ได้ 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของจ านวนจริง  
จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะพร้อมยกตัวอย่างได้ 
 

12-13 35-38 รากท่ีสอง ตัวชีวั้ด 
9. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากท่ี n ของ 

จ านวนจริง 
10. หารากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนด 
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสองของจ านวนจริงบวกหรือศูนย์ได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์  ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังสอง และการหารากท่ีสองของ 
จ านวนจริงบวกหรือศูนย์ได้ 
4. หารากท่ีสองของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้  โดยการแยกตัวประกอบ  
การตั้งหาร การประมาณ การเปิดตาราง และการใช้เครื่องค านวณได้ 
5. มีความคิดคล่องในการสร้างจ านวนจริง พร้อมระบุรากท่ีสองของ 
จ านวนจริงท่ีสร้างได้ 
 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
13-14 39-41 รากท่ีสาม ตัวชี้วัด 

9. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากท่ี n ของ 

จ านวนจริง 
10. หารากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนด 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสามของจ านวนจริงได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 3  ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังสามและการหารากท่ีสามของ 
จ านวนจริงได้ 
4. หารากท่ีสามของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ โดยการแยกตัวประกอบ  
การเปิดตาราง หรือการใช้เครื่องค านวณได้ 
5. มีความคิดคล่องในการสร้างจ านวนจริงพร้อมระบุรากท่ีสามของ 
จ านวนจริงท่ีสร้างได้ 
 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

14-15 42-45 การบวก  การลบ       
การคูณ  การหาร

จ านวนในรูป a   
เมื่อ a   0 

ตัวชี้วัด 
11. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหารของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป  
รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n  
 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. หาผลบวกและผลลบของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a   0 

2. หาผลคูณและผลของหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a   0 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร จ านวนจริงท่ี

อยู่ในรูป a  เมื่อ a   0 โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้ 
 

- แบบฝึกหัด การเรียน 
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

16 46-47 รากท่ี n 
 

ตัวชี้วัด 
11. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหารของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป 

รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของรากท่ี n ของจ านวนจริงได้ 
2. หารากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ได้ 
3. หาจ านวนจริงท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับรากท่ี n ของ 
จ านวนจริงท่ีก าหนด 

- บรรยายและใช้ส่ื
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

16-17 48-49 การหารากท่ีสอง
ของนิพจน์ท่ีอยู่ใน

รูป  y2x   

ตัวชี้วัด 

12. หารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป y2x   
19. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน/ผลงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป  y2x   ได้ 

- Mind Mapping พฤติกรรม 

17 50-51 การวัดความยาว 
- ความเป็นมาของ
การวัด 
- การวัดความยาว 

ตัวชี้วัด 
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นท่ี ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ   
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตรและน้ าหนัก ใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด ได้อย่างเหมาะสม  
16. หาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และ 
รูปหลายเหล่ียม)  ปริมาตร น้ าหนักและเวลา ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นท่ี ปริมาตร น้ าหนักและเวลา   
21. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างความหมายของการคาดคะเน การ
ประมาณ และค่าประมาณ 
2. เลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดท่ีเหมาะสม 
3. เปล่ียนหน่วยการวัดความยาวของส่ิงต่างๆท่ีก าหนดให้ ในระบบ
เดียวกันและต่างระบบได้ 
 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
  การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเก
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
4. เลือกเครื่องมือวัดความยาวของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้
ได้เหมาะสม 
5. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาวท่ีก าหนดให้  โดยใช้กลยุทธ์ที่ 
หลากหลายได้ 

18 52-54 การวัดพื้นท่ี ตัวชี้วัด 
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นท่ี ในระบบเดียวกันและ
ต่างระบบ   
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตรและน้ าหนัก ใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด ได้อย่างเหมาะสม  
16. หาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และ 
รูปหลายเหล่ียม)  ปริมาตร น้ าหนักและเวลา ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นท่ี ปริมาตร น้ าหนักและเวลา 
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง 
กลยุทธ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. การเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดท่ีเหมาะสม 
2. เปล่ียนหน่วยการวัดพื้นท่ีของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ใน
ระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
 แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
  การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
- แบบสังเกต 
  พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. เลือกเครื่องมือวัดพื้นท่ีของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้
เหมาะสม 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนด  โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายได้ 

19 55-56 การวัดปริมาตรและ
น้ าหนัก 

ตัวชี้วัด 
14. เปรียบเทียบหน่วยความยาวและหน่วยพื้นท่ี ในระบบเดียวกัน 
และต่างระบบ   
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตรและน้ าหนัก ใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด ได้อย่างเหมาะสม  
16. หาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และ 
รูปหลายเหล่ียม)  ปริมาตร น้ าหนักและเวลา ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นท่ี ปริมาตร น้ าหนักและเวลา   
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง 
กลยุทธ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตระหนักถึงความส าคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัด 
ท่ีเหมาะสม 
2. เปล่ียนหน่วยการวัดปริมาตรและน้ าหนักของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์
ท่ีก าหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
  เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. เลือกเครื่องมือวัดปริมาตรและน้ าหนักของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์ 
ท่ีก าหนดให้ได้เหมาะสม 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนด  โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายได้ 

19 57 การวัดเวลา ตัวชี้วัด 
15. คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตรและน้ าหนัก ใน
สถานการณ์ท่ีก าหนด ได้อย่างเหมาะสม  
16. หาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต (รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม วงกลม และ 
รูปหลายเหล่ียม) ปริมาตร น้ าหนักและเวลา ในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
17. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิดของ
การหาพื้นท่ี ปริมาตร น้ าหนักและเวลา   
18. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง 
กลยุทธ์ 
20. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือ
ผลงานหรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตระหนักถึงความส าคัญในการเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัด 
ท่ีเหมาะสม 
2. เปล่ียนหน่วยการวัดเวลา ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- จัดกิจกรรมกลุ่ม 
แก้ปัญหาและน าเสนอ  
- แบบฝึกหัด 
- Mind Mapping 

- เอกสารประกอบ 
การท ากิจกรรม
กลุ่ม 
- เอกสารประกอบ 
  การเรียน 
 

- ตรวจแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ผลงาน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. เลือกเครื่องมือวัดและหน่วยการวัดเวลาในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
ได้เหมาะสม 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาท่ีก าหนดให้  โดยใช้กลยุทธ์ที่ 
หลากหลายได้ 

20 58-60  สอบปลายภาค    
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค22101  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ดังนี ้

 4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย             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 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้ 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /   
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วน 
อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
1 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30  นาที 0.5 

2. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วน
ของจ านวนหลายๆ จ านวน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
1-2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 นาที 0.5 

3. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง สัดส่วน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

4. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /   
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง ร้อยละ 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

5. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน/แบบฝึกหัด เรื่อง  การ 
ประยุกตข์องอัตราส่วนและร้อยละ 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
6-7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

6. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง แผนภูมิ     
รูปวงกลม 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
8-9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

7. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง จ านวน
ตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ รากท่ีสอง 
รากท่ีสาม เศษส่วน และทศนิยมซ้ า 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
11-12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

8. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /   
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก  
การลบ การคูณ การหารจ านวน    
ในรูป a  

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
12-13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
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4.1    ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ต่อ) 
 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้ 
คะแนน 

9. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง รากท่ี n 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
13-16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

10. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การหา 
รากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป     

yx 2  

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

11. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ 
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การวัด 
ความยาว 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
17 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

12. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ 
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การหา 
พื้นท่ีของรูปเรขาคณิต 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
18 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

13. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ 
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การหา
ปริมาตรและน้ าหนัก 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

14. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การวัด 
เวลา 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

  780 นาที 10 
 

หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ นกัเรียน
ควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงาน
หรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3  ค22101  
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม    
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี   
  (3) 

ปานกลาง
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.ความต้ังใจเรียนในห้องเรียน      
2.การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3.การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4.ความมีวินัยในตนเอง      
5.ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7.ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
8.ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9.ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
   คณิตศาสตร์ 

     

10.ความสามารถในการตัดสินใจ      
 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     
      รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้ 
       4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1         เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที    10  คะแนน 
       4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2         เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที    10  คะแนน 
    4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 3         เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที    10  คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนขอ้สอบของการสอบย่อยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยคร้ังที่1 (60 นาที)    
อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากันและอัตราส่วนของ
จ านวนหลายๆ จ านวน 

1. หาอัตราส่วนท่ีเท่ากัน กับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบการเป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน กับอัตราส่วนท่ี 
ก าหนดใหไ้ด้ 
3. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณต้ังแต่ 3  
ปริมาณขึ้นไปได้ 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 2 

สัดส่วน 1. หาจ านวนท่ีแทนตัวแปรในสัดส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนท่ีก าหนดให้โดยใช้กลยุทธ์ 
ท่ีหลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 2 

ร้อยละการประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละท่ีก าหนดให้โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 4 

แผนภูมิรูปวงกลม 1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมท่ีก าหนดได้ 
2. เขียนแผนภูมิรูปวงกลมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลท่ีก าหนด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 2 

รวม 10 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (60 นาที)  

จ านวนตรรกยะ  เศษส่วนและทศนิยมซ้ า  
(แสดงวิธีการเปล่ียนทศนิยมซ้ าให้เป็นเศษส่วน) 

1. เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ าได้ 
2. เขียนทศนิยมซ้ าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 1 

จ านวนอตรรกยะ (แสดงวิธีการหาต าแหน่งของ
จ านวนอตรรกยะบนเส้นจ านวน) 

เพื่อให้นักเรียนจ าแนกจ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 
เมื่อก าหนดจ านวนจริงได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 1 

รากท่ีสอง 1. หารากท่ีสองของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ โดยการแยก 
ตัวประกอบ การตั้งหาร การประมาณ การเปิดตาราง และ   
การใช้เครื่องค านวณได้ 
2. มีความคิดคล่องในการสร้างจ านวนจริง พร้อมระบุ      
รากท่ีสองของจ านวนจริงท่ีสร้างได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 1 

รากท่ีสาม  1. หารากท่ีสามของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ โดยการ 
แยกตัวประกอบ การเปิดตาราง หรือการใช้เครื่องค านวณได้ 
2. มีความคิดคล่องในการสร้างจ านวนจริงพร้อมระบุ        
รากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริงท่ีสร้างได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 1 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การบวก การลบ จ านวนในรูป a  1. หาผลบวกและผลลบของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ 
a 0 ได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร 

จ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a   0 โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 1 

การคูณ การหาร จ านวนในรูป a  1. หาผลคูณและผลของหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ 
a 0 ได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร 

จ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a   0 โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า  2 ข้อ 2 

รากท่ี n 1. หารากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ได้ 
2. หาจ านวนจริงท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับรากท่ี n ของ 
จ านวนจริงท่ีก าหนด 

แสดงวิธีท า 2  ข้อ 2 

การหารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป y2x   หารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป y2x   ได้ แสดงวิธีท า 1  ข้อ 1 

รวม 10 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยคร้ังที่ 3  (60 นาที) 
การวัดความยาว เปล่ียนหน่วยการวัดความยาวของส่ิงต่างๆ ท่ีก าหนดให้ ในระบบ

เดียวกันและต่างระบบได้ 
แสดงวิธีท า  1 ข้อ 2 

การหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต เปล่ียนหน่วยการวัดพื้นท่ีของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 2 

การหาปริมาตรและน้ าหนัก 1. เปล่ียนหน่วยการวัดปริมาตรและน้ าหนักของส่ิงต่างๆ ใน
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนด  โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า  2 ข้อ 4 

การวัดเวลา 1. เปล่ียนหน่วยการวัดเวลา ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาท่ีก าหนดให้  โดยใช้กลยุทธ์
ท่ีหลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 2 

รวม  10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
 ก าหนดสอบกลางภาค  เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนนรวม ***แสดงวิธีท าแบบสั้น  
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

อัตราส่วนและอัตราส่วนท่ีเท่ากัน หาอัตราส่วนท่ีเท่ากันกับอัตราส่วนท่ีก าหนด 1  ข้อ   (1.5 คะแนน) - 1.5 

อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน 
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวนท่ี
ก าหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

1  ข้อ   (2 คะแนน) - 2 

สัดส่วน 
1. หาจ านวนท่ีแทนตัวแปรในสัดส่วนท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนท่ีก าหนดให้  โดยใช้กลยุทธ์
ท่ีหลากหลายได้ 

1  ข้อ   (1.5 คะแนน) 1  ข้อ   (3 คะแนน) 4.5 

ร้อยละ 
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาร้อยละท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาได้ 

2  ข้อ   (2 คะแนน) - 4 

การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ 
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละท่ีก าหนดให้โดย
ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- 1  ข้อ   (3 คะแนน) 3 

แผนภูมิรูปวงกลม 
ลงมือแก้โจทย์ปัญหาแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายได้ 

1  ข้อ    (2 คะแนน) 1  ข้อ   (3 คะแนน) 5 

รวม  6 ข้อ (11 คะแนน) 3 ข้อ (9 คะแนน) 20 
 

หมายเหตุ  *** ข้อสอบแสดงวิธีท าแบบส้ัน หมายถึง ข้อสอบท่ีแสดงวิธีการหาค าตอบ 2 ขั้นตอน  
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
 ก าหนดสอบปลายภาค  เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนนรวม ***แสดงวิธีท าแบบสั้น  
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ  
รากท่ีสอง รากท่ีสาม เศษส่วนและ 
ทศนิยมซ้ า 

1. หารากท่ีสองของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้  โดยการ 
แยกตัวประกอบ การตัง้หาร การประมาณ การเปิดตาราง 
และการใช้เครื่องค านวณได้ 
2. หารากท่ีสามของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ โดยการ 
แยกตัวประกอบ การเปิดตาราง หรือการใช้เครื่องค านวณได้ 

2  ข้อ  (2 คะแนน) - 4 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวน

ในรูป a   
1. หาผลบวกและผลลบของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ  
a   0 

2. หาผลคูณและผลของหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ  
a   0 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร 

จ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  เมื่อ a   0 โดยใช้วิธีการ 
แก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้ 

2  ข้อ  (2 คะแนน) 1 ข้อ  (3 คะแนน) 7 

รากท่ี n 1. หารากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ได้ 
2. หาจ านวนจริงท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับรากท่ี n ของ 
จ านวนจริงท่ีก าหนด 

1  ข้อ  (2 คะแนน) 1 ข้อ  (3 คะแนน) 5 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาค จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนนรวม ***แสดงวิธีท าแบบสั้น 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

การหารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป 

y2x    
หารากท่ีสองของนิพจน์ท่ีอยู่ในรูป  y2x   ได้ 1  ข้อ  (2 คะแนน) - 2 

การหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต 1. เปล่ียนหน่วยการวัดพื้นท่ีของส่ิงต่างๆ ในสถานการณ์ท่ี 
ก าหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 
2. ลงมือแก้โจทยป์ัญหาท่ีก าหนดโดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายได้ 

1  ข้อ  (2 คะแนน) 1 ข้อ  (3 คะแนน) 5 

การหาปริมาตรและน้ าหนัก 1. เปล่ียนหน่วยการวัดปริมาตรและน้ าหนักของส่ิงต่างๆ ใน 
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ในระบบเดียวกันและต่างระบบได้ 

2. ลงมือแก้โจทยป์ัญหาท่ีก าหนด  โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายได้ 

1  ข้อ  (2 คะแนน) 1  ข้อ (3 คะแนน) 5 

การวัดเวลา ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการวัดเวลาท่ีก าหนดให้  โดยใช้กลยุทธ์ 
ท่ีหลากหลายได้ 

1  ข้อ  (2 คะแนน) - 2 

รวม  9 ข้อ (18 คะแนน) 4 ข้อ (12 คะแนน) 30 
 

หมายเหตุ  *** ข้อสอบแสดงวิธีท าแบบส้ัน หมายถึง ข้อสอบท่ีแสดงวิธีการหาค าตอบ 2 ขั้นตอน  
 
 



 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้และ 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 

รหัสวิชา ค22102 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  ค 22102        1.5  หน่วยกิต    3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ครูผู้สอน  

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

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
การแปลงทางเรขาคณิต   การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน และการประยุกต์ของการแปลง 

  ทฤษฎีบทปีทาโกรัส   ทฤษฎีบทปีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสและการน าไปใช้ 
ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต   ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี

ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  แบบมุม-มุม-ด้าน   
แบบฉาก-ด้าน-ด้าน  สมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว และการน าไปใช้ 

เส้นขนาน   เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับ 
มุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม  และการน าไปใช้ 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร 
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
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2. ตัวชี้วัด 

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
2. เขียนภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบท่ีก าหนด พร้อม

เขียนอธิบายข้ันตอนการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อน และ

การหมุนรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้

แนวคิดของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส  
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับของ

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตสองรูป  
8. ตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีก าหนด  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์แบบ   

ด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  แบบมุม-มุม-ด้าน                       
แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   

10. อธิบายสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว และการน าไปใช้ 
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง   

เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม และการน าไปใช้ 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และ

น าเสนอแนวคิด  
14. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
1 1-3 การแปลงทาง

เรขาคณิต 
การเล่ือนขนาน 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและ 
การหมุน 
2. เขียนภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
รูปต้นแบบท่ีก าหนด พร้อมเขียนอธิบายข้ันตอนการเล่ือนขนาน  
การสะท้อนและการหมุน 
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพท่ีเกิดขึ้นจากการ 
เล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
14. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ 
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือ
ผลงานหรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือ 
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
 
 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิต 
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพท่ีได้จากการ
แปลงทางเรขาคณิต 
2.  อธิบายความหมายและสมบัติของการเล่ือนขนานบนระนาบได้ 
3.  หาภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรูปต้นแบบท่ีก าหนดให้ได้ 
4.  หาเวกเตอร์ของการเล่ือนขนาน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้ 
ท่ีจากการเล่ือนขนาน 
5. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรปูต้นแบบท่ีก าหนด 
6. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงท่ีน าการเล่ือนขนานไปใช้ 

2 4-6 การสะท้อน ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและ 
การหมุน 
2. เขียนภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
รูปต้นแบบท่ีก าหนด พร้อมเขียนอธิบายข้ันตอนการเล่ือนขนาน 
การสะท้อนและการหมุน 
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพท่ีเกิดขึ้นจากการ  
เล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า
เกี่ยวกับการแปลง 
ทางเรขาคณิต 
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
14. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ 
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือ
ผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ 
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพท่ีได้จากการ
สะท้อน 
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการสะท้อนบนระนาบได้ 
3. หาภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนดให้ได้ 
4. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้ 
จากการสะท้อน (สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ y= - x) 
5. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
6. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงท่ีน าการสะท้อนไปใช้ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3 7-9 การหมุน ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและหลักการของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและ 
การหมุน 
2. เขียนภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
รูปต้นแบบท่ีก าหนด พร้อมเขียนอธิบายข้ันตอนการเล่ือนขนาน  
การสะท้อนและการหมุน 
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพท่ีเกิดขึ้นจาก 
การเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
14. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ 
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือ
ผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ   
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ กับภาพท่ีได้จาก 
การหมุน 
2. อธิบายความหมายและสมบัติของการหมุนบนระนาบได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า
เกี่ยวกับการแปลง 
ทางเรขาคณิต 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 



7 
 

สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. หาภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
4. หาจุดหมุน ขนาดของมุมท่ีเกิดจากการหมุน และทิศทางของการหมุน 
เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้จากการหมุน ท่ีมีจุดหมุนอยู่ใน 
รูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ 
5. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
6. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
7. มีความคิดคล่องในการหาสถานการณ์จริงท่ีน าการหมุนไปใช้ 

4-5 10-15 การประยุกต์
ของการแปลง
ทางเรขาคณิต 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายและหลักการของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและ 
การหมุน 
2. เขียนภาพท่ีเกิดขึ้นจากการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
รูปต้นแบบท่ีก าหนด พร้อมเขียนอธิบายข้ันตอนการเล่ือนขนาน  
การสะท้อนและการหมุน 
3. หาพิกัดบนระนาบในระบบพิกัดฉาก ของภาพท่ีเกิดขึ้นจาก 
การเล่ือนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบช้ินงานหรือผลงานหรือโครงงาน 
คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดของการเล่ือนขนาน การสะท้อนและการหมุน 
 
 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า
เกี่ยวกับการแปลง 
ทางเรขาคณิต 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
14. เช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ 
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างช้ินงานหรือ 
ผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการแปลงทางเรขาคณิตท่ีก าหนดให ้โดยใช้ 
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  
2. ใช้ส่ือ/เทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้ความรู้เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต    
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอช้ินงาน 
ท่ีเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

6 16–18  
 
 
 
 
 

ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส 
- สมบัติของ 
รูปสามเหล่ียม
มุมฉาก 
- ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส 

 

ตัวชี้วัด 
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส  
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบท                
ปีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
 
 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับทฤษฎีบท  
ปีทาโกรัส 
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เขียนข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างก าลังสองของ   
ความยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
2.  พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
จัตุรัสบนด้านท้ังสามของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
3. ลงมือแกโ้จทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสท่ีก าหนด โดยใช้กลยุทธ์ 
ท่ีหลากหลายได้ 

7 19-21 บทกลับของ
ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส 

ตัวชี้วัด 
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส  
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่ง 
กลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของก าลังสองของ 
ความยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับทฤษฎีบท  
ปีทาโกรัส 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. ลงมือแกโ้จทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสท่ีก าหนด โดยใช้ 
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

8 22-24 การประยุกต์
ของทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส 

ตัวชี้วัด 
5. อธิบายทฤษฎีบทปีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส  
6. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส  และบทกลับ 
ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับทฤษฎีบท  
ปีทาโกรัส 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 

9 25 -27 รูปท่ีเท่ากัน 
ทุกประการ 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป 
2. อธิบายเงื่อนไขท่ีท าให้รูปสองรูปเท่ากันทุกประการได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับ 
ความเท่ากัน 
ทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียม 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
ส่วนของเส้นตรงสองเส้น 
4. อธิบายเงื่อนไขท่ีท าให้ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกประการได้ 
5. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของมุมสองมุม 
6. อธิบายเงื่อนไขท่ีท าให้มุมสองมุมเท่ากันทุกประการได้ 
7. ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิตสองรูป   
ส่วนของเส้นตรงสองเส้นและมุมสองมุมท่ีก าหนด 

- แบบฝึกหัด 

10 28–30 สอบกลางภาค    
11 31–32  ความเท่ากัน 

ทุกประการของ
รูปสามเหล่ียม 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
8. ตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีก าหนด  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูป 
2.  อธิบายเงื่อนไขท่ีท าให้รูปสามเหล่ียมสองรูปเท่ากันทุกประการ 
3.  ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูป โดย 
พิจารณาจากด้านคู่ท่ียาวเท่ากันและมุมคู่ท่ีมีขนาดเท่ากันของรูปสามเหล่ียม   

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับ 
ความเท่ากัน 
ทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียม 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
11-12 33–34   รูปสามเหล่ียม

สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์
แบบ 
ด้าน-มุม-ด้าน 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี  
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ ด้าน–มุม–ด้าน  
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า
เกี่ยวกับ 
รูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์แบบ
ด้าน-มุม-ด้าน 
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
12 35–36  รูปสามเหล่ียม

สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์
แบบ  
มุม - ด้าน - มุม 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบมุม - ด้าน - มุม 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม  
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน - มุม 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน – มุม 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบมุม–ด้าน–มุม โดยใช้ 
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับ 
รูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบ 
มุม-ด้าน-มุม 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
13 37–38  รูปสามเหล่ียม

สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์
แบบ 
มุม–มุม–ด้าน 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี  
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบมุม – มุม - ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสอง  
รูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสอง 
 รูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบมุม–มุม–ด้าน โดยใช้ 
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า
เกี่ยวกับ 
รูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบ 
มมุ-มุม-ด้าน 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
13-14 39–40 รูปสามเหล่ียม

สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์
แบบ 
ด้าน-ด้าน-ด้าน 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบด้าน - ด้าน - ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม  
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบด้าน–ด้าน–ด้าน  
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับ 
รูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบ 
ด้าน-ด้าน-ด้าน 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
14 41–42 รูปสามเหล่ียม

สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์
แบบ 
ฉาก-ด้าน-ด้าน 

ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี  
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบฉาก - ด้าน - ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม  
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบฉาก - ด้าน - ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบฉาก - ด้าน - ด้าน 
4. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบฉาก–ด้าน–ด้าน  
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับ 
รูปสามเหล่ียม 
สองรูปท่ีมี 
ความสัมพันธ์แบบ 
ฉาก-ด้าน-ด้าน 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
15 43–44 สมบัติของ 

รูปสามเหล่ียม
หน้าจ่ัว 

ตัวชี้วัด 
10. อธิบายสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว และการน าไปใช้ 
แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
 ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
2.  อธิบายความหมายและสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
3.  น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวไปใช้ในการให้เหตุผลและ 
การแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า
เกี่ยวกับสมบัติ 
ของรูปสามเหล่ียม 
หน้าจ่ัว 
- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 

15-16 45–46 การน าไปใช้ ตัวชี้วัด 
7. อธิบายความหมายและหลักการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการของ 
รูปเรขาคณิตสองรูป  
9. อธิบายความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมท่ีมี  
ความสัมพันธ์แบบด้าน-มุม-ด้าน  แบบมุม-ด้าน-มุม  แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   
10. อธิบายสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว และการน าไปใช้ 
แบบด้าน-ด้าน-ด้าน  แบบมุม-มุม-ด้าน  แบบฉาก-ด้าน-ด้าน   

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับการแก้
โจทย์ปัญหา 
ความเท่ากัน 
ทุกประการ 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ 
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการโดยใช้ความสัมพันธ์มากกว่า  
1 แบบ  

- แบบฝึกหัด 

16-17 47–49  เส้นขนานและ
มุมภายใน 

ตัวชี้วัด 
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน    
เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้นขนาน
และรูปสามเหล่ียม และการน าไปใช้ 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรง โดยพิจารณาจากระยะห่างระหว่าง
เส้นตรง   
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับเส้นขนาน 
และมุมภายใน 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
   2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่นั้น 
จะเท่ากัน 
   2.2 ถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากันแล้วเส้นตรง 
 คู่นั้นจะขนานกัน 
3. ค้นหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกัน 
ของเส้นตัด เมื่อก าหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  
4. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยู่ 
ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้ 
    4.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด  แล้วขนาดของ 
มุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ180 องศา 
    4.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้ขนาดของมุมภายใน 
ท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้น
จะขนานกัน 
5. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน  โดยใช้สมบัติผลบวกของ 
ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้ 

17 50–51  เส้นขนานและ
มุมแย้ง 

ตัวชี้วัด 
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน   
เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน   
เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม และการน าไปใช้ 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับเส้นขนาน
และมุมแย้ง 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/  
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบการเป็นมุมแย้งของมุมท่ีก าหนดให้ได้ 
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับมุมแย้ง  
   2.1  ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้วมุมแย้งมีขนาด 
เท่ากัน  
   2.2  ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งท าให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 
แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง 
เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เมื่อ 
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อมุมแย้ง 
มีขนาดเท่ากัน 
 
 

- บรรยายและใช้ส่ือ
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

 - แบบสังเกต 
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
 18 52–54  เส้นขนานและ

มุมภายนอกกับ
มุมภายใน 

ตัวชี้วัด 
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน    
เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน   
เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม และการน าไปใช้ 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาขนาดของมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกัน 
ของเส้นตัด  เมื่อก าหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งให้ 
2.  เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน 
    2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด  แล้วมุมภายนอกและ  
มุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน 
    2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  ท าใหมุ้มภายนอกและ 
มุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน แล้ว 
เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
 
 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับเส้นขนาน 
และมุมภายนอก 
  กับมุมภายใน 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  เส้นตรง 
คู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้าม 
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน  
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  โดยใช้ 
ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  เส้นตรงคู่นั้น 
ขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกัน
ของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน 

19 55–57     เส้นขนานและ
รูปสามเหล่ียม 

ตัวชี้วัด 
11. อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเส้นขนานและมุมภายใน    
เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน   
เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม และการน าไปใช้ 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
13. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  
15. ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า ขนาดของมุมภายในท้ังสามมุมของ 
รูปสามเหล่ียมรวมกันเท่ากับ 180 องศา  
 

- ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี 
ในการแนะน า 
เกี่ยวกับเส้นขนาน 
และรูปสามเหล่ียม 
- บรรยายและใช้ส่ือ 
ประกอบ 
- แบบฝึกหัด 

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

- ตรวจแบบฝึกหัด/   
ใบงาน 
- แบบสังเกตการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบสังเกต  
พฤติกรรม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การประเมินผล

การเรียนรู้ 
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียม 
ออกไป  มุมภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ 
มุมภายในท่ีไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น  
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า  
ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียมออกไปมุมภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมี 
ขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีไม่ใช่มุมประชิดของ 
มุมภายนอกนั้น 

20 58-60 สอบปลายภาค    
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

 การสอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  มีแผนการประเมินผล 
การเรียนรู้ดังนี ้
 4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย    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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4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้ 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การเล่ือนขนาน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 1 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 1 วัน 
60 นาที 0.5 

2. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การสะท้อน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 2 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 1 วัน 
60 นาที 0.5 

3. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง การหมุน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 3 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 1 วัน 
60 นาที 0.5 

4. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง การประยุกต์ของการแปลงทาง
เรขาคณิต 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 4 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 60 นาที 0.5 

5. ประเมินจากผลงานการประดิษฐ์รูปภาพ 
จากการแปลงทางเรขาคณิตและน ามา 
ทรานเซสเลชัน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 5 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 60 นาที 0.5 

6. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 6 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 1 วัน 
60 นาที 0.5 

7. ประเมินจากรายงานการค้นคว้าวิธีพิสูจน์ 
ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและน าเสนอหน้า 
ช้ันเรียน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 6 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 60 นาที 1.0 

8. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 7 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 
60 นาที 0.5 

9. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้ 
เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 8 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 5 วัน 60 นาที 0.5 

10. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง การเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูป 
 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 11 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 นาที 0.5 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
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รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้ 
คะแนน 

11. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบด้าน-มุม-ด้าน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 12 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 

12. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบ  มุม - ด้าน – มุม 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 13 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 

13. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบ  มุม – มุม – ด้าน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 14 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 

14 ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงา
เรื่อง รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบ  ด้าน - ด้าน – ด้าน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 15 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 

15. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง การน าความรู้เรื่องความเท่ากัน 
ทุกประการไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 15 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 60 นาที 0.5 

16. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายใน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 16 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 
30 นาที 0.5 

17. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง เส้นขนานและมุมแย้ง 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 17 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 
30 นาที 0.5 

18. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน 
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายนอกกับ 
มุมภายใน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 18 
ถัดจากวัน

มอบหมาย3  วัน 30 นาที 0.5 

19. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม/ใบงาน
เรื่อง เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี 19 
ถัดจากวัน

มอบหมาย 3 วัน 
60 นาที 0.5 

รวม 900 นาที 10 
 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ    
นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก  ความซับซ้อน และ
ปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
  



27 
 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  (10 คะแนน) 

 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  ค22102 ประจ าภาคเรียนท่ี 2     
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความต้ังใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
 

 

 

 

  



28 
 

4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     

รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี ้

4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1 เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   7  คะแนน 

4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2 เรื่องทฤษฎีบทปทีาโกรัส           เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   6  คะแนน 

4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 3 เรื่องความเท่ากันทุกประการ       เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   9  คะแนน

4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 4 เรื่องเส้นขนาน                        เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   8  คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนขอ้สอบของการสอบย่อยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (60 นาที) 

การแปลงทางเรขาคณิต   

- การเล่ือนขนาน 

1. หาภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
2. หาเวกเตอร์ของการเล่ือนขนาน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและ 
ภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนาน 
3. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรปูต้นแบบ 
ท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรูปต้นแบบ 
ท่ีก าหนด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- การสะท้อน 1. หาภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
2. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและ 
ภาพท่ีได้จากการสะท้อน (สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ 
y= -x) 
3. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบ 
ท่ีก าหนด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

- การหมุน 1. หาภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
2. หาจุดหมุน ขนาดของมุมท่ีเกิดจากการหมุน และทิศทางของ
การหมุน  เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้จากการหมุนท่ีมี 
จุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ 
3. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ี 
ก าหนด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต 1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการแปลงทางเรขาคณิตท่ีก าหนดให้ โดยใช้ 
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  
2. สร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
และใช้เทคโนโลยี 
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอ 
ช้ินงานท่ีเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 4 

รวม 7 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (60 นาที) 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 1. เขียนข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างก าลังสอง 
ของความยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพื้นท่ีของ 
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสบนด้านท้ังสามของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสท่ีก าหนด โดยใช้ 
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า 3 ข้อ 3 

บทกลับและการน าไปใช้ 1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของก าลังสอง 
ของความยาวด้านของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
2. พิสูจน์ข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับบทกลับของทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาบทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสท่ีก าหนด  
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

แสดงวิธีท า 3 ข้อ 3 

รวม 6 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 3 (60 นาที) 

ความเท่ากันทุกประการ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ      
ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม,  
ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน,  
ฉาก-ด้าน-ด้าน, สมบัติสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 

1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ  
ด้าน–มุม–ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน และ  
ฉาก-ด้าน-ด้าน  โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 
2. น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวไปใช้ในการให้เหตุผลและ 
การแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

แสดงวิธีท า 5 ข้อ 5 

การน าไปใช้ 1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ 
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการโดยใช้ความสัมพันธ์  
มากกว่า  1  แบบ  
 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 4 

รวม 9 



33 
 

 

 

 

 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 4 (60 นาที) 

เส้นขนาน  

- เส้นขนาน และมุมภายใน 

- เส้นขนานและมุมแย้ง     

- เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน                

1. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน  โดยใช้สมบัติผลบวก  
ของขนาดของมุมภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้    
2. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า  
เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน       
ก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  โดยใช้ 
ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  เส้นตรง 
คู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้าม 
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน 

แสดงวิธีท า 4 ข้อ 4 

เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 1. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม โดยใช้ทฤษฎีบท 
ท่ีกล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียมออกไป 
มุมภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ 
มุมภายในท่ีไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 4 

รวม 8 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 

 ก าหนดสอบกลางภาค  เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้           

ในการสอบกลางภาค 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนนรวม ***แสดงวิธีท าแบบสั้น  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

การเล่ือนขนาน 1. หาเวกเตอร์ของการเล่ือนขนาน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและ 
ภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนาน 
2. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรปูต้นแบบท่ีก าหนด 

1  ข้อ  (2 คะแนน) - 2 

การสะท้อน 1. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและ 
ภาพท่ีได้จากการสะท้อน(สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ 
y= -x) 
2. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 

1  ข้อ  (2 คะแนน) - 2 

การหมุน 1. หาจุดหมุน ขนาดของมุมท่ีเกิดจากการหมุน และทิศทางของ 
การหมุน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้จากการหมุน ท่ีมี 
จุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ 
2. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
3. ตรวจสอบการเป็นภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 

1  ข้อ  (2 คะแนน) - 2 

การประยุกต์การแปลง
ทางเรขาคณิต 

การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอช้ินงาน 
ท่ีเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

- 2  ข้อ  (3 คะแนน) 6 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้           

ในการสอบกลางภาค 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนนรวม ***แสดงวิธีท าแบบสั้น  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและ
บทกลับ 

ลงมือแกโ้จทยป์ัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับท่ีก าหนด 
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้ 

1  ข้อ  (2 คะแนน) - 2 

การแก้ปัญหาท่ีก าหนด
โดยใช้ทฤษฎีบท 
ปีทาโกรัส 

ลงมือแก้โจทย์ปัญหาการประยุกต์ของทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัส โดยใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายได้ 2  ข้อ  (1.5 คะแนน)  1  ข้อ  (3 คะแนน) 6 

รวม  6 ข้อ  (11 คะแนน) 3  ข้อ  (9 คะแนน) 20 

 

หมายเหตุ  *** ข้อสอบแสดงวิธีท าแบบส้ัน หมายถึง ข้อสอบท่ีแสดงวิธีการหาค าตอบ 2 ขั้นตอน  
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30   คะแนน) 

 ก าหนดสอบปลายภาค  เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ 

ปลายภาค 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนนรวม ***แสดงวิธีท าแบบสั้น  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กัน
แบบด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, 
ด้าน-ด้าน-ด้าน, มุม-มุม-ด้าน,  
ฉาก-ด้าน-ด้าน และ สมบัติของ       
รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 

1. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน, มุม-ด้าน-มุม, ด้าน-ด้าน-ด้าน, 
มุม-มุม-ด้าน  และฉาก-ด้าน-ด้าน 
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียม
สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบด้าน-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. น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวไปใช้ในการให้เหตุผลและ 
การแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

2  ข้อ  (2 คะแนน) 2  ข้อ  (3 คะแนน) 10 

การน าไปใช้ 1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ 
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการโดยใช้ความสัมพันธ์
มากกว่า  1  แบบ 

2  ข้อ  (2 คะแนน) 1  ข้อ  (3 คะแนน) 7 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ 

ปลายภาค 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน

รวม 
***แสดงวิธีท าแบบสั้น  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

เส้นขนานและมุมภายใน 
เส้นขนานและมุมแย้ง                    
เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุม
ภายใน 

1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนานกับมุมภายใน  มุมแย้ง     
และมุมภายนอกกับมุมภายใน ท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้ 
2. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน  โดยใช้สมบัติผลบวกของ 
ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เมื่อ 
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ  
มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 
4. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  โดยใช้ 
ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  เส้นตรงคู่นั้น 
ขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้าม 
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน 

5  ข้อ (2 คะแนน) - 10 

 

 

 

 

 



38 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการสอบ 

ปลายภาค 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน

รวม 
***แสดงวิธีท าแบบสั้น  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 

เส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 1. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า ขนาดของมุมภายในท้ังสามมุมของ 
รูปสามเหล่ียมรวมกันเท่ากับ 180 องศา  
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีกล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียม 
ออกไป  มุมภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ 
มุมภายในท่ีไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น  
3. ลงมือแก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม โดยใช้ทฤษฎีบท 
ท่ีกล่าวว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียมออกไปมุมภายนอกที 
เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีไม่ใช่ 
มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น 

- 1  ข้อ  (3 คะแนน) 3 

รวม  9 ข้อ  (18 คะแนน) 4 ข้อ  (12 คะแนน) 30 

 

หมายเหตุ  *** ข้อสอบแสดงวิธีท าแบบส้ัน หมายถึง ข้อสอบท่ีแสดงวิธีการหาค าตอบ 2 ขั้นตอน  

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัสวิชา ค23101       1.5 หน่วยกิต   3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา............ 
ครูผู้สอน   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

 กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น  กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร กราฟกับการน าไปใช้  
 ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ
กราฟ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 ความคล้าย รูปเรขาคณิตท่ีคล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน และการน าไปใช้ 

พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ได้แก่ ปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย ทรงกลม พีระมิดยอดตัด กรวยยอดตัด ความหนาแน่น และการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
 อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์  บทกลับของมุมพ้ืนฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐานและการน าไปใช้ การหาพ้ืนที่ของ sector segment 
  โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem- solving approach) การสืบสวน 
(inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping) 
การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์ 
  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2. ตัวชี้วัด 
1. เขียนกราฟแสดงความเก่ียวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
3. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอ่ืน ๆ 
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบ 
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา 
6. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
8. เปรียบเทียบหน่วยความจุ  หรือหน่วยปริมาตร ในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการ

วัดได้อย่างเหมาะสม 
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่  พ้ืนที่ผิว  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  และการน าเสนอได้อย่าง

ถูกต้องและชัดเจน 
17. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง

กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
18. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 

หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
 

การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กราฟ 
1.1 กราฟแสดง
ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 
2. อ่านและแปลความหมายของ
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้นได ้
3. เขียนกราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 
 
 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. ครูให้นักเรียนสังเกตและ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นจากใบ
กิจกรรม Treasure Hunt , 
Descartes and the Fry  
3. ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 
เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
4. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
แล้วให้นักเรียนเขียนค าตอบ
ของค าถามแต่ละข้อค าถาม 

1. ใบความรู้ เรื่อง กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสอง
ชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. ใบกิจกรรม “Treasure Hunt” 
3. ใบกิจกรรม “Descartes and 
the Fry” 
4.ใบกิจกรรม เรื่อง กราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสอง
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 
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การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3-5 

1.2 กราฟของ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร  
 

ตัวช้ีวัด 
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบการเป็นสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรของสมการที่
ก าหนดให้ได้ 
2. หาคู่อันดับที่สอดคล้องกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่
ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 
4. อธิบายลักษณะที่ส าคัญบาง
ประการของกราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
กราฟของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
2. ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบ
การเป็นสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร  
3. ให้นักเรียนท าใบกิจกรรม 
เรื่อง การหาคู่อันดับที่
สอดคล้องกับสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
4. .ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง การเขียนกราฟ
ของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
5. ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง ลักษณะส าคัญ
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 ลักษณะส าคัญ
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 
ลักษณะส าคัญบางประการ
ของกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
5. ตรวจใบตรวจสอบความรู้  
6. สังเกตพฤติกรรม 
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การประเมิน 

6. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
แล้วให้นักเรียนเขียนค าตอบ
ของค าถามแต่ละข้อค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
2-3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6-8 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 กราฟกับการ
น าไปใช้ 
 

ตัวช้ีวัด 
2. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
13. เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
14. ใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 
17. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้
หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
กราฟกับการน าไปใช้ 
2. ครูให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรม เรื่อง กราฟกับการ
น าไปใช้ 
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
บอลกระทบพ้ืน และใบ
กิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร แล้ว
ให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาโดย
ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
4. ครูให้นักเรียนใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel / โปรแกรม 
The geometer’s 
sketchpad (gsp.) ในการ
เขียนกราฟ แสดง

1. ใบความรู้ เรื่อง กราฟกับการ
น าไปใช้ 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง กราฟกับการ
น าไปใช้ 
3. ใบกิจกรรม เรื่องบอลกระทบพ้ืน 
4. ใบกิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร 
5.โปรแกรม Microsoft Excel / 
โปรแกรม The geometer’s 
sketchpad (gsp.) 
6. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง กราฟ
กับการน าไปใช้ 
7. แบบทดสอบประจ าหน่วย 
 

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง 
กราฟกับการน าไปใช้ 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง บอล
กระทบพ้ืน 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง คู่ของใคร 
4. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
5. ตรวจแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
6. สังเกตพฤติกรรม 
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การประเมิน 

 
 
 
 
 
2-3 

 
 
 
 
 

6-8 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได ้ 
2. ใช้เทคโนโลยี เช่น โปรแกรม 
Microsoft Excel / โปรแกรม 
The geometer’s sketchpad 
(gsp.) ในการเขียนกราฟ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณที่มีความสัมพันธ์
เชิงเส้น 
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
แล้วให้นักเรียนเขียนค าตอบ
ของค าถามแต่ละข้อค าถาม 

 
 
 
3-4 
 
 
 

 
 
 

9-10 
 
 
 

2. ระบบสมการเชิง
เส้น 
2.1 ระบบสมการ
เชิงส้นสองตัวแปร 

ตัวช้ีวัด 
3. อ่านและแปลความหมาย
กราฟของระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและกราฟอ่ืน 
18. มึความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 

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

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

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
สร้างระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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3-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
9-10 

 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนกราฟของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรและแปล
ความหมายกราฟของระบบ
สมการได้ 
2. หาค าตอบของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรจากกราฟที่
ก าหนดให้ได้ 
3. มีความคิดคล่องในการสร้าง
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ที่แตกต่างกันจ านวนมากในเวลา
ที่จ ากัดได้ 

ค าตอบ ไม่มีค าตอบ และมี
หลายค าตอบ 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การสร้างระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร แล้วให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มสร้างระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรที่แตกต่าง
กันจ านวนมาก พร้อมเขียน
กราฟ ในเวลา 20 นาที  
3. ครูใช้โปรแกรม GSP หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ เขียนกราฟ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรที่นักเรียนสร้างในข้อ 2 
เพ่ือตรวจสอบค าตอบของ
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
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4-5 11-15 

2.2 การแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรและกราฟ 

ตัวช้ีวัด 
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
13. เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
16. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย และการน าเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได้ 
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 

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

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

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน
ได้ 

4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 
 
 
 
 
 
 

6-7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16-19 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 โจทย์ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

ตัวช้ีวัด 
4. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่
ก าหนดโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของ 
โพลยาได้ 
2. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน

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

1. ใบความรู้ เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
3. แบบทดสอบประจ าหน่วย 

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร 
2. ตรวจแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
3. สังเกตพฤติกรรม 
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6-7 

 
 
 
 
 
 

16-19 

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 
3. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรของแต่ละกลุ่ม
หน้าชั้นเรียนได ้
 

โพลยา และใช้วิธีการแก้โจทย์
ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร หน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

 
 

7 
 
 

 
 

20-21 
 
 

3. ความคล้าย 
3.1. รูปเรขาคณิตที่
คล้ายกัน 

ตัวช้ีวัด  
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหา 

1. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพ
หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูป
เรขาคณิตสองมิติที่คล้ายกัน
มาน าเสนอหน้าชั้นเรียนแล้ว

1. รูปภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่คล้ายกัน 
2. ใบความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตท่ี
คล้ายกัน 

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
คล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยม 
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรม 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายการ
คล้ายกันของรูปเรขาคณิตพร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
2. อธิบายสมบัติการคล้ายกันของ
รูปหลายเหลี่ยมได้ 
3. ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
หลายเหลี่ยมสองรูปที่ก าหนดได้ 

ให้นักเรียนที่เหลือร่วมกัน
อภิปรายการคล้ายกันของรูป
เรขาคณิตที่น าเสนอ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้
นักเรียนสังเกตลักษณะการ
คล้ายกันของรูปเรขาคณิตสอง
มิต ิ
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง รูป
เรขาคณิตที่คล้ายกันแล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมบัติ
การคล้ายกันของรูปเรขาคณิต
และรูปหลายเหลี่ยม 
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การคล้ายกันของรูปหลาย
เหลี่ยม แล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
หลายเหลี่ยมที่ก าหนด 

3. ใบกิจกรรม เรื่อง การคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยม 
4. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง รูป
เรขาคณิตที่คล้ายกัน 
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7 

 
 
 

20-21 

5. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการตรวจสอบการคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยมแต่ละคู่
หน้าชั้นเรียน 
6. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปสมบัติการคล้ายกัน
ของรูปหลายเหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 

8  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22-24 
 
 
 
 

3.2 รูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน 
พร้อมยกตัวอย่างได้ 
2. อธิบายสมบัติการคล้ายกันของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกัน 
พร้อมยกตัวอย่างได้ 

1. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพ
หรือสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกันมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วให้
นักเรียนที่เหลือร่วมกัน
อภิปรายการคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมที่น าเสนอ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้
นักเรียนสังเกตลักษณะการ
คล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม 

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 
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22-24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมสองรูปที่ก าหนดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง รูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสมบัติ
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยม 
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมแล้วให้นักเรียน
ตรวจสอบการคล้ายกันของรูป
สามเหลี่ยมที่ก าหนด 
5. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการตรวจสอบการคล้ายกัน
ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละคู่
หน้าชั้นเรียน 
6. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปสมบัติการคล้ายกัน
ของรูปสามเหลี่ยม 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

22-24 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3 การน าไปใช้ ตัวช้ีวัด  
5. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหา 
15. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์
จริงที่ก าหนด(นอกห้องเรียน) 
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกันได้ 

1. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้  
2. ครูพานักเรียนไปเก็บข้อมูล
นอกห้องเรียนเพื่อน ามาใช้ใน
การหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้ โดย
บันทึกข้อมูลในใบกิจกรรม
และหาค าตอบของปัญหา
สถานการณ์จริงที่ก าหนด 
3. ครูพานักเรียนกลับเข้า
ห้องเรียนแล้วครูให้นักเรียน
น าเสนอข้อมูลและแนว
ทางการค้นหาค าตอบ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลและแนวทางการหา

1. ใบกิจกรรม เรื่อง การหาความ
สูงของอาคารเรียน เสาธง หรือ
ต้นไม้  
2. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
น าความรู้โดยใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมคล้าย 
3. ทดสอบประจ าหน่วย 

1. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
2. ตรวจแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
3. สังเกตพฤติกรรม 
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9 

 
 
 
25-27 

ความสูงของอาคารเรียน เสา
ธง หรือต้นไม้ 
5. ครูสรุปแนวคิดและแนว
ทางการหาความสูงของอาคาร
เรียน เสาธง หรือต้นไม้ 
6. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
แล้วให้นักเรียนเขียนค าตอบ
ของค าถามแต่ละข้อค าถาม 

10 28-30 สอบกลางภาคเรียน 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

 
 
 
 

31 
 
 
 
 

4. พื้นที่ผิวและ
ปริมาตร 
4.1 รูปเรขาคณิต
สามมิติ 
 

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

1. ครูให้นักเรียนน ารูปภาพที่
มีลักษณะเป็น ปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมหรือสิ่งของที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับรูปเรขาคณิตสาม
มิติเหล่านั้น แล้วน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนที่
เหลือร่วมกันอภิปรายลักษณะ
ของปริซึม พีระมิด 

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 
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11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หารูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ก าหนดให้ได้ 
3. หารูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้
จากรูปคลี่ที่ก าหนดให้ได้ 
 
 

ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมท่ีน าเสนอ 
2. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
3. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
ลักษณะและสมบัติของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
4. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ แล้วให้นักเรียนตรวจสอบ
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ก าหนด 
5. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการตรวจสอบรูปคลี่ของรูป

4. ใบกิจกรรม เรื่อง รูปเรขาคณิต
สามมิติที่ได้จากรูปคลี่   
5. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง 
ลักษณะของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม  
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31 

เรขาคณิตสามมิติในแต่ละ
แบบหน้าชั้นเรียน 
6. ครูแจก ใบกิจกรรม เรื่อง 
รูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จาก
รูปคลี่  แล้วให้นักเรียนหารูป
เรขาคณิตสามมิติที่สอดคล้อง
กับรูปคลี่ที่ก าหนด 
7. ครูสุ่มนักเรียนให้น าเสนอ
ผลการหารูปเรขาคณิตสามมิติ
ที่สอดคล้องกับรูปคลี่ที่
ก าหนด หน้าชั้นเรียน 
8. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปคลี่และรูปเรขาคณิตสามมิติ 
9. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง ลักษณะของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
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32-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.อธิบายหลักการหาปริมาตร
ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมท่ีก าหนดได้ 
2.  หาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลมที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมท่ีก าหนดโดย
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 
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32-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้โจทย์ปัญหาปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมของแต่ละกลุ่ม
หน้าชั้นเรียนได ้

ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมหน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ปริมาตรของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลม 
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เร่ือง การหาปริมาตรของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลม 
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38-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัดและ
กรวยยอดตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการหาปริมาตร
ของพีระมิดยอดตัด และกรวย
ยอดตัดท่ีก าหนดได้ 
2. หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัดที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอดตัด
ที่ก าหนดโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
และใช้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลายได้ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัด 
แล้วอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
การหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัด 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เร่ือง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด 
และกรวยยอดตัด 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดง
วิธีการหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัดพร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการแก้ปัญหา
และวิธีการหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัดหน้าชัน้เรียน 

1. ใบความรู้ เรื่อง การหาปริมาตร
ของพีระมิดยอดตัด และกรวยยอด
ตัด 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหา
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด และ
กรวยยอดตัด 
3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด 
และกรวยยอดตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาปริมาตรของพีระมิดยอด
ตัด และกรวยยอดตัด 
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรม 
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38-39 
 
 
 
 
 
 
 
 

40-42 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 พ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
 
 
 

4. ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
วัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
5. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาปริมาตรของพีระมิด
ยอดตัด และกรวยยอดตัดที่
ก าหนดของแต่ละกลุ่มหน้าชั้น
เรียนได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
7. หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลม 
 
 
 

4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการหา
ปริมาตรของพีระมิดยอดตัด 
และกรวยยอดตัด 
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง การหาปริมาตรของ
พีระมิดยอดตัด และกรวย
ยอดตัด 
 
 
1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
แก้ปัญหา พ้ืนที่ผิวของปริซึม 
พีระมิดทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลมแล้วอธิบาย
แนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
แก้ปัญหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรม 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
40-42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการหาพ้ืนที่ผิว
ของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมท่ีก าหนดได้ 
2. หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
ที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมท่ีก าหนดโดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 
4. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  
และน าเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 

ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ปัญหาพื้นที่ผิวของ
ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวย และทรงกลมแล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา และใช้วิธีการแก้ปัญหา
มากกว่าหนึ่งวิธี พร้อม
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
แก้ปัญหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
พีระมิด ทรงกระบอก 
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14 

 
 
 
 
 
 
 
 
40-42 

 
 
 
 
 
 
 
  

ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม
ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้ 
 

พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลมหน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม 
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง การแก้ปัญหาพ้ืนที่ผิว
ของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม 

 
 
 
 

15-16 
 
 

 
 

43-46 
 
 

4.5 การน าไปใช้ 
(การหาความ
หนาแน่น และการ
แก้ปัญหาใน

ตัวช้ีวัด 
9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นที่
ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การ
หาความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

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

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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15-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

43-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตร
และพ้ืนที่ผิว) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่
หลากหลายได้ 
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้ 
 

ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว แล้ว
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการหา
ความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาความหนาแน่น และ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหา 
ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธี 
พร้อมตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ กระบวนการ

2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหาความ
หนาแน่น และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 
3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง การ
หาความหนาแน่น และการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและ
พ้ืนที่ผิว 
4. แบบทดสอบประจ าหน่วย 

โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร
และพ้ืนที่ผิว 
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
3. ตรวจแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
4. สังเกตพฤติกรรม 
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15-16 

 
 
 
 
 
 
 

43-46 

แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
หน้าชั้นเรียน 
4. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปกระบวนการ
แก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 
5. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง  การหาความหนาแน่น 
และการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและ
พ้ืนที่ผิวแล้วให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของค าถามแต่ละข้อ
ค าถาม 

 
 
16-18 

 
 

 
 

47-53 
 
 

5. อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
5.1 อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของค่า

ตัวช้ีวัด 
11. แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง 
ความสูง โดยใช้อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
 

1. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง 
ความคล้าย  โดยให้นักเรียน
พับกระดาษรูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่ามุมเท่าท่ีมีความยาว
ด้านละ 2  หน่วย โดยให้

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

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง ส่วน
กลับของมุมพ้ืนฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 
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ไซน์  โคไซน์  
แทนเจนต์ (4 คาบ) 
5.2 ส่วนกลับของ
มุมพ้ืนฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุม
พ้ืนฐาน (3 คาบ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
2. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของ
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ี
ก าหนดให้ได้ 
3. บอกค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ของมุม 30  , 45  , 60   
4. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้
ตารางได้ 
5. หาส่วนกลับของมุมพ้ืนฐาน
และมุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐานได้ 

นักเรียนสังเกตขนาดของทั้ง
สามมมุในแต่ละรูปแล้ว
เปรียบเทียบกัน  จากนั้นหา
ค่าความยาวของแต่ละด้าน
ของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูป
นั้น 
2. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ แล้ว
อธิบายความหมาย แนวคิด
เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ แล้วให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มหาค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติที่ก าหนด 
4. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
แล้วให้นักเรียนเขียนค าตอบ
ของแต่ละข้อค าถาม 

3. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
4. ใบความรู้ เรื่อง ส่วนกลับของ
มุมพ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุม
พ้ืนฐาน 
5. ใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนกลับของ
มุมพ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุม
พ้ืนฐาน 
6. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง  ส่วน
กลับของมุมพ้ืนฐานและมุมที่
สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 

3. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
4. สังเกตพฤติกรรม 
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5. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
ส่วนกลับของมุมพ้ืนฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 
แล้วอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
ส่วนกลับอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
6. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
ส่วนกลับของมุมพ้ืนฐานและ
มุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน 
แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหา
ค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติที่
ก าหนด 
7. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปการหาส่วนกลับของ
มุมพ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์
กับมุมพ้ืนฐาน 
8. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง  ส่วนกลับของมุม
พ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์กับ
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มุมพ้ืนฐาน แล้วให้นักเรียน
เขียนค าตอบของค าถามแต่ละ
ข้อค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
18-19 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54-57 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 การน าไปใช้   
(การหาพ้ืนที่ของ 
sector และ 
segment) 

ตัวช้ีวัด 
12. การหาพ้ืนที่ sector และ 
segment  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของ 
sector และ segment ได้ 
2. หาพื้นที่ของ sector และ 
segment ที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์
จริงที่ก าหนด (นอกห้องเรียน) 
โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

1. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง 
แนวคิดเก่ียวกับsector และ 
segment แล้วให้นักเรียน
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ 
sector และ segment 
2. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การหาพ้ืนที่ของ sector และ 
segment แล้วให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มหาพ้ืนที่ของ sector 
และ segment ที่ก าหนด 
3. ครูแจกใบกิจกรรม เรื่อง 
การแก้ปัญหาอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ พื้นที่ของ sector 
และ segment 

1. ใบความรู้ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ
sector และ segment 
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การหาพ้ืนที่
ของ sector และ segment 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหา
อัตราส่วนตรีโกณมิติ พ้ืนที่ของ 
sector และ segment 
4. ใบตรวจสอบความรู้ เรื่อง 
แนวคิดเก่ียวกับ sector และ 
segment 
5. แบบทดสอบประจ าหน่วย 

1. ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง การ
หาพื้นที่ของ sector และ 
segment 
2. ตรวจใบตรวจสอบความรู้ 
3. ตรวจแบบทดสอบประจ า
หน่วย 
4. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

 
การประเมิน 

 
 

18-19 
 

 
 

54-57 
 

4. ครูแจกใบตรวจสอบความรู้ 
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับ sector 
และ segment  แล้วให้
นักเรียนเขียนค าตอบของแต่
ละข้อค าถาม 

20 58-60 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

 การสอนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 ประจ าภาคเรียนที่ 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 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้ คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง กราฟ 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 
2 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 
5 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 
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รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้ คะแนน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง ความคล้าย 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 
8 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 
14 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/
ชิ้นงาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 
17 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

รวม 300 นาที 10 
 
หมายเหตุ   เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ  
           นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก 
           ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 
 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนรายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2560  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 6 ครั้ง (30 คะแนน) 
 
 รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 6 ครั้ง ดังนี้ 
 4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 5  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี  5   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 6  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   5   คะแนน 
        รวม          30 คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2 1. อ่านและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์ 

ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 

- 3 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 3 

กราฟกับการน าไปใช้ 3 1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 
2. อธิบายลักษณะที่ส าคัญบางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 2 

รวม 5  - 5 ข้อ 5 คะแนน 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

5 1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได ้

- 2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 2 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

4 ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

รวม 9  - 4 ข้อ 5 คะแนน 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 

รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 2 ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่
ก าหนดได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 2 ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ก าหนด
ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

การน าไปใช้ 3 ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่ก าหนด(นอกห้องเรียน) 
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

รวม 7  - 3 ข้อ 5 คะแนน 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที) 
รูปเรขาคณิตสามมิติ 1 อธิบายลักษณะของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย 

และทรงกลมได้ 
- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

ปริมาตรของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

6 1. หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลมที่ก าหนดได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

  

2. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของปริซึม พีระมิด 

ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมที่ก าหนดโดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ

แก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 

   

ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวย
ยอดตัด 

2 1. หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด และกรวยยอดตัดที่
ก าหนดได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

รวม 9  - 4 ข้อ 5 คะแนน 5 
การสอบย่อยครั้งที่ 5 (50 นาที) 

พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด  
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

3 หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมท่ีก าหนดได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

การน าไปใช้ 4 1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายได้ 
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

รวม 7  - 3 ข้อ 5 คะแนน 5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยครั้งที่ 6 (50 นาที) 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์  
โคไซน์  แทนเจนต์ 

3 1. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
ก าหนดให้ได้ 
2. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ตารางได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  - 
360   

4 หาส่วนกลับของมุมพ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน
ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

การน าไปใช้  การหาพื้นที่ของ sector  
segment 

4 1. อธิบายความหมายของ sector และ segment ได ้
2. หาพื้นที่ของ sector และ segment ที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่ก าหนด  
(นอกห้องเรียน) โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

รวม 11  - 4 ข้อ 5 คะแนน 5 
รวมทั้งหมด 48  - 23 ข้อ 30 คะแนน 30 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
 

ก าหนดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ .............................................................. เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กราฟ 
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2 1. อ่านและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์ 

ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

กราฟกับการน าไปใช้ 3 1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 
2. อธิบายลักษณะที่ส าคัญบางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

รวม 5  - 5 ข้อ 5 คะแนน 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้น 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

5 1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 
 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

  
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ 

กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได ้

   

โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

4 ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 4 

รวม 9  - 4 ข้อ 5 คะแนน 7 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความคล้าย 
รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 2 ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่

ก าหนดได้ 
- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 2 ตรวจสอบการคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ก าหนด
ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5 

การน าไปใช้ 3 ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่ก าหนด(นอกห้องเรียน) 
โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้ 

- 3 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 4.5 

รวม 7  - 5 ข้อ 7 คะแนน 7 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน  (30 คะแนน) 
ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ............................................................ เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที  

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กราฟ 
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2 1. อ่านและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์ 

ระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

กราฟกับการน าไปใช้ 3 1. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 
2. อธิบายลักษณะที่ส าคัญบางประการของกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ก าหนดให้ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

รวม 5  - 2 ข้อ 3 คะแนน 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการเชิงเส้น 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

5 1. ลงมือแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2คะแนน 2 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

  
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ 

กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได ้

   

โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

4 ลงมือแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

รวม 9  - 2 ข้อ 4 คะแนน 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความคล้าย 
การน าไปใช้ 3 ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่ก าหนด(นอกห้องเรียน) 

โดยใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันได้ 
- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

รวม 3  - 2 ข้อ 3 คะแนน 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นที่ผิวและปริมาตร 
ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม 

4 1. หาปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ
ทรงกลมที่ก าหนดได้ 
2. ลงมือแก้ปัญหาปริมาตรของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวยและทรงกลมที่ก าหนดโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาและใช้วิธีการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 



42 
 

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวย
ยอดตัด 

2 1. หาปริมาตรของพีระมิดยอดตัด และกรวยยอดตัดที่
ก าหนดได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด  
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

3 หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรง
กลมท่ีก าหนดได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

การน าไปใช้ 4 1. ลงมือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายได้ 
2. สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ 
กระบวนการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียนได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

รวม 13  - 4 ข้อ 12 คะแนน 12 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์  
โคไซน์  แทนเจนต์ 

3 1. หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่
ก าหนดให้ได้ 
2. หาอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ตารางได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 2.5 

ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  - 
360   

4 หาส่วนกลับของมุมพ้ืนฐานและมุมที่สัมพันธ์กับมุมพ้ืนฐาน
ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2.5คะแนน 2.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน

ชั่วโมง 

ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การน าไปใช้ การหาพ้ืนที่ของ sector  
segment 

4 1. อธิบายความหมายของ sector และ segment ได ้
2. หาพื้นที่ของ sector และ segment ที่ก าหนดได้ 
3. ลงมือแก้ปัญหาสถานการณ์จริงที่ก าหนด  
(นอกห้องเรียน) โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

รวม 11  - 3 ข้อ 8 คะแนน 8 
รวมทั้งหมด 41  - 13 ข้อ 30 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน   

รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 

 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 

การสอบย่อย 

ประเมินจาก 

การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 

การสอบ 

ปลายภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

1 กราฟ 

กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร - 3 (1) - 2(1.5) - 1(1) 7 

กราฟกับการน าไปใช้ - 2(1) - 2(1.5) - 1(2) 7 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 

- 5 ข้อ 
5 คะแนน 

- 4 ข้อ 
6 คะแนน 

- 2 ข้อ 
3 คะแนน 14 

จ านวน 5 ข้อ  
5 คะแนน 

จ านวน 4 ข้อ  
6 คะแนน 

จ านวน 2 ข้อ  
3 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน   

รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
หน

่วย
ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 

การสอบย่อย 

ประเมินจาก 

การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 

การสอบ 

ปลายภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

2 ระบบสมการเชิงเส้น 

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร - 2 (1) - 2(1.5) - 1(2) 7 

โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร - 2(1.5) - 2(2) - 1(2) 9 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 2 

- 4 ข้อ 
5 คะแนน 

- 4 ข้อ 
7 คะแนน 

- 2 ข้อ 
4 คะแนน 

16 
จ านวน 4 ข้อ  

5 คะแนน 
จ านวน 4 ข้อ  

7 คะแนน 
จ านวน 2 ข้อ  

4 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน   

รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
หน

่วย
ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 

การสอบย่อย 

ประเมินจาก 

การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 

การสอบ 

ปลายภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

3 ความคล้าย 

รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน - 2(1) - 1(1) - - 3 

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน - 1(2) - 1(1.5) - - 3.5 

การน าไปใช้ - 1(2) - 3(1.5) - 2(1.5) 9.5 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 3 

- 4 ข้อ 
6 คะแนน 

- 5 ข้อ 
7 คะแนน 

- 2 ข้อ 
3 คะแนน 

16 
จ านวน 4 ข้อ  

6 คะแนน 
จ านวน 5 ข้อ  

7 คะแนน 
จ านวน 2 ข้อ  

3 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
หน

่วย
ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 

การสอบย่อย 

ประเมินจาก 

การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 

การสอบ 

ปลายภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

4 พื้นที่ผิวและปริมาตร 

รูปเรขาคณิตสามมิติ - 1(1) - - - - 1 

ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม - 2(1.5) - - - 1(3) 6 

ปริมาตรของพีระมิดยอดตัดและกรวยยอดตัด - 1(1) - - - 1(3) 4 

พ้ืนที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม  1(2) - - - 1(3) 5 

การน าไปใช้  2(1.5) - - - 1(3) 6 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 4 

- 7 ข้อ 
10 คะแนน 

- - - 4 ข้อ 
12 คะแนน 

22 
จ านวน 7 ข้อ  
10 คะแนน 

- 
จ านวน 4 ข้อ  
12 คะแนน 



48 
 

ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน   

รายวิชา ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
หน

่วย
ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 

การสอบย่อย 

ประเมินจาก 

การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 

การสอบ 

ปลายภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

อัตราส่วนตรีโกณมิติของค่าไซน์  โคไซน์  แทนเจนต์ - 1(1) - - - 1(2.5) 3.5 

ส่วนกลับของมุมที่มีขนาดตั้งแต่ 0  - 360   - 1(2) - - - 1(2.5) 4.5 

การน าไปใช้ (การหาพ้ืนที่ของ sector  segment) - 2(1.5) - - - 1(3) 6 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 5 

- 4 ข้อ 
6 คะแนน 

- - - 3 ข้อ 
8 คะแนน 

14 
จ านวน 4 ข้อ  

6 คะแนน 
- 

จ านวน 3 ข้อ  
8 คะแนน 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา  ค 23102   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6   1.5 หน่วยกิต   3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3      ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา................ 
ครูผู้สอน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 อสมการ  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช่วงและเซตค าตอบของอสมการ  การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 ความน่าจะเป็น  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ความน่าจะเป็นกับ
การตัดสินใจ   
 สถิติ  ความหมายของสถิติ  ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  ค่ากลางของข้อมูล  การกระจายของข้อมูล
เส้นโค้งปกติ  การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 
 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  แนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem- solving approach) การสืบสวน 
(inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping) 
การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์ 
  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
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2. ตัวช้ีวัด 
 1. หาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนแน่นอน  เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นแน่นอน  
และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
 3. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กันและ    
ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 4. ก าหนดประเด็น และเขียนข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดวิธี
การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
 5. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
 6. อ่าน  แปลความหมาย  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอ 
 7. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยมของข้อมูล และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 8. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 9. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
 10. อธิบายความหมาย แนวทางการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ 
  11. ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
  12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
  13. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 14. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
 15. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ     
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 16. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์      
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
 17. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1 

1-2 

อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

ตัวช้ีวัด 
1.หาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ของอสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวให้สอดคล้องกับ
ประโยคภาษาท่ีก าหนดให้ 
2. หาค าตอบและเขียนกราฟแสดง
ค าตอบของอสมการที่ก าหนดให้ได้ 

   - ทบทวนประโยคภาษาและประโยค
สัญลักษณ์ 
   - ให้นักเรียนท า ใบกิจกรรม 1  
   - การเขียนกราฟแสดงค าตอบของอสมการ 
   - ให้นักเรียนท า Exercise 1 page 51 
and Exercise 2 (item 4 - 5) page 52 in 
Workbook Discovering Mathematics 3B 

- ใบกิจกรรม 1 
- Exercise 1 page 51  
- Exercise 2 (item 4 - 5) page 
52  
in Workbook Discovering 
Mathematics 3B 
 

- ตรวจใบกิจกรรม 1 
- ตรวจ Exercise 1 
- ตรวจ Exercise 2 
 
 
   

3 

ช่วงและเซตค าตอบของ
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

ตัวช้ีวัด 
1.หาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
15. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อ
ความหมาย  และการน าเสนอ ได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

   - ความหมายและสัญลักษณ์ของช่วงชนิด
ต่างๆ 
   - การเขียนเซตค าตอบของอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้ 
   - ใบกิจกรรม เรื่อง ช่วง 

- ใบกิจกรรม เรื่อง ช่วง - ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง 
ช่วง 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เขียนช่วงแสดงจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
 2. เขียนช่วงแสดงเซตค าตอบของ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ก าหนดได้ 

 การแก้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 
(Solving a Linear 
Inequality in One 
Variable) 

ตัวช้ีวัด 
1.หาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกสมบัติของการไม่เท่ากันและ
น าไปใช้ได้ 
 2. หาเซตค าตอบของอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวที่ก าหนดให้ โดยใช้สมบัติ
ของการไม่เท่ากันได้ ใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันในการตรวจสอบการแก้อสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

   - สมบัติของการไม่เท่ากัน 
   - ให้นักเรียนท า Exercise 2 (item 2 – 5) 
in Workbook Discovering Mathematics 
3B : Page 52 - 53 
   - แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
สมบัติของการไม่เท่ากัน 
   - ค าถามชวนคิดที่ 1 “น่าสงสัย” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 9) 
   - ค าถามชวนคิดที่ 2 “น่าคิด” (แบบเรียน 
สสวท. หน้า 18) 
   - ค าถามชวนคิดที่ 3 “บอกหน่อยซ”ิ 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 19) 

- Exercise 2 (item 2 – 5) in 
Workbook Discovering 
Mathematics 3B :  
Page 52 – 53 
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานเล่ม 2  สสวท. 
 

- ตรวจ Exercise 2 
- ตรวจการท ากิจกรรม
ค าถามชวนคิด 

2    4 - 6 

  

 



3 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

3-4 7-12 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

ตัวช้ีวัด 
1.หาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
จากโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
2. ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวหาค าตอบของโจทย์ปัญหา
ที่ก าหนดให้ได้ 
3. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

 - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
 - กิจกรรมที่ 1 “คิดหน่อย    
 - กิจกรรมที่ 2 “อสมการอิงรูป
สามเหลี่ยม” (แบบเรียน สสวท. หน้า 27) 
 - ให้นักเรียนท า Exercise 3 page  
54 – 57 in Workbook Discovering 
Mathematics 3B 

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

- ตรวจการท ากิจกรรม 
- ตรวจ Exercise 3 
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ความน่าจะเป็น 
 
 

ตัวช้ีวัด 
2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ันแน่นอน 
เหตุการณ์ใดไม่เกิดข้ึนแน่นอน และ
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
 

ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ ที่นักเรียนบ่ง
บอกได้ว่าเหตุการณ์ท่ีกล่าวขึ้นมานั้นมี
โอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีโอกาส
เกิดข้ึนได้มากหรือน้อยเพียงใด (โดย
ยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันที่มีโอกาสเกิดข้ึนบ้าง  
 

 - เอกสารประกอบการเรียน  - สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมสี่วนร่วม
ในกิจกรรม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้สามัญส านึกบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่
ก าหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และไม่มี
โอกาสเกิดขึ้นเลย เช่น การพยากรณ์
อากาศของกรมอุตุฯ การหยิบลูกบอลสี
เขียวในกล่องที่มีลูกบอลสีขาวและสีแดง 
เป็นต้น) 

  

5– 6 14–16 

การทดลองสุ่มและ
เหตุการณ์ 
 

ตัวช้ีวัด 
2. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้
เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ันแน่นอน 
เหตุการณ์ใดไม่เกิดข้ึนแน่นอน และ
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทดลองสุ่มที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดให้ได้ 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การ
ทดลองที่ทราบผลลัพธ์แน่ชัดว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าขณะท า
การทดลอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร
จนกว่าการทดลองจะเสร็จสิ้นจึงจะทราบ
ผลที่แน่ชัด หมายถึง “การทดลองสุ่ม” 
2. ครูก าหนดสถานการณ์ เช่น 
- การหยิบลูกบอลสี จากกล่องโดยไม่
เจาะจง ซึ่งมีสีแดง 2 ลูกและสีเขียว 3 ลูก 
โดยหยิบครั้งละ 1 ลูก โดยที่หยิบเป็น 2 
แบบ ดังนี้ 
แบบที่ 1 หยิบแล้วไม่ใส่คืนลงในกล่อง 
แบบที่ 2 หยิบแล้วใส่คืนลงในกล่อง 

- เอกสารประกอบการเรียน 

- ลูกบอลสี 
- เหรียญ 
- บัตรตัวเลข 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
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  - แล้วถามนักเรียนว่าผลทั้งหมดที่อาจ
เกิดข้ึนได้เป็นอย่างไรบ้าง (ครูอาจเขียนผล
เป็นแผนภาพให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง เพื่อ
ใช้ด าเนินการทดลองกิจกรรมถัดไป) 
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน ท าการทดลอง
หนึ่งคน และจดผลการทดลองหนึ่งคน
ด าเนินกิจกรรม โดยท าการทดลองจริง  
- การหยิบลูกบอลสี จากกล่องโดยไม่
เจาะจง ซึ่งมีลูกแก้วในถุงสีแดง 2 ลูกและสี
เขียว 3 ลูก หยิบครั้งละ 2 ลูกพร้อม ๆ กัน 
แล้วให้นักเรียนเขียนผลทั้งหมดที่อาจ
เกิดข้ึนได้ 
- การโยนเหรียญ 2 อัน 1 ครั้ง พร้อมกัน 
แล้วให้นักเรียนลองเขียนแผนภาพจากผลที่
เกิดข้ึนทั้งหมด 
- การจับบัตรตัวเลข 2, 5, 8 ครั้งละ 2 ใบ 
พร้อมกัน แล้วให้นักเรียนลองเขียน
แผนภาพจากผลที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
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เป็นต้น 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ผลที่
เราสนใจจากการทดลองสุ่มเรียกว่า 
“เหตุการณ์” 
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม โดยให้
นักเรียนช่วยกันบอกเหตุการณ์ท่ีสนใจจาก
ผลการทดลองสุ่มจากกิจกรรมที่ผ่านมา 
เช่น การหยิบบัตรตัวเลข  
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 2 อย่างน้อย  
1 ใบ 
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 5 อย่างน้อย  
1 ใบ 
-สนใจผลที่หยิบได้ตัวเลข 8 อย่างน้อย 1 
ใบ เป็นต้น 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์
ที่สนใจว่ามีอะไรบ้าง 
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ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

ตัวช้ีวัด 
3. หาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผล
แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน 
และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
12. เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ 
 

1. ครูทบทวนเรื่อง การทดลองสุ่ม และ
ความหมายของเหตุการณ์ โดยการตั้ง
ค าถาม 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มโยน
เหรียญหนึ่งบาทและเหรียญสองบาทพร้อม
กัน จ านวน 20 ครั้ง แล้วจดบันทึกจ านวน
ที่ออกหัวและก้อย 
3. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกน าเสนอผลการ
ทดลองที่หน้าชั้นเรียน 3 กลุ่ม จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า 
เพราะเหตุใดผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม
จึงไม่เท่ากัน 
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ 
แล้วให้แต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการ
ทดลองสุ่มโดยการทดลอง จากหนังสือ
เรียน 
  

- - หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เล่ม 2  สสวท. 
- ใบงานที่ 2.1 เร่ือง โอกาสเท่ากัน
หรือไม่ 
- ใบกิจกรรม 2.1  
- ใบงานที่ 2.2  
- ใบความรู้ที่ 2.3 เร่ือง สัญลักษณ์ของ
ความน่าจะเปน็ 
- ใบงานที่ 2.3 เร่ือง ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ที่สนใจ 
- เหรียญ 
- ลูกเต๋า 

- สังเกตจากการตอบค าถาม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจใบกิจกรรม 
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  * หมายเหตุ ครูอาจให้นักเรียนได้
ด าเนินการทดลองแบบต่างๆ เช่น  
- การโยนเหรียญ โดยให้นักเรียนโยน
เหรียญ 20 ครั้ง แล้วบันทึกผล 
- การทอยลูกเต๋า 20 ครั้ง 
- การสุ่มหยิบของในขวดโหล เป็นต้น 
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า 
วิธีการค านวณค่าเกี่ยวกับโอกาสที่จะ
เกิดข้ึนของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
เพ่ือบ่งบอกว่าเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึน
มากน้อยเพียงใด เราเรียกว่า “ความน่าจะ
เป็น” 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มท า ใบงานที่ 2.1 
เรื่อง โอกาสเท่ากันหรือไม่ เมื่อนักเรียนแต่
ละคนในกลุ่มคิดหาค าตอบในใบงานที่ 2.1 
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  เสร็จเรียบร้อยแล้วให้จับคู่กับเพ่ือนในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบายค าตอบของใบงานที่ตนท า
ไว้ 
7. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผลการ
ทดลองสุ่มซึ่งเกิดจากการโยนเหรียญ 2 
เหรียญ พร้อมกัน จากนั้นครูสุ่มนักเรียน
ออกมาเขียนผลการทดลองสุ่มบนกระดาน 
พร้อมทั้งให้นักเรียนตอบค าถามกระตุ้น
ความคิด 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปจนได้ว่า ใน
การหาค่าความน่าจะเป็น ผลของการ
ทดลองสุ่มใดๆ ในแต่ละตัวต้องมีโอกาส
เกิดข้ึนเท่าๆ กัน 
9. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มท าใบกิจกรรม 
2.1 
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งว่า 
การทดลองสุ่มใดๆ ที่ผลแต่ละตัวมีโอกาส  
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  เกิดข้ึนเท่าๆ กัน สามารถหาความน่าจะ 
เป็นของเหตุการณ์ที่สนใจได้จากทฤษฎี 
ดังนี้ 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ = 
)(

)(

Sn

En  

)(En แทนจ านวนผลที่เปน็ไปได้ของ
เหตุการณ์ 

)(Sn  แทนจ านวนผลทัง้หมดที่อาจจะ
เกิดขึ้น11. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน
ที่ 2.2 เรื่อง ความน่าจะเป็นของการหยิบ
ลูกปิงปอง เมื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มคิด
หาค าตอบในใบงานที่ 2.2 เสรจ็เรียบร้อย
แล้วให้จับคู่กับเพ่ือนในกลุ่มผลัดกันอธิบาย
ค าตอบของใบงานที่ตนท าไว้ 
12. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จากนั้นให้แต่
ละกลุ่มเล่นเกมหยิบลูกแก้วจากกล่อง 3 ใบ 
ตามใบกิจกรรม2.2 
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  13. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรม 
โดยครูแจกไพ่ให้นักเรียน กลุ่มละ 1 ส ารับ 
แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับไพ่โดย
จ าแนกความแตกต่างของไพ่ 1 ส ารับ แล้ว
ตอบค าถามตาม 
ประเด็นต่อไปนี้ 
-ไพ่ 1 ส ารับ มีก่ีใบ 
-ไพ่ 1 ส ารับ มีก่ีชุดอะไรบ้าง 
-ไพ่แต่ละชุดมีก่ีใบ 
-ไพ่แต่ละใบมีตัวเลขหรือตัวอักษรใดก ากับ
ไว้บ้าง 
-ไพ่ที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรเดียวกันมีก่ีใบ 
14. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1-2 กลุ่ม ออกมา
น าเสนอค าตอบตามประเด็นที่ก าหนดที่
หน้าชั้นเรียน และให้กลุ่มอ่ืนๆ ที่เหลือ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู 
 

  

6 – 7 
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ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม
ในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่15. ครูให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่ 2.3 
เรื่อง สัญลักษณ์ของความน่าจะเป็น เสร็จ
แล้วอธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน
ในกลุ่ม แล้วสรุปเปน็องค์ความรูข้องกลุ่ม  
16. ครูและนักเรียนช่วยกนัสรุปเก่ียวกับการ
หาความนา่จะเปน็ของเหตุการณ์และการใช้
สัญลักษณ์แทนความน่าจะเป็น จนได้วา่  เมื่อ 
P(E) แทนความน่าจะเปน็ 

)(En แทนจ านวนผลที่เปน็ไปได้ของ
เหตุการณ์ 

)(Sn  แทนจ านวนผลทัง้หมดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม จะไดว้่า P(E)  = 

)(

)(

Sn

En 17. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบ

งานที่ 2.3 เร่ือง ความน่าจะเปน็ของ
เหตุการณ์ที่สนใจ 

  

 
 



13 
 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 

หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

7 – 8 21–24 

ความน่าจะเป็นกับการ
ตัดสินใจ 

ตัวช้ีวัด 
3. หาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผล
แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกัน 
และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
14. ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ประกอบการตัดสินใจได้ 
16. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  ใน
คณิตศาสตร์และน าความรู้
หลักการกระบวนการทาง  

1. ครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นความคิดของ
นักเรียน เช่น 
“นักเรียนคิดว่า การซื้อหวยใต้ดิน หากซื้อ
เลขท้าย 2 ตัว กับเลขท้าย 3 ตัว  แบบใดมี
โอกาสถูกมากกว่ากัน จงอธิบายเหตุผล” 
(ซื้อเลขท้าย 2 ตัว มีโอกาสถูกมากกว่า 
เพราะจากความน่าจะเป็น ผลทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนได้ของเลขท้าย2 ตัว น้อยกว่าเลข
ท้าย 3 ตัว) เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ค่าคาดหมาย
ของเหตุการณ์ 
2. ครูทบทวนเกี่ยวกับการหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่สนใจ โดยให้นักเรียน
บอกวิธีการคิดความน่าจะเป็น และค่า
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ควร
อยู่ในช่วงใด 
 

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม 2  สสวท. 
- ใบงานที่ 2.4 เรื่อง คาดการณ์อย่างไร 
- ใบกิจกรรมที่ 2.3 เรื่อง เลือกอย่างไร 
- ใบงานที่ 2.5 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็น
ในการตัดสินใจ 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมสี่วนร่วม
ในกิจกรรม 
- ตรวจใบงานที่ 2.4 
- ตรวจใบกิจกรรมที่ 2.3 
- ตรวจใบงานที่ 2.5 
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คณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ 
 

3. ครูสนทนากับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
เห็นว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กับ
ผลตอบแทนของเหตุการณ์เป็น  
องค์ประกอบที่ส าคัญในการหาค่า
คาดหมายของเหตุการณ์ใดๆ เช่น 
ยกตัวอย่าง กิจกรรม “หวยทอง” (ใน
หนังสือเรียน สสวท. หน้า 66)  
4. ให้นักเรียนทุกคนท าใบงานที่ 2.4 เรื่อง 
คาดการณ์อย่างไร  เมื่อนักเรียนแต่ละคน
ในกลุ่มคิดหาค าตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
จับคู่กับเพ่ือน ในกลุ่มผลัดกันอธิบาย
ค าตอบที่ตนคิดไว้ 
5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียน
จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคูเ่ล่นเกมปั่น
แปะ โดยให้นักเรียนคนหนึง่เป็นคนปั่นเหรียญ
และอีกคนที่เหลือเป็นคนทายว่าเหรียญจะ
ออกหัวหรือก้อย ถ้าทายถูกจะได้ 1 แต้ม ถ้า
ทายผิดจะได้ 0 แต้ม ครูก าหนดให้นักเรียน
เล่นทั้งหมด 10 รอบ แล้วจดบนัทึกไว้  
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  6. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์วา่
ได้แต้ม 1 กี่ครั้ง และได้แต้ม 0 กี่ครั้ง จากนั้น
ให้นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบกิจกรรมที่ 
2.3 เร่ือง เลือกอย่างไร 
8. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 1-2 กลุ่ม ออกมา
น าเสนอค าตอบของใบกิจกรรมที่หน้าชัน้เรียน 
และให้กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการ
ตัดสินใจ จากหนังสือเรียน เสร็จแล้วอธิบาย
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันในกลุ่ม แล้ว
สรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่ม  
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนทีย่ังไม่เข้าใจ
หรือมีข้อบกพร่องอยู่ และอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า ความนา่จะเปน็ของเหตุการณ์เป็น
การบ่งบอกถึงโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ว่ามีมากหรือน้อยเท่านั้น ไมไ่ด้ 
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ยืนยันวา่เหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นหรือไม่
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางเหตุการณ์มีความ
น่าจะเป็นที่เกิดขึ้นสงูมาก แต่เหตุการณ์จริงก็
ไม่ได้เกิดขึ้น แต่ในขณะที่บางเหตุการณ์มี
ความน่าจะเปน็ที่เกิดขึ้นเพียงเลก็น้อย แต่เกิด
เหตุการณ์ขึ้นจริงก็มี 
11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับ
การใช้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ 
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 
2.5 เรื่อง การใช้ความน่าจะเป็นในการ
ตัดสินใจ 

  

9 25 

ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูล 

ตัวช้ีวัด 
4. ก าหนดประเด็นและเขียนข้อ
ค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งก าหนด
วิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม 
 

   - น าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 ชุด 
ได้แก่ กิจกรรมบอกได้ไหม, กิจกรรม
แหล่งข้อมูล (หนังสือแบบเรียน
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.) 

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม 2  สสวท. 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
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 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกได้ว่าข้อมูลที่ก าหนดให้เป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

   

26–27 

ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูล 

ตัวช้ีวัด 
5. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม 
17. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม 

   - กิจกรรมตารางบอกอะไร, กิจกรรม
หมวกกันน็อก, กิจกรรมตอบได้ไหม, 
กิจกรรมข้าวหอมมะลิ, กิจกรรมวัน
สงกรานต์(หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.) 

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม 2  สสวท. 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

10 28–30 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 

11 31–33 

ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูล 

ตัวช้ีวัด 
6. อ่าน แปลความหมาย  และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
น าเสนอ 
 

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

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม 2  สสวท. 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อ่าน แปลความหมาย  และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าเสนอ
ข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 

 

  

12 34–36 

ค่ากลางของข้อมูล ตัวช้ีวัด 
7. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน 
และฐานนิยม ของข้อมูลและ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  หาค่ากลางของข้อมูลที่
ก าหนดให้ได้ 
2. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูล
ที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
3. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่
สมเหตุสมผลได้ 
 

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

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม 2  สสวท. 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถามและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
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 ตัวช้ีวัด 
8. ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ
ความน่าจะเป็นประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
13. ใช้ความรู้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่
สมเหตุสมผลได้ 

   - ตัวอย่างที่ 30 – 31 ในหนังสือคู่มือ
เตรียมสอบคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 
โดย รศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม หน้า 86 - 88 
   - ตัวอย่างที่ 35  ในหนังสือคู่มือเตรียม
สอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย 
รศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม หน้า 102  
   - แบบฝึกการพัฒนาความรู้ชุดที่ 5  ใน
หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย รศ.ดร.ณรงค์  ปั้น
นิ่ม หน้า   103 

- หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย รศ.ดร.ณรงค์  
ปั้นนิ่ม 
 

- ตรวจแบบฝึกการ
พัฒนาความรู้ชุดที่ 5  
ในหนังสือคู่มือเตรียม
สอบคณิตศาสตร์ 
- สังเกตจากการตอบ
ค าถาม 

14 40–42 

 ตัวช้ีวัด 
9. อภิปรายถึงความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
น าเสนอข้อมูลทางสถิติ 

   - กิจกรรมเชื่อถือได้เพียงใด, กิจกรรม
ภาพลวงตา (หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เล่ม2 สสวท.)91 

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
เล่ม2 สสวท. 
 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถาม การอภิราย และ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการใช้สถิติ 

   - ตัวอย่างที่ 32 – 34 ในหนังสือคู่มือ
เตรียมสอบคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 
โดย รศ.ดร. ณรงค์  ปั้นนิ่ม หน้า 89 – 

- หนังสือคู่มือเตรียมสอบ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 
โดย รศ.ดร. ณรงค์  ปั้นนิ่ม 

 

15 
43–44 

 
 

ตัวช้ีวัด 
9. อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากการน าเสนอข้อมูลทาง
สถิติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
ได้จากการใช้สถิติ 

   - แบบฝึกการพัฒนาความรู้ชุดที่ 4  ใน
หนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 โดย    รศ.ดร.ณรงค์  
ปั้นนิ่ม หน้า 91 – 92 

- หนังสือคู่มือเตรียมสอบ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 
โดย    รศ.ดร.ณรงค์  ปั้นนิ่ม 

- ตรวจแบบฝึกการพัฒนา
ความรู้ชุดที่ 4   

45 ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
10. อธิบายความหมาย แนวทางการ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ได้ 
11. ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่ก าหนด   
ให้ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ลงมือแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 

   - What is PISA? page 198 – 208 in 
Discovering Mathematics 3B 
   - กิจกรรมที่ 1 “มีอยู่เท่าไร” (แบบเรียน 
สสวท. หน้า 153) 
   - กิจกรรมที่ 2 “มีอยู่กี่จ านวน” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 156) 
   - กิจกรรมที่ 3 “พ้ืนที่เป็นเท่าไร” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 157) 

- Discovering Mathematics 
3B 
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน เล่ม 2 สสวท.  
 

- สังเกตการท ากิจกรรม 
What is PISA? 
- สังเกตจากการตอบค าถาม
และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

16 46–48 
17 49–51 
18 52–54 

19 55–57 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

19 55–57  

2. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  
3. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ก าหนด 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบชิ้นงาน/ผลงาน หรือโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร   
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
น าเสนอแนวคิด 
6. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงาน หรือผลงาน หรือ
การท าโครงงานคณิตศาสตร์ 

   - กิจกรรมที่ 4 “ได้เท่าไร”, กิจกรรมที่ 5 
“นับอย่างไร” (แบบเรียน สสวท.  
หน้า 159-160) 
   - กิจกรรมที่ 6 “นับได้เท่าไร” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 162) 
   - กิจกรรมที่ 7 “กี่ตัวกันแน่” (แบบเรียน 
สสวท. หน้า 163) 
   - กิจกรรมที่ 8 “คิดตามจี๊ด” (แบบเรียน 
สสวท. หน้า 165) 
   - กิจกรรมที่ 9 “คิดได้หลายวิธี” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 166) 
   - กิจกรรมที่ 10 “ลัดขั้นตอน” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 170) 
- กิจกรรมที่ 11 “พ้ืนที่ใต้กราฟ” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 176) 
 - กิจกรรมที่ 12 “ใจเย็นๆ ค่อยๆ คิด” 
(แบบเรียน สสวท. หน้า 178) 

  

20 58–60 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
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4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

 การสอนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 ประจ าภาคเรียนที่ 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) 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียนควร

ใช้ 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง อสมการ  งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่  
3 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง ความ
น่าจะเป็น 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่  
7 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง สถิติ งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่  
12 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง สถิติ งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่  
14 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงานเรื่อง ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่  
18 

ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 2 

รวม 300 นาที 10 
 
หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ  
        นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าว ครูได้พิจารณาจากความยาก 
        ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนรายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ประจ าภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง (30 คะแนน) 
 

 รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้ง ดังนี้ 
 

 4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   7   คะแนน 
 4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   7   คะแนน 
 4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   8   คะแนน 
 4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาท ี   8   คะแนน 
 

        รวม          30 คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 หาค าตอบและเขียนกราฟแสดงค าตอบของอสมการที่

ก าหนดให้ได้ 
 

2 ข้อ ข้อละ 0.5คะแนน 
- 1 

  ช่วงและเซตค าตอบของอสมการ 1 1.เขียนช่วงแสดงจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
2.เขียนช่วงแสดงเซตค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ที่ก าหนดได้ 

 
2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 

 

- 1 

  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 หาเซตค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ก าหนดให้ 
โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันได้ ใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน
ในการตรวจสอบการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
- 

 
2 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

 
2 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

6 ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 

 
- 

 
 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 

 
3 

รวม 12  4 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ 5 คะแนน 7 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 
การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 4 1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มที่

ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 1 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 4 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนด 
ให้ได้ 

- 3 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 4.5 

ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจได้ - 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5 
รวม 12  2 ข้อ 1 คะแนน 4 ข้อ 6 คะแนน 7 

การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
ความหมายของสถิติ 1 บอกได้ว่าข้อมูลที่ก าหนดให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูล

เชิงคุณภาพ 
2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 1 

ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 5 1. สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่ก าหนดให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2. สามารถน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
3. สามารถอ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การน าเสนอข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 

ค่ากลางของข้อมูล 5 1. หาค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่และแจกแจง
ความถีไ่ด้ 
2. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 

- 2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

การกระจายของข้อมูลเส้นโค้งปกติ 4 เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม - 1 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 1 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความ
น่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจ 

2 อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติที่
สมเหตุสมผลได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 2 

รวม 17  2 ข้อ 1 คะแนน 5 ข้อ 7 คะแนน 8 
การสอบย่อยครั้งที่ 4 (50 นาที) 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 13 1. ลงมือแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 

2. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  
3. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
ก าหนด 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบชิ้นงาน/
ผลงาน หรือโครงงานคณิตศาสตร์ 
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร   
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด 
6. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงาน หรือผลงาน หรือการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

 
- 

 
4 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 

 
8 

รวม 13  - 4 ข้อ 8 คะแนน 8 
รวมการสอบย่อยทั้งหมด 54  10 ข้อ 4 คะแนน 17 ข้อ 26 คะแนน 30 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน) 
 

ก าหนดการสอนกลางภาคระหว่างวันที่ ..............................................  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาท ี
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ 

  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 1. บอกสมบัติของการไม่เท่ากันและน าไปใช้ได้ 
2. หาเซตค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่
ก าหนดให้ โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันได้ ใช้สมบัติของ
การไม่เท่ากันในการตรวจสอบการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ 

- 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 4 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

6 1. เขียนอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากโจทย์ปัญหาที่
ก าหนดให้ได้ 
2. ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 

 
- 

  
2 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 

 
6 

รวม 9   4 ข้อ 10 คะแนน 10 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น 

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 3 1. เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มที่
ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
 

4 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 2 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 4 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 2 ข้อละ 0.5 คะแนน 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 5 

ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นประกอบการตัดสินใจได้ - 1 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน 3 

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) 
 

ก าหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ ........................................เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที  
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ 

  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 หาเซตค าตอบของอสมการอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่
ก าหนดให้โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากัน ใช้สมบัติของการ
ไม่เท่ากันในการตรวจสอบการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5 

  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

6 ใช้ความรู้เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 

- 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5 

รวม 9   2 ข้อ 3 คะแนน 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 4 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ได้  2 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 3 

รวม 4   2 ข้อ 3 คะแนน 3 

 



32 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถิติ 

 ค่ากลางของข้อมูล 5 1. หาค่ากลางของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่และแจกแจง
ความถีไ่ด้ 
2. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 
3. อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางสถิติ
ที่สมเหตุสมผลได้ 
4. เข้าใจถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดข้ึนได้จากการใช้สถิติ 

- 4 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน 10  

การกระจายของข้อมูลและเส้นโค้ง
ปกติ 

4 1. เลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูลที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 
2. เข้าใจความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการใช้สถิติ 

- 2 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน 4 

รวม 9  - 6 ข้อ 14 คะแนน 14 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 13 1. ลงมือแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้ 
2. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  
3. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่
ก าหนด 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบชิ้นงาน/
ผลงาน หรือโครงงานคณิตศาสตร์ 
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร   
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด 
6. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงาน หรือผลงาน หรือการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

- 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 
 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

1 

อสมการ 

  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2(0.5) - - - - - 1 

  ช่วงและเซตค าตอบของอสมการ 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 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 

4 ข้อ 
2 คะแนน 

4 ข้อ 
5 คะแนน 

- 4 ข้อ 
10 

คะแนน 

- 2 ข้อ 
3 คะแนน 

20 
จ านวน 8 ข้อ  

7 คะแนน 
จ านวน 4 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 2 ข้อ  
3 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

2 

ความน่าจะเป็น 

การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 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 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 2 

2 ข้อ 
1 คะแนน 

4 ข้อ 
6 คะแนน 

6 ข้อ 
3 คะแนน 

3 ข้อ 
7 คะแนน 

- 2 ข้อ 
3 คะแนน 

20 
จ านวน 6 ข้อ  

7 คะแนน 
จ านวน 9 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 2 ข้อ  
3 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

3 

สถิติ 

ความหมายของสถิติ 2(0.5) - - - - - 1 

ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล - 1(1) - - - - 1 

ค่ากลางของข้อมูล - 2(1.5) - - - 4(2.5) 13 

การกระจายของข้อมูลเส้นโค้งปกติ - 1(1) - - - 2(2) 5 

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นประกอบการ
ตัดสินใจ 

- 1(2) - - - - 2 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 3 

2 ข้อ 
1 คะแนน 

5 ข้อ 
7 คะแนน 

- - - 6 ข้อ 
14 คะแนน 

22 
จ านวน 7 ข้อ  

8 คะแนน 
- 
 

จ านวน 6 ข้อ  
14 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย สอบกลางภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

4 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ - 4(2) - - - 4(2.5) 18 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 4 

- 4 ข้อ 
8 คะแนน 

- - - 4 ข้อ 
10 คะแนน 

18 
จ านวน 4 ข้อ  

8 คะแนน 
- 
 

จ านวน 6 ข้อ  
10 คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1          1.0  หน่วยกิต                2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                 ภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา ............... 
ครูผู้สอน .............................................................................. 
 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต์ 1  รูปเรขาคณิต  จ านวนนับ  ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา ร้อยละในชีวิตจริง  
ปัญหาชวนคิด  
 จ านวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานและการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ 
 การประยุกต์ 2  การคิดค านวณ  โจทย์ปัญหา แบบรูปของจ านวน (พาลินโดรม)  ล าดับฟิโบนักชี 
ข่ายงาน   

 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวน
สอบสวน (Inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณต์่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาไดม้ากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
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2.  ตัวช้ีวัด 
    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับความยาวของด้านที่สามของรูป
สามเหลี่ยมใด ๆ ได้ 

2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบรูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับที่ก าหนดให้ได้ 
3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
4. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้ 
5. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน  บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ และ

เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆได้ 
7. หาจ านวนนับที่เป็นพาลินโดรม และสร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
8. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนในล าดับฟิโบนักชีและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
9. บอกจ านวนจุดยอดและบอกได้ว่าข่ายงานที่ก าหนด ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้ 
10.  เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
12. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ

แนวคิด  
13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
14. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

1 1 - 2 หน่วยที่ 1 การประยุกต์ 1 
  1.1 รูปเรขาคณิต 
     - ความยาวของด้านของรูป
สามเหลี่ยม 
     - จุดภายในและจุดภายนอก 

ตัวชี้วัด 
  1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผลบวก
ของความยาวด้านสองด้านกับความยาว
ของด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ 
ได้ 
  15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับ
ความยาวของด้านที่สามของรูป
สามเหลี่ยมใดๆได้ 
  2. ตรวจสอบการเป็นจุดภายในหรือ
จุดภายนอกของรูปเส้นโค้งปิดเชิงเดียว
เป็นจุดภายในหรือจุดภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 

2 3 - 4   1.1 รูปเรขาคณิต 
     - แทนแกรม 
  1.2 จ านวนนับ 

ตัวชี้วัด 
  2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบ
รูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับที่
ก าหนดให้ได้ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

  11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
  14. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร้างแทนแกรมตามข้ันตอนที่
ก าหนด 

2. น าแทนแกรมมาประกอบเป็นรูป
ได้หลากหลาย 

3. สังเกตและค้นหาแบบรูปของผล
คูณในสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12 ได้ 

4. สังเกตและค้นหาแบบรูปของ
จ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- กิจกรรมต่อรูป
แทนแกรม 
- น าเสนอกิจกรรม
แทนแกรม 
- ท าแบบฝึกหัด 
 

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

 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอ 
- การท างานกลุ่ม 
- แบบทดสอบ 

3 - 4 5 - 8   1.3 ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ
โพลยา 

ตัวชี้วัด 
  3. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 

 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การน าเสนอ 

 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอ 
- แบบทดสอบ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

- กิจกรรมกลุ่มการ
แก้โจทย์ปัญหา 
 

5 - 7 9 - 14   1.4 ร้อยละในชีวิตจริง ตัวชี้วัด 
4. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้

เกี่ยวกับร้อยละได้ 
15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับร้อยละได้ 

2. อธิบายเหตุผลและแสดงการ
ตรวจสอบค าตอบได้ 

 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 
- กิจกรรมกลุ่มการ
แก้โจทย์ปัญหา 

- 
 
 
 
 
 
 เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอ 
- การท างานกลุ่ม 
- แบบทดสอบ 

   สอบย่อยครั้งท่ี 1(นอกเวลา)    
8-9 15-18   1.5 ปัญหาชวนคิด  

 
ตัวชี้วัด 
  10. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
  11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์  
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

  13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

  14. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
  15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้
มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
  2. หาค าตอบที่แตกต่างกันจ านวน
มากโดยการแก้ปัญหาปลายเปิด 
  3. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
แก้ปัญหาชวนคิดในสถานการณ์ต่างๆ 
  4. สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้
เหตุผลในการยืนยันข้อสรุปได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

 
 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด  
- กิจกรรมกลุ่มการ
แก้ปัญหาชวนคิด 
-ท า mind 
mapping 

 
 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การท างานกลุ่ม 
- แบบทดสอบ 

10 19 - 20  สอบกลางภาค    
11 21 - 22 หน่วยที่ 2 จ านวนและตัวเลข    

  2.1 ระบบตัวเลขโรมัน 
ตัวช้ีวัด 
  5. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

  2.2 ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ   6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบ
ตัวเลขฐาน  บอกค่าของเลขโดดใน
ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการเปลี่ยน
ฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทน

จ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
  2. บอกเลขโดดที่ใช้ในระบบตัวเลข

ฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
  3. บอกค่าประจ าหลักในระบบ

ตัวเลขฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
  4. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบ

ตัวเลขฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 

12-13 23-26   2.3 การเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลขฐานต่างๆ 

ตัวช้ีวัด 
  6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบ

ตัวเลขฐาน  บอกค่าของเลขโดดใน
ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการเปลี่ยน
ฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกค่าของเลขโดดในระบบ

ตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 



8 
 

สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

  2. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
 
 

- ท า mind 
mapping  

 

   สอบย่อยครั้งท่ี 2 (นอกเวลา) 
 

   

14-15 27-29 หน่วยที่ 3 การประยุกต์ 2 
  3.1 การคิดค านวณ 

ตัวช้ีวัด 
  13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
  15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. ค านวณโจทย์การบวก ลบ คูณ 

หารที่มีวงเล็บได้ 
  2. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ

สมบัติของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง
ในการค านวณได้ 
  3. หาค าตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิง

จ านวนและให้เหตุผลประกอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 

15-16 30-32   3.2 โจทย์ปัญหา ตัวช้ีวัด    
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

   13. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
 

  15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ

สมบัติของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง
ในการแก้ปัญหาได้ 
2. อธิบายเหตุผลและแสดงการ

ตรวจสอบค าตอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 

17 33-34   3.3 แบบรูปของจ านวน     
(พาลินโดรม) 

ตัวช้ีวัด 
  2. อธิบายความสัมพันธ์และหาแบบ
รูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับที่
ก าหนดให้ได้ 
  7. หาจ านวนนับที่เป็นพาลินโดรม 
และสร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่
ก าหนดให้ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. เขียนจ านวนจากแบบรูปก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

  2. อธิบายความหมายของพาลินโดรม
และยกตัวอย่างประกอบได้ 
  3. สร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่
ก าหนดให้ได้ 
 
 

- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 

- สังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ 

18 35-36   3.4 ล าดับฟีโบนักชี ตัวช้ีวัด 
  8. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนใน
ล าดับฟิโบนักชีและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
  15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนใน
ล าดับฟีโบนักชีได้ 
  2. น าความรู้เกี่ยวกับล าดับฟีโบนักชี
ไปใช้แก้ปัญหาได้ 
  3. อธิบายเหตุผลและแสดงการ
ตรวจสอบค าตอบได้ 

 
 
 
 
 
 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 
- กิจกรรมส ารวจ
ล าดับฟีโบนักชี 

 
 
 
 
 
 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การท างานกลุ่ม 
- แบบทดสอบ 

19 37-38   3.5 ข่ายงาน ตัวช้ีวัด 
  9. บอกจ านวนจุดยอดและบอกได้ว่า
ข่ายงานที่ก าหนด ผ่านได้ หรือผ่าน
ไม่ได้ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
การประเมิน 

  15. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกจ านวนจุดยอดคู่ และจุดยอด
คี่ของข่ายงานที่ก าหนดให้ได้ 
  2. ให้เหตุผลในการระบุว่าข่ายงานที่
ก าหนดให้เป็นข่ายงานที่ผ่านได้ หรือ
ผ่านไม่ได้ 

 
- บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
- ท าแบบฝึกหัด 
- กิจกรรมกลุ่มให้
นักเรียนคิดข่ายงาน 

 
- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การน าเสนอ 

 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การท างานกลุ่ม 
- แบบทดสอบ 
 

   สอบย่อยครั้งท่ี 3 (นอกเวลา)    
20 39-40  สอบปลายภาค    

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 12  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน 
 
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

 การสอนรายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1 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 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
 4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย  (10 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช ้
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่องรูปเรขาคณิต งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  1 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 30  นาที 0.5 
2. ประเมินจากการท าชิ้นงานและ  น าเสนอผลงาน เรื่อง แทนแกรม งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  2 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 40 นาที 1.0 
3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของผลคูณใน  สูตรคูณ

แม่ต่าง ๆ 
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  2 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 

4. ประเมินจากใบงาน เรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 4   ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 1.0 
5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง ร้อยละ งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  7 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 1.0 
6. ประเมินจากการท ารายงานและน าเสนอผลงาน เรื่อง ปัญหาชวนคิด งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  9 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 1.0 
7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  เรื่อง ระบบตัวเลขโรมัน งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 11  ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 
8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบตัวเลขฐานต่างๆ               

และการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่างๆ  
งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 13  ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 40 นาที 1.0 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  เรื่อง การคิดค านวณ งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 15   ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 1.0 
10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  เรื่อง โจทย์ปัญหา งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 16   ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 1.0 
11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง พาลินโดรม งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 17   ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 30 นาที 0.5 
12. ประเมินจากการส ารวจ รายงาน และน าเสนอผลงานเรื่อง ล าดับฟิโบนัก

ชี 
งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 18 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 60 นาที 0.5 

13.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  เรื่อง ข่ายงาน งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 19   ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 30 นาท ี 0.5 
รวม    590 นาที 10 

หมายเหตุ  เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆนักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้
พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10   คะแนน ) 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา .................  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน
ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม (5) ดีมาก (4) ดี (3) ปานกลา ง(2) ปรับปรุง (1) 

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์      
10.ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     
     รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้ง ดังนี้ 
  4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่  1  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที  10 คะแนน 
  4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่  2  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที  10 คะแนน 
  4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่  3  เวลาที่ใช้สอบ 50 นาที  10 คะแนน 
 

 เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 
 จ านวน  ลักษณะ และ จ านวนข้อสอบ  
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ เติมค าตอบ แสดงวิธีท า คะแนน 
 ที่ใช้สอน  จ านวนข้อ (ข้อ

ละ) 
จ านวนข้อ (ข้อ

ละ) 
 

  การสอบย่อยครั้งที่1 (50 นาที)    

รูปเรขาคณิต 3 

  1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสอง
ด้านกับความยาวของด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมใดๆได้ 
  2. ตรวจสอบการเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกของรูปเส้นโค้ง
ปิดเชิงเดียวเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอก 
  3. สร้างแทนแกรมตามข้ันตอนที่ก าหนด 
  4. น าแทนแกรมมาประกอบเป็นรูปได้หลากหลาย 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

- 1 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 
4 

  1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา 

- 2 ข้อ (2 คะแนน) 4 

จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตจริง 7   1. สังเกตและค้นหาแบบรูปของผลคูณในสูตรคูณแม่ 2 - แม่ 12  
  2. สังเกตและค้นหาแบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
  3. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้ 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

2 ข้อ (2 คะแนน) 5 

  รวม 4 ข้อ 4 ข้อ 10 
  การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)    
ปัญหาชวนคิด 4   1. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 2 ข้อ (1 คะแนน) 1 ข้อ (2 คะแนน) 4 
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 จ านวน  ลักษณะ และ จ านวนข้อสอบ  
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ เติมค าตอบ แสดงวิธีท า คะแนน 
 ที่ใช้สอน  จ านวนข้อ (ข้อ

ละ) 
จ านวนข้อ (ข้อ

ละ) 
 

  2. หาค าตอบที่แตกต่างกันจ านวนมากโดยการแก้ปัญหา
ปลายเปิด 
  3. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้แก้ปัญหาชวนคิด
ในสถานการณ์ต่างๆ 
  4. สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้เหตุผลในการยืนยันข้อสรุป
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ระบบตัวเลขโรมัน 1 
  1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทนจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 4 ข้อ (0.5 

คะแนน) 
- 2 

ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการ
เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

5 

  1. บอกเลขโดดและค่าประจ าหลักที่ใช้ในระบบตัวเลขฐานต่าง 
ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
  2. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้

ได้ 
  3. บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้

ได้ 
  4. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้

ได้ 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

2 ข้อ (1.5 
คะแนน) 

4 

  รวม 4 ข้อ 3 ข้อ 10 
  การสอบย่อยครั้งที่ 3  (50 นาที)    
การคิดค านวณ 3   1. ค านวณโจทย์การบวก ลบ คูณ หารที่มีวงเล็บได้ 2 ข้อ (1 คะแนน) - 2 
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 จ านวน  ลักษณะ และ จ านวนข้อสอบ  
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ เติมค าตอบ แสดงวิธีท า คะแนน 
 ที่ใช้สอน  จ านวนข้อ (ข้อ

ละ) 
จ านวนข้อ (ข้อ

ละ) 
 

  2. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจ านวนเต็มและ
เลขยกก าลังในการค านวณได้ 
  3. หาค าตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจ านวนและให้เหตุผล
ประกอบได้ 

โจทย์ปัญหา 3 
  1. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจ านวนเต็มและ

เลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
- 2 ข้อ (2 คะแนน) 4 

แบบรูปของจ านวน (พาลิน
โดรม) 

2 

  1. เขียนจ านวนจากแบบรูปก าหนดให้ 
  2. อธิบายความหมายของพาลินโดรมและยกตัวอย่างประกอบ
ได้ 
  3. สร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

1 ข้อ (1 คะแนน) 2 

ล าดับฟีโบนักชี 2 
  1. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนในล าดับฟีโบนักชีได้ 
  2. น าความรู้เกี่ยวกับล าดับฟีโบนักชีไปใช้แก้ปัญหาได้ 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

- 1 

ข่ายงาน 2 

  1. บอกจ านวนจุดยอดคู่ และจุดยอดคี่ของข่ายงานที่ก าหนดให้
ได้ 
  2. ให้เหตุผลในการระบุว่าข่ายงานที่ก าหนดให้เป็นข่ายงานที่
ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้ 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

- 1 

  รวม 8 ข้อ 3 ข้อ 10 
รวม 36  16 ข้อ 10 ข้อ 30 
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4.4 ประเมินการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 

 ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ .........เดือน………………….พ.ศ. …………....   เวลาที่ใช้ในการสอบ  90  นาท ี
  หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

 จ านวน  ลักษณะและ จ านวนข้อสอบ  
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงวิธีท า 

พอสังเขป 
แสดงวิธีท า 

อย่างละเอียด 
คะแนน 

 ที่ใช้สอน  จ านวนข้อ (ข้อ
ละ) 

จ านวนข้อ (ข้อ
ละ) 

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา 
4 

  1. แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา 

- 2 ข้อ (2 คะแนน) 4 

ร้อยละในชีวิตจริง 6   1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้ 4 ข้อ (1 คะแนน) 2 ข้อ (3 คะแนน) 10 

ปัญหาชวนคิด 4 

  1. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
  2. หาค าตอบที่แตกต่างกันจ านวนมากโดยการแก้ปัญหา
ปลายเปิด 
  3. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้แก้ปัญหาชวนคิด
ในสถานการณ์ต่างๆ 
  4. สร้างข้อความคาดการณ์ และใช้เหตุผลในการยืนยันข้อสรุป
ได้อย่างสมเหตุสมผล 

3 ข้อ (1 คะแนน) 1 ข้อ (3 คะแนน) 6 

รวม 14  7 ข้อ  5 ข้อ 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30   คะแนน) 
 ก าหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ .........เดือน………………….พ.ศ. …………....  เวลาที่ใช้ในการสอบ  120  นาที  
 หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

 จ านวน  ลักษณะ และ จ านวนข้อสอบ  
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงวิธีท า 

พอสังเขป 
แสดงวิธีท า 

อย่างละเอียด 
คะแนน 

 ที่ใช้สอน  จ านวนข้อ (ข้อ
ละ) 

จ านวนข้อ (ข้อ
ละ) 

 

ร้อยละในชีวิตจริง 6   1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละได้ 1 ข้อ (1 คะแนน) 1 ข้อ (3 คะแนน) 4 
ระบบตัวเลขโรมัน 1   1. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทนจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 2 ข้อ (1 คะแนน) - 2 

ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการ
เปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

5 

  1. บอกเลขโดดและค่าประจ าหลักท่ีใช้ในระบบตัวเลขฐานต่าง 
ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
  2. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้

ได้ 
  3. บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้

ได้ 
  4. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้

ได้ 

2 ข้อ (1 คะแนน) 1 ข้อ (3 คะแนน) 5 

การคิดค านวณ 3 

  1. ค านวณโจทย์การบวก ลบ คูณ หารที่มีวงเล็บได้ 
  2. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจ านวนเต็มและ

เลขยกก าลังในการค านวณได้ 
  3. หาค าตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจ านวนและให้เหตุผล
ประกอบได้ 

2 ข้อ (1 คะแนน) - 2 
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 จ านวน  ลักษณะ และ จ านวนข้อสอบ  
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงวิธีท า 

พอสังเขป 
แสดงวิธีท า 

อย่างละเอียด 
คะแนน 

 ที่ใช้สอน  จ านวนข้อ (ข้อ
ละ) 

จ านวนข้อ (ข้อ
ละ) 

 

โจทย์ปัญหา 3 

  1. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และสมบัติของจ านวนเต็มและ
เลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 

2 ข้อ (1 คะแนน) 

3 ข้อ (3 คะแนน) 
แสดงการแก้ปัญหา
ตามข้ันตอนโพลยา

1 ข้อ 

11 

แบบรูปของจ านวน (พาลิน
โดรม) 

2 

  1. เขียนจ านวนจากแบบรูปก าหนดให้ 
  2. อธิบายความหมายของพาลินโดรมและยกตัวอย่างประกอบ
ได้ 
  3. สร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ (0.5 
คะแนน) 

1 ข้อ (1 คะแนน) 2 

ล าดับฟีโบนักชี 2 
  1. อธิบายความสัมพันธ์ของจ านวนในล าดับฟีโบนักชีได้ 
  2. น าความรู้เกี่ยวกับล าดับฟีโบนักชีไปใช้แก้ปัญหาได้ 

2 ข้อ (1 คะแนน) - 2 

ข่ายงาน 2 

  1. บอกจ านวนจุดยอดคู่ และจุดยอดคี่ของข่ายงานที่ก าหนดให้
ได้ 
  2. ให้เหตุผลในการระบุว่าข่ายงานที่ก าหนดให้เป็นข่ายงานที่
ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้ 

2 ข้อ (1 คะแนน) - 2 

  รวม 15 ข้อ 5 ข้อ 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
  ประเมินจาก สอบย่อย ประเมินจาก สอบกลางภาค ประเมินจาก สอบกลางภาค  
หน่วยที ่ หัวข้อ/เนื้อหา เติมค าตอบ 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
คะแนน 

1 การประยุกต์ 1        
 รูปเรขาคณิตและแทนแกรม 2(0.5) - - - - - 1 
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา - 2(2) - 2(2) - - 8 
 จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตจริง 2(0.5) 2(2) 4(1) 2(3) 1(1) 1(3) 19 
 ปัญหาชวนคิด 2(1) 1(2) 3(1) 1(3) - - 10 
  

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 
6 ข้อ 

4 คะแนน 
5 ข้อ 

10 คะแนน 
7  

7 คะแนน 
5 ข้อ 

13 คะแนน 
1 ข้อ 

1 คะแนน 
1 ข้อ 

 3 คะแนน 
 

38 
  จ านวน 11 ข้อ  14 คะแนน จ านวน 12 ข้อ  20 คะแนน จ านวน 4 ข้อ  14 คะแนน  
2 จ านวนและตัวเลข        
 ระบบตัวเลขโรมัน 4 (0.5) - - - 2 (1) - 4 
 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยน

ฐานในระบบตัวเลข 
2 (0.5) 2 (1.5) - - 2 (1) 1 (3) 9 

  
รวมทดสอบหน่วยท่ี 2 

6 ข้อ 
3 คะแนน 

2 ข้อ 
3 คะแนน 

- - 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
1 ข้อ 

3 คะแนน 
 

13 
  จ านวน 8 ข้อ 6 คะแนน - - จ านวน 5 ข้อ  7 คะแนน  
3 การประยุกต์ 2        
 การคิดค านวณ 2 (1) - - - 2 (1) - 4 
 โจทย์ปัญหา - 2 (2) - - 2 (1) 3 (3) 15 
 พาลินโดรม 2 (1) 1 (2) - - 2 (1) - 4 
 ล าดับฟีโบนักชี 2 (0.5) - - - 2 (1) - 3 
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  ประเมินจาก สอบย่อย ประเมินจาก สอบกลางภาค ประเมินจาก สอบกลางภาค  
หน่วยที ่ หัวข้อ/เนื้อหา เติมค าตอบ 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 
คะแนน 

 ข่ายงาน 2 (0.5) - - - 2 (1) - 3 
  

รวมทดสอบหน่วยท่ี 3 
8 ข้อ 

6 คะแนน 
3 ข้อ 

4 คะแนน 
- - 

10 ข้อ 
10 คะแนน 

3 ข้อ 
9 คะแนน 

29 

  จ านวน 11 ข้อ  10 คะแนน - - จ านวน 13 
ข้อ 

19 คะแนน 
 

 รวมคะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 30  คะแนน 80 
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 แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 

 
รายวชิา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2            1.0  หน่วยกิต                2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                ภาคเรยีนที่ 2                          ปีการศึกษา .......... 
ครูผู้สอน  ....................................................................................       
 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 เซตและฟังก์ชัน  เซต  การด าเนินการของเซต  แผนภาพเวนน์ -ออยเลอร์ ผลคูณคาร์ทีเซียน  
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)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind 
mapping)  การอภิปราย (discussion)  และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาไดม้ากกว่าหนึ่งกลยุทธ์  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ
แนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

2.  ตัวช้ีวัด 
     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ สามารถหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน  
และคอมพลีเมนต์ได้ 

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
3. สร้างข้อความคาดการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 
5. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  และพหุนาม 
7. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
9. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ

แนวคิด  
10. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
12. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ คาบท่ี หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อ การประเมิน 

1-4 1 - 7 เซตและการด าเนินการ
ของเซต 

ตัวชี้วัด 
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ สามารถหายูเนียน อินเตอร์
เซกชัน และคอมพลีเมนต์ได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่ก าหนดให้
ได้ 
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอก
เงื่อนไขได้ 
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ 
ของเซตได้ 
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงผลการ
ด าเนินการของเซตที่ก าหนดให้ได้  
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์
ต่างๆโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

-บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 
-กิจกรรมส ารวจ เรื่องเซต
และการด าเนินการของเซต
โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ 
-น าเสนอผลงาน 

-เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-ใบงานส ารวจ 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
-ตรวจชิ้นงาน 
-การน าเสนอ 
-การท างานกลุ่ม 

 8 ผลคูณคาร์ทีเซียน ตัวชี้วัด 
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลคูณคาร์ทีเซียนจากเซตที่ก าหนดให้ได้ 

 
 

-บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการเรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
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สัปดาห์ที่ คาบท่ี หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อ การประเมิน 
5 9 - 10 ความสัมพันธ์ของ

ฟังก์ชัน 
ตัวอย่างของฟังก์ชันที่
ควรรู้จัก 

ตัวชี้วัด 
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่ก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของความสัมพันธ์

ที่ก าหนดให้ได้ 

-บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการเรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

สอบย่อยครั้งที่ 1 (นอกเวลา) 
6 11 - 12 ข้อความคาดการณ์ ตัวชี้วัด 

3 . ส ร้ า ง ข้ อ ค ว า ม ค า ด ก า ร ณ์ ที่ แ ส ด ง
ความสัม พันธ์ของข้อมูล ในสถานการณ์ ที่
ก าหนดให้ได ้
7. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้มากกว่า
หนึ่งกลยุทธ์ 
10. เชื่อมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
12. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

-บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการเรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
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สัปดาห์ที่ คาบท่ี หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อ การประเมิน 

   

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายและรูปแบบของการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ 
2. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่ก าหนด 

   

7 13 - 14 ประโยคเงื่อนไข 
บทกลับของประโยค
เงื่อนไข 

ตัวชี้วัด 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไข
ที่ก าหนดให้ได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป  ถ้า
...แล้ว... ที่ก าหนดให้ได้  
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป  ...
ก็ต่อเมื่อ... ที่ก าหนดให้ได้  
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไข
ที่ก าหนดให้ได ้

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

8-9 15-18 การให้เหตุผล ตัวชี้วัด 
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยคเงื่อนไข
ที่ก าหนดให้ได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 
-การน าเสนอ 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอ 
-การท างานกลุ่ม 
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สัปดาห์ที่ คาบท่ี หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อ การประเมิน 
   2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่

ก าหนดให้  โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ได้ 
   

10 19-20 สอบกลางภาค 

11  21 - 22 เอกนาม 
เอกนามที่คล้ายกัน 

ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
หรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของเอกนามได้ 
2. ตรวจสอบความเป็นเอกนามของนิพจน์ที่
ก าหนดให้ 
3. ตรวจสอบความเป็นเอกนามคล้ายของนิพจน์ที่
ก าหนดให้ 
4. มีคิดคล่องในการสร้างเอกนามที่คล้ายกันจ านวน
มากได้ 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

12 23 - 24 การบวก  ลบ คูณ และ
หารเอกนาม 

ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามที่ก าหนดให้ได้ 
2. หาผลคูณและผลหารของเอกนามที่ก าหนดให้ได้ 
 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
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สัปดาห์ที่ คาบท่ี หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อ การประเมิน 
13 25 - 26 พหุนามและพหุนามใน

รูปผลส าเร็จ 
ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของพหุนามได้ 
2. เขียนพหุนามในรูปผลส าเร็จได้ 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

14 27 - 28 การบวก  การลบ พหุนาม ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลบวกของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 
2. หาผลลบของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

15 29 -30 การคูณพหุนาม  ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลคูณของเอกนามกับพหุนามพร้อมระบุดีกรี
ได้ 
2. หาผลคูณของพหุนามกับพหุนามพร้อมระบุดีกรีได้ 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 
-การน าเสนอผลงาน 
เรื่องการคูณพหุนาม 
(พหุนามกับพ้ืนที่) 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอ 
-การท างานกลุ่ม 

16  31-32 การหารพหุนามด้วย 
เอกนาม  

ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 
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สัปดาห์ที่ คาบท่ี หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม/ภาระงาน สื่อ การประเมิน 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. หาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่ก าหนดให้ได้ 
   

17-18 33-36 การหารพหุนามด้วย 
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลหารของพหุนามด้วยพหุนาม 
    ที่ก าหนดให้ได้ 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

19 37-38 การหารพหุนามด้วย 
วิธีหารสังเคราะห์ 

ตัวชี้วัด 
6. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม  
และพหุนาม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลหารของพหุนามด้วยวิธีหารสังเคราะห์ได้ 

-บรรยายและใช้สื่อ
ประกอบ 
-ท าแบบฝึกหัด 

-เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหัด 
-สังเกตพฤติกรรม 

สอบย่อยครั้งที่ 3 (นอกเวลา) 
20 39-40 สอบปลายภาค 

 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่ 9 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา  ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ประจ าภาคเรียนที่ 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) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

1.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด   
   เรื่องเซตและการด าเนินการ 
   ของเซต 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
1 – 4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 0.5 

2.ประเมินจากการส ารวจและ
น าเสนอผลงาน เรื่องเซตและ
การด าเนินการของเซตโดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 5 วัน 

120 1 

3.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด
เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
4-5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 0.5 

4.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ข้อความคาดการณ์ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
6 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

5.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ประโยคเงื่อนไขและ 

   บทกลับของประโยคเงื่อนไข 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

40 0.5 

6.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง การให้เหตุผล 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
8 -9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 0.5 

7. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน เรื่อง การให้เหตุผล 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 
9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 5 วัน 

60 1 

8.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง เอกนามและเอกนามที่
คล้ายกัน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
11 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

30 0.5 

9. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด  เรื่อง การบวก  
ลบ คูณ และหารเอกนาม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 1 
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4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (ตอ่) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

10. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด เรื่อง พหุนามและ
พหุนามในรูปผลส าเร็จ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

40 0.5 

11. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด เรื่อง  การบวก  
การลบพหุนาม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
14 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 0.5 

12. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด เรื่อง  

      การคูณพหุนาม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 0.5 

13. ประเมินจากการท าผลงาน 
และน าเสนอผลงาน เรื่อง การคูณ 
พหุนาม (พหุนามกับพ้ืนที่) 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 
15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 1 

14. ประเมินจากการท า 
แบบฝึกหัด เรื่อง การหารพหุ
นาม 

งานเดี่ยว 16 - 19 ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 1.5 

รวม    800 10 
 
หมายเหตุ   เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้น

นั้นๆนักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความ
ยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10   คะแนน ) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2               

ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ............ ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม    
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี     
(3) 

ปานกลาง
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2.การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3.การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4.ความมีวินัยในตนเอง      
5.ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7.ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8.ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9.ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
   คณิตศาสตร์ 

     

10.ความสามารถในการตัดสินใจ      
 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     
      รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้ 
      4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที    10  คะแนน 
      4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2   เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที   10  คะแนน 
      4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3   เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที   10  คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
เซตและการด าเนินการของเซต 7 1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่ก าหนดให้ได้ 

2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอก
เงื่อนไขได้ 
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ 
ของเซตได้ 
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงผลการ
ด าเนินการของเซตที่ก าหนดให้ได้  
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ
โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

3 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 3 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 6 

ผลคูณคาร์ทีเซียน 1 1. หาผลคูณคาร์ทีเซียนจากเซตที่ก าหนดให้ได้ 1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 2 
ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน  
ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก 

 
2 

1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่ก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของความสัมพันธ์ที่
ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 2 

รวม 10  5 ข้อ  2.5 คะแนน 5 ข้อ  7.5 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 

ข้อความคาดการณ์ 2 1. อธิบายความหมายและรูปแบบของการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ก าหนด 

4 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 2 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ) 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

ประโยคเงื่อนไข 
บทกลับของประโยคเงื่อนไข 

 1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป  
ถ้า...แล้ว... ที่ก าหนดให้ได้  
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขท่ีก าหนดให้
ได้ 
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่อยู่ในรูป  
...ก็ต่อเมื่อ... ที่ก าหนดให้ได้  
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประโยค
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 

   

การให้เหตุผล 4 1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
ก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
ก าหนดให้  โดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ได้ 

- 4 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 6 

รวม 8  8 ข้อ  4 คะแนน 4 ข้อ  6 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 

เอกนาม  เอกนามที่คล้ายกัน 2 1. อธิบายความหมายของเอกนามได้ 
2. ตรวจสอบความเป็นเอกนามของนิพจน์ที่
ก าหนดให้ 
3. ตรวจสอบความเป็นเอกนามคล้ายของนิพจน์
ที่ก าหนดให้ 

1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 0.5 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ) 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การบวก  ลบ คูณ และหารเอกนาม 2 1. หาผลบวกและผลลบของเอกนามที่ก าหนดให้ได้ 
2. หาผลคูณและผลหารของเอกนามที่ก าหนดให้ได้ 

3 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 1.5 

การบวก  การลบพหุนาม 2 1. หาผลบวกของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 
2. หาผลลบของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 

3 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 1.5 

การคูณพหุนาม  2 1. หาผลคูณของเอกนามกับพหุนามพร้อมบอกดีกรีได้ 1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 2 

การหารพหุนามด้วยเอกนาม  2 1. หาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่ก าหนดให้ได้ 2 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน - 1 
การหารพหุนามด้วยพหุนาม 2 1. หาผลหารของพหุนามด้วยพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 1 ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 2 

การหารพหุนามด้วยวิธีหาร
สังเคราะห์ 

2 1. หาผลหารของพหุนามด้วยวิธีหารสังเคราะห์ได้ - 1 ข้อ ข้อละ 1.5 คะแนน 1.5 

รวม 14  11 ข้อ 5.5 คะแนน 3 ข้อ 4.5 คะแนน 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาค  วันที่ ..........เดือน................พ.ศ..............   เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
แสดงวิธีท าพอสังเขป แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

เซต 3 1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่
ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและ
แบบบอกเง่ือนไขได้ 

2  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 2 

การด าเนินการของเซต  (แบบระคน) 4 3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอม
พลีเมนต์ของเซตได้ 
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
แสดงผลการด าเนินการของเซตที่
ก าหนดให้ได้  
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆโดยใช้แผนภาพ 
เวนน์-ออยเลอร์ 

1  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 1  ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 4 

ผลคูณคาร์ทีเซียน 1 1. หาผลคูณคาร์ทีเซียนจากเซตที่
ก าหนดให้ได้ 

1  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 1 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1 1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่ก าหนดใหไ้ด้ 
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของ
ความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้ได้ 

2  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 2 
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หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ) 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค 
จ านวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
แสดงวิธีท าพอสังเขป แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

ข้อความคาดการณ์ 2 1. อธิบายความหมายและรูปแบบของ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ก าหนด 

2  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 2 

ประโยคเงื่อนไขบทกลับของประโยค
เงื่อนไข 

2 1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
อยู่ในรูป  ถ้า...แล้ว... ที่ก าหนดให้ได้  
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขท่ี
ก าหนดให้ได้ 
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
อยู่ในรูป  ...ก็ต่อเมื่อ... ที่ก าหนดให้ได้  
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ประโยคเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 

2  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 2 

การให้เหตุผล 2 1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้  โดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ได้ 

1  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 2  ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 7 

รวม 16  11 ข้อ 11 คะแนน 3 ข้อ 9 คะแนน 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค  วันที่ ............เดือน...........  เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที       หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค จ านวนชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
แสดงวิธีท าพอสังเขป แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

เซตการด าเนินการของเซต  (แบบระคน) 7 1. อธิบายลักษณะและชนิดของเซตที่
ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและ
แบบบอกเง่ือนไขได้ 
3. หายูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอม
พลีเมนต์ของเซตได้ 
4. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
แสดงผลการด าเนินการของเซตที่
ก าหนดให้ได้  
5. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆโดยใช้แผนภาพ 
เวนน์-ออยเลอร์ 

2 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 1 ขอ้  ข้อละ 3 คะแนน 5 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2 1. หาความสัมพันธ์จากเซตที่ก าหนดใหไ้ด้ 
2. ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันของ
ความสัมพันธ์ที่ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 1 

ข้อความคาดการณ์ 2 1. อธิบายความหมายและรูปแบบของ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
2. สร้างข้อความคาดการณ์ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ก าหนด 

2 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 2 
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หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ) 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค จ านวนชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
แสดงวิธีท าพอสังเขป แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

ประโยคเงื่อนไขบทกลับของประโยค
เงื่อนไข 

2 1. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
อยู่ในรูป  ถ้า...แล้ว... ที่ก าหนดให้ได้  
2. เขียนบทกลับของประโยคเงื่อนไขท่ี
ก าหนดให้ได้ 
3. หาค่าความจริงของประโยคเงื่อนไขที่
อยู่ในรูป  ...ก็ต่อเมื่อ... ที่ก าหนดให้ได้  
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ประโยคเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 1 

การให้เหตุผล 2 1. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
2. ตรวจสอบค่าความจริงของประโยค
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้  โดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ได้ 

- 1 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 3 

การบวก  การลบพหุนาม 2 1. หาผลบวกของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 
2. หาผลลบของพหุนามที่ก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน - 2 

การคูณพหุนาม  2 1. หาผลคูณของเอกนามกับพหุนาม
พร้อมบอกดีกรีได้ 

2 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 5 

การหารพหุนามด้วยเอกนาม  2 1. หาผลหารของพหุนามด้วยเอกนามที่
ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 4 

การหารพหุนามด้วยพหุนาม 2 1. หาผลหารของพหุนามด้วยพหุนาม 
ที่ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน 1 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 4 
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หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง (ต่อ) 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค จ านวนชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
แสดงวิธีท าพอสังเขป แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

การหารพหุนามด้วยวิธีหารสังเคราะห์ 2 1. หาผลหารของพหุนามด้วยวิธีหาร
สังเคราะห์ได้ 

- 1 ข้อ  ข้อละ 3 คะแนน 3 

รวม 25  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 
เติมค าตอบ 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

1 

เซตและฟังก์ชัน 

เซตและการด าเนินการของเซต 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 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 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 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ( ต่อ ) 
 

หน่วย
ที ่

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบกลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลายภาคเรียน 

คะแนน 
เติมค าตอบ 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

2 

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล 

ข้อความคาดการณ์ 4 (0.5) - 2 (1) - 2 (1) - 6 

ประโยคเงื่อนไข 
บทกลับของประโยคเงื่อนไข 

4 (0.5) - 2 (1) - 1 (1) - 5 

การให้เหตุผล - 4 (1.5) 1 (1) 2 (3) - 1 (3) 16 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 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 

27 
จ านวน 12 ข้อ 10 คะแนน จ านวน 7 ข้อ 11 คะแนน จ านวน 4 ข้อ 6 คะแนน  

3 

การประยุกต์ 2   

เอกนาม เอกนามที่คล้ายกัน 1 (0.5) - - - - - 0.5 

การบวก  ลบ คูณ และหารเอก
นาม 

3 (0.5) - - - - - 1.5 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ( ต่อ ) 
 

หน่วยที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบกลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลายภาคเรียน 

คะแนน 
เติมค าตอบ 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

วิธีท าสั้น 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

แสดงวิธีท า 

จ านวนข้อ(ข้อละ) 

3 

การประยุกต์ 2 

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 

การหารพหุนามด้วย 
วิธีหารสังเคราะห์ 

- 1 (1.5) - - - 1 (3) 4.5 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 3   
11ข้อ 5.5 คะแนน 3 ข้อ 4.5 คะแนน - - 6 ข้อ 6คะแนน 4 ข้อ 12คะแนน 

28 
จ านวน 14 ข้อ 10 คะแนน - จ านวน 10 ข้อ 18 คะแนน 

รวมคะแนน 30 จ านวน 14 ข้อ  20  คะแนน จ านวน 18 ข้อ  30  คะแนน 80 
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แผนการจัดการเรียนรู�และแผนการประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 

รายวิชา คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม   ค20203          1.0  หน�วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห� 
ช้ันมัธยมศึกษาป&ท่ี  2                                                         ภาคเรียนท่ี 1 ป$การศึกษา  2561 
ครูผู�สอน    
************************************************************************************************** 
1. คําอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝ/กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร� ในหัวข5อต�อไปนี้ 
 สมบัติของเลขยกกําลัง  สมบัติของเลขยกกําลัง การดําเนินการของเลขยกกําลัง สมบัติอ่ืนๆ ของเลข
ยกกําลัง และการนําไปใช5 
 การแยกตัวประกอบของพหุนาม  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช5สมบัติการแจกแจง  
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป;นกําลังสอง
สมบูรณ� การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป;นผลต�างกําลังสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกว�าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเต็ม และการแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีสัมประสิทธิ์ท่ีเป;นจํานวนเต็ม
โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ 
 การแก�สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โจทย�ปCญหาสมการกําลังสองตัว
แปรเดียว ระบบสมการท่ีประกอบด5วยสมการเชิงเส5นและสมการดีกรีสอง ระบบสมการท่ีประกอบด5วยสมการ
ดีกรีท้ังสองสมการ 
 โดยใช5แนวการจัดการเรียนรู5ผ�านการแก5ปCญหา (Problem-solving approach) การสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry) การทําโครงงานคณิตศาสตร� (Mathematical project) การเขียนผังความคิด (Mind mapping) 
การอภิปราย (Discussion) และใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวความคิด
ทางคณิตศาสตร� ตลอดจนสอดแทรกการใช5ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร� 
 เพ่ือให5นักเรียนเกิดความรู5ความเข5าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู5 หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร�กับศาสตร�อ่ืน คิดวิเคราะห�และแก5ปCญหาทางคณิตศาสตร�ในสถานการณ�ต�างๆ 
เลือกใช5กลยุทธ�ในการแก5ปCญหาได5มากกว�าหนึ่งกลยุทธ� ใช5ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร 
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร� และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร� ใช5เหตุผลประกอบตัดสินใจ และมี
ความคิดริเริ่มสร5างสรรค� ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 ใช5การวัดและประเมินผลตามสภาพความเป;นจริงด5วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด5านความรู5 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร� และคุณลักษณะอันพึงประสงค�  
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2. ตัวช้ีวัด 
    เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนท่ีเขียนอยู�ในรูปเลขยกกําลัง ท่ีมีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5
บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5แก5ปCญหาได5  

2. เขียนแสดงจํานวนท่ีมีค�าน5อยๆ หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร�ได5  
3. แก5ปCญหาทางคณิตศาสตร�ในสถานการณ�ต�างๆ โดยใช5สมบัติของเลขยกกําลัง และการเขียนใน

รูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร� 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม 

และมีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;นจํานวนเต็ม    
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�ได5  
6. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็มและได5

ตัวประกอบท่ีมีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม  โดยอาศัยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�
หรือใช5ทฤษฎีเศษเหลือได5 

7. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบได5  
8. แก5ปCญหาทางคณิตศาสตร�ในสถานการณ�ต�างๆ ท่ีเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การ

แยกตัวประกอบได5 
9. แก5สมการกําลังสองได5 
10. แก5ปCญหาทางคณิตศาสตร�ในสถานการณ�ต�างๆ โดยใช5สมการกําลังสองได5 
11. เลือกใช5กลยุทธ�ในการแก5ปCญหาทางคณิตศาสตร�ได5มากกว�าหนึ่งกลยุทธ� 
12. ใช5ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร�และ

นําเสนอแนวคิด  
13. เชื่อมโยงความรู5 หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร�กับศาสตร�อ่ืน ในการแก5ปCญหา

สถานการณ�ต�างๆ หรือการสร5างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทําโครงงานทางคณิตศาสตร� 
14. ใช5เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
15. มีความคิดริเริ่มสร5างสรรค�ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร�  
16. ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร� 
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3. กําหนดการสอนและจุดประสงค�การเรียนรู� 
 

สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมบัติของเลขยกกําลัง 
ตัวชี้วัด 
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยู�ในรูป
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5  บท
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5  แก5ปC
ญหาได5  
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีค�าน5อยๆ หรือมากๆ ใน
รูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร�ได5  
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
1. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้
กําลังเป;นจํานวนเต็มบวกได5  
2. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5  
3. เขียนแสดงจํานวนทีมีค�าน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป 
A × 10n  เมื่อ 1 ≤  A < 10 และ n แทนจํานวนเต็ม
ได5 
4. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้
กําลังเป;นจํานวนเต็มได5  
5.  ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5 

1. ครูเปjดสื่อวีดีทัศน�หรือแหล�งเรยีนรู5 เพื่อให5นักเรียนเห็น
ตัวอย�างและเชื่อมโยง เลขยกกําลงั ในชีวิตประจําวัน 
2. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได5เรยีนรู5
จากสื่อวีดีทัศน� 
3. ครูและนักเรียนร�วมกันทบทวนความหมาย และสมบัติ
ของเลขยกกําลัง 
4. ครูและนักเรียนร�วมกันทบทวนหลักการคูณ และการหาร
เลขยกกําลังผ�านการยกตัวอย�างที่หลากหลาย 
5. ครูให5นักเรียนร�วมกันทบทวนหลักการเขียน จํานวนใน
รูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร�และหาผลคูณ ผลหารได5 
6. ครูให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม 4-5 คนและสมาชิกในกลุ�มร�วม
ทบทวนความรู5เพื่อเตรียมความพร5อมสําหรบัการแข�งขัน
ตอบคําถามโดยสมาชิกทุกคนได5มสี�วนร�วมในการตอบ
คําถามในรูปแบบการแข�งขันรายบุคคลหรือรายกลุ�ม ครูให5
รางวัลนักเรยีนที่ได5คะแนนสูงสุด 
7. มอบหมายใบงานที่ 1 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 
 
 
 
 
 

- สื่อวีดีทัศน�หรือ
แหล�งเรียนรู5ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเลข
ยกกําลัง 
- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
-ใบงานที่ 1 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน  
 
 1-2 

 

1.1 สมบัติของเลข 
ยกกําลัง 

1.2 การดําเนินการ
ของเลขยก
กําลัง 
- การคูณเลข

ยกกําลัง 
- การหารเลข

ยกกําลัง 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 1.3 สมบัติอื่นๆ ของ
เลขยกกําลัง 

 

ตัวชี้วัด 
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยู�ในรูป
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5  บท
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5  แก5ปC
ญหาได5  
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
1. แก5ปCญหาเลขยกกําลัง ที่อยู�ในรปู 

nm
a )(  ให5อยู�ในรูป mm

a  

 n
ab)(  ให5อยู�ในรูป nn

ba  
n

b

a







  ให5อยู�ในรูป 
n

n

b

a
 

เมื่อ m และ n เป;นจํานวนเตม็ ได5 
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังที่มีฐานอยู�ใน 
รูปการคูณหรือการหาร ของจํานวนหลายๆ จํานวน
ได5 
 

1. ครูให5นักเรียนร�วมกันทบทวนสมบัติของเลขยกกําลัง โดย
การยกตัวอย�างประกอบการถาม-ตอบ 
2. ครูยกตัวอย�างเลขยกกําลังที่มีฐานอยู�ในรูป 
การคูณและการหารของจํานวนหลายๆ จํานวน และใช5การ
ถาม-ตอบประกอบการอธิบาย 
3. ครูให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-6 คน ทําใบกิจกรรมที่ 
1.1 สมบัติอื่นๆของเลขยกกําลัง จากนั้นใช5กระบวนการ
สืบเสาะความรู5เพื่อให5นักเรียนร�วมกันสรุปสมบัติในแต�ละ
ข5อ 
4. ครูยกตัวอย�างประกอบการอธิบายและใช5คําถามกระตุ5น
เพื่อให5นักเรียนมีเข5าใจในการนําสมบัติแต�ละข5อไปใช5 
 5. มอบหมายใบงานที่ 2 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-ใบกิจกรรมที่ 1.1 
- ใบงานที่ 2 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
3 5-6 - การนําไปใช5 ตัวชี้วัด 

1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยู�ในรูป
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5  บท
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5  แก5ปC
ญหาได5  
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีค�าน5อยๆ หรือมากๆ ใน
รูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร�ได5  
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
นําความรู5 ที่เกี่ยวกับการใช5สมบัตอิื่นๆของเลขยก
กําลัง และสัญกรณ�วิทยาศาสตร� ไปใช5ในการ
แก5ปCญหาได5อย�างหลากหลายได5 

 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวนความรู5เกี่ยวกับ
เลขยกกําลัง   
2. ครูใช5คําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน โดยให5
นักเรียนร�วมกันอภิปราย การประยุกต�ใช5เลขยกกําลังใน
ชีวิตประจําวัน (การคิดคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณเวลา 
การคํานวณระยะทาง หรือตามประสบการณ�การเรยีนรู5ของ
ผู5เรยีน) 
3. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายความสมัพันธ�ของเลขยก
กําลังกับการคิดดอกเบี้ย จากนั้นครูและนักเรียนร�วมกัน
สรุปเกี่ยวกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ยทบต5นเพื่อความเข5าใจให5
ตรงกัน 
4. ครูยกตัวอย�างเกี่ยวกับดอกเบี้ยและดอกเบี้ย 
ทบต5น โดยใช5การถาม-ตอบ ประกอบการอธิบาย 
5. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-6  คน ร�วมกันทําใบ
กิจกรรม 1.2 เรื่อง โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยทบ
ต5น กลุ�มละ 1 ข5อ  จากนั้นให5แต�ละกลุ�มส�งผู5แทนออกมา
แสดงวิธีการหาคําตอบ โดยมีครูและเพื่อนกลุ�มอื่นร�วมกัน
ตรวจสอบความถูกต5อง 
6. ครูให5นักเรียนร�วมกันสรุปความรู5เกี่ยวกับการนําไปใช5
ของเลขยกกําลังกับอัตราดอกเบี้ยและมอบหมายใบงานที่ 3 
เพื่อเสรมิสร5างความรู5และฝ/กประสบการณ� 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบกิจกรรม 1.2 
- ใบงานที่ 3  
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน  
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
4 7-8 - การนําไปใช5 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
1. หาผลคูณและผลหารของจํานวนที่เขียนอยู�ในรูป
เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มโดยใช5  บท
นิยามและสมบัติของเลขยกกําลังและนําไปใช5  แก5ปC
ญหาได5  
2. เขียนแสดงจํานวนที่มีค�าน5อยๆ หรือมากๆ ใน
รูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร�ได5  
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
    เชื่อมโยงความรู5เรื่องเลขยกกําลังและสัญกรณ�
วิทยาศาสตร�ในการแก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับศาสตร�
อื่นๆ ได5 
 
 
 
 

1. ครูให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-6 คน จากนั้นจัด
กิจกรรมการเรียนรู5โดยใช5รูปแบบศูนย�การเรียนรู5หรือ
กิจกรรมกลุ�ม (แต�ละศูนย�ประกอบด5วยเอกสาร สื่อ การ
เรียนรู5ที่เกี่ยวข5องกับการนําความรู5เรื่องเลขยกกําลังและสญั
กรณ�วิทยาศาสตร�ไปประยุกต�ใช5ในการแก5ปCญหาศาสตร�
อื่นๆ ที่แตกต�างกัน) 
2. ครูและนักเรียนร�วมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงของเลขยกกําลังและและสัญกรณ�วิทยาศาสตร�กับ
ศาสตร�อื่นๆ  
3. One Minute Test และมอบหมายแบบฝ/กหัดเพื่อ
เสรมิสร5างความรู5และฝ/กประสบการณ� 
4. ครูให5นักเรียนเขียน Mind mapping สรุปองค�ความรู5 
สมบัติของเลขยกกําลัง 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
-เอกสารประกอบ
ศูนย�การเรียนรู5 
-แบบฝ/กหัด 
- One Minute 
Test 

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

สอบย�อยครั้งที่ 1 (นอกเวลา) 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
5 

การแยกตัวประกอบพหุนาม 
ตัวชี้วัด 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม และมี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;
นจํานวนเต็ม    

จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจก
แจงได5 
2. ใช5ภาษาและสญัลักษณ�ทางคณติศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหาได5อย�างหลากหลาย 
 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันทบทวนความรู5เดิมเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของจํานวนเต็ม การบวก การลบ การคูณและการ
หารพหุนาม โดยใช5คําถาม-ตอบ 
2. ครูยกตัวอย�างการคูณพหุนามและการเขียนผลคูณของ
พหุนามในรูปแบบอื่นโดยใช5สมบัตกิารเท�ากัน 
3. ครูยกตัวอย�างประกอบการอธิบายความหมายของตัว
ประกอบพหุนาม 
4. ครูใช5คําถามกระตุ5นให5นักเรียนสังเกตตัวประกอบร�วม
ของเอกนามเพื่อนํามาใช5ในการแยกตัวประกอบพหุนาม 
โดยใช5สมบัติการแจกแจง 
5. ครูและนักเรียนร�วมกันสรุปวิธีการแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรสีอง 
6. ครูมอบหมายใบงานที่ 4 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
- ใบงานที่ 4  

 - สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน  
 

9-10 
 

- การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
โดยใช5สมบัติการแจก
แจง 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
6 
 

11-12 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดยีว
ในรูป  

cbxax 2  
กรณีที่ 1 เมื่อ ba,

เป;นจํานวนเตม็ และ 

0c  
กรณีที่ 2  เมื่อ 

1a ,b และc  
เป;นจํานวนเตม็ และ 

0c   
กรณีที่ 3 เมื่อ 

cba ,, เป;นจํานวน
เต็ม และ 

0,1,0  caa

 
 

ตัวชี้วัด 
3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม และมี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;
นจํานวนเต็ม    
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม และมี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;น
จํานวนเต็มได5 
2. ใช5ภาษาและสญัลักษณ�ทางคณติศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลาหลากหลาย 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวน เกี่ยวกับการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยให5นักเรียน
พิจารณาพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว พร5อมตั้งคําถาม
กระตุ5นความรู5เดิมของนักเรยีน 
2. ครูให5นักเรียนพิจารณาตัวอย�างการแยกตัวประกอบของ

พหุนามดีกรสีองตัวแปรเดียวในรูป cbxax 2 เมื่อ 
ba, เป;นจํานวนเตม็ และ 0c เมื่อ 1a ,b และc  

เป;นจํานวนเตม็ และ 0c  2-3 ตัวอย�าง    
3. ครูให5นักเรียนพิจารณาตัวอย�างการแยกตัวประกอบของ

พหุนามดีกรสีอง cbxax 2 เมื่อ cba ,, เป;นจํานวน
เต็ม และ 0,1,0  caa    2-3 ตัวอย�าง    
4. ครูกําหนดโจทย�เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรสีองตัวแปรเดียว 5-7 ข5อ จากนั้นคัดเลือกผู5แทน
นักเรียนออกมาแสดงการแยกตัวประกอบหน5าชั้นเรยีน โดย
ครูและนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
5. ครูมอบหมายใบงานที่ ถ เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 5  

 - สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
7 13-14 - การแยกตัว

ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่เป;นกําลัง
สองสมบูรณ� 

ตัวชี้วัด 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;
นกําลังสองสมบูรณ�ได5  

จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลัง
สองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป  

22
2 BABA   

เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 
 2. ใช5ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการ

สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 

 
 
 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู�ในรูป 

cbxax 2 จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของ
นักเรียน ดังนี้ 
  -นักเรียนคิดว�านอกจากการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่ได5เรยีนรู5มาแล5ว ยังมีการแยกตัวประกอบของพหุ
นามลักษณะอื่น ๆ อีกหรือไม� (มี) 
2. ครูยกตัวอย�างแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นกําลังสองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 

22
2 BABA  เมื่อ 2

A และ 2
B เป;นพหุนามได5 

ให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอย�าง จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของ
นักเรียน 
3. ให5นักเรียนแต�ละคนยกตัวอย�างพหุนามที่อยู�ในรูปกําลัง
สองสมบูรณ� คนละ 5 ตัวอย�าง จากนั้นครูเลือกผู5แทน
นักเรียน 5 คน ออกมาเขียนแสดงตัวอย�างบนกระดาน โดย
ครูและนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
4. ให5นักเรียนร�วมกันอภปิรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยง
จากตัวอย�าง กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น 
5. ครูมอบหมายใบงานที่ 6 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 
 

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

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 

8 15-16 - การแยกตัว ตัวชี้วัด 1. ทบทวนความรู5เรื่องตัวประกอบโดยการถาม-ตอบ - เอกสาร - สังเกตพฤติกรรม 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
 ประกอบของพหุนาม

ดีกรีสองที่เป;นผลต�าง
ของกําลังสอง 
 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่มีสัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม และมี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;
นจํานวนเต็ม    
จุดประสงค�การเรียนรู� 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�าง
ของกําลังสอง ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 

  BABABA  22  
2. ใช5ภาษาและสญัลักษณ�ทางคณติศาสตร�ในการ

สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 

 

2. ครูยกตัวอย�างการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นผลต�างของกําลังสอง ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายถึง
วิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองที่เป;นผลต�าง
ของกําลังสอง 
3. ครูและนักเรียนร�วมสรุปวิธีการแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสอง 
4. ครูให5นักเรียนลงมือทําใบกิจกรรม 2.1 การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสอง 
5. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสอง 
6. มอบหมายใบงานที่ 7 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 

ประกอบการเรียน 
- ใบกิจกรรม 2.1 
- ใบงานที่ 7  

- ตรวจใบงาน 

9 
 

17-18 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยวิธีทํา
เป;นกําลังสอง
สมบูรณ� 

ตัวชี้วัด 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;
นกําลังสองสมบูรณ�ได5  

จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;น
กําลังสองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป  

22
2 BABA   

เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 

1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู5เรื่องการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสองโดยการถาม
ตอบ 
2. ครูยกตัวอย�างโจทย�การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ� ครูและนักเรียนร�วมกัน
อภิปราย วิเคราะห� วิธีการแยกตัวประกอบ  
3. สรุปวิธีการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรสีองโดยวิธีทํา
เป;นกําลังสองสมบูรณ� 
4. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 8 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 8  
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงานที่ 8 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
10 19-20 สอบกลางภาค 

11 
 

21-22 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยวิธีทํา
เป;นกําลังสอง
สมบูรณ� (ต�อ) 

ตัวชี้วัด 
4. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;
นกําลังสองสมบูรณ�ได5  

จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;น
กําลังสองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป  

22
2 BABA   

เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 
 2. ใช5ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการ

สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 
3. สืบค5นข5อมูลโดยใช5เทคโนโลยีในการแก5ปCญหาใน
สถานการณ�ต�างๆ  
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูและนักเรียนทบทวนความรู5เรื่องตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณ�โดยการถามตอบ 
2. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�มกลุ�มละ 4 คนโดยแต�ละกลุ�ม หา
ตัวอย�างโจทย�จากเว็บไซด�ต�างๆ มานําเสนอหน5าชั้นเรียน 
แล5วให5นักเรียนกลุ�มที่เหลือแข�งขันตอบปCญหา กลุ�มที่ตอบ
ถูกจะได5คะแนน โดยกลุ�มที่หาตัวอย�างมา สับเปลี่ยนการมา
นําเสนอ 
3. มอบหมายใบงานที่ 9 เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 9 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจผลงงานและ
การนําเสนอผลงาน 
หน5าชั้นเรียน 
- ตรวจใบงาน 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
12 - 13 

 
23-26 - การแยกตัว

ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกว�าสอง 

ตัวชี้วัด 
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็มและได5ตัว
ประกอบที่มีสมัประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวน
เต็ม  โดยอาศัยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�หรือใช5
ทฤษฎีเศษเหลือได5 

จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แก5ปCญหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูง
กว�าสองได5 

 2. ใช5ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 

  

1. ครูและนักเรียนร�วมกันทบทวนความรู5เรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรสีองโดยการถาม-ตอบ และ
ยกตัวอย�าง 
2. ครูยกตัวอย�างโจทย�การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สูงกว�าสอง  
3. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปราย วิเคราะห� สรุปวิธีการ
แยกตัวประกอบ โจทย�ตัวอย�าง 
 4. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-6 คน ทําใบกิจกรรมที่ 
2.2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีูงกว�าสอง  
5.ครูให5นักเรียนใช5กระบวนการสืบเสาะความรู5เพื่อให5
นักเรียนร�วมกันสรุปขั้นตอนและความรู5ที่ใช5ในการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรสีูงกว�าสองได5  
6. ครูให5นักเรียนในการการแยกตวัประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกว�าสอง เป;นรายบุคคล /กลุ�ม  
7. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรสีูงกว�าสอง 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบกิจกรรมที่ 2.2 
 

 - สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบกิจกรรม 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
14  
 

27-28 - การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม
ที่มีสัมประสิทธิ์เป;น
จํานวนเต็มโดยใช5 
ทฤษฎีบทเศษเหลือ 

ตัวชี้วัด 
5. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสองที่มี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็มและได5ตัว
ประกอบที่มีสมัประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวน
เต็ม  โดยอาศัยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�หรือใช5
ทฤษฎีเศษเหลือได5 

จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  

 แยกตัวประกอบของพหุนามที่มสีมัประสิทธิ์ของแต�
ละพจน�เป;นจํานวนเตม็ โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือได5  

1. ครูและนักเรียนร�วมกันทบทวนความรู5เรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรสีองโดยการถาม-ตอบ และ
ยกตัวอย�าง 
2. ครูยกตัวอย�างโจทย�การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี
สัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเตม็โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ  
3. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-6 คน ทําใบกิจกรรมที่ 
2.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์
เป;นจํานวนเตม็โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือโดยใช5
กระบวนการสืบเสาะความรู5เพื่อให5นักเรียนร�วมกันสรุป
ขั้นตอนและความรู5ที่ใช5ในการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเตม็โดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ
แล5วทําใบงานที่ 10 เป;นรายบุคคล 
4. ให5นักเรียนกิจกรรม   “ตัวปCญหา”   มีเจตนาสร5างเจต
คติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร�  ให5นักเรียน ได5ฝ/กทักษะใน
การแยกตัวประกอบและได5ตรวจสอบความถูกต5องของ
คําตอบด5วยการเชื่อมโยงกับสํานวนไทย 
5. ครูให5นักเรียนเขียน My mapping สรุปองค�ความรู5 เรื่อง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
 
 
 
 

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

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 

สอบย�อยครั้งที่ 2  (นอกเวลา) 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
15 การแก�สมการกําลังสอง 

 ตัวแปรเดียว 
ตัวชี้วัด 
6. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัว
ประกอบได5  
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
1. เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแยกตวัประกอบของพหุ
นาม และการแก5สมการกําลังสอง ตัวแปรเดียวกับ
สถานการณ�ที่กําหนดได5 
2. แก5สมการกําลังสองตัวแปร เดยีวโดยการแยกตัว
ประกอบได5 
3.ใช5ภาษาและสญัลักษณ�ทางคณติศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 

1. ครูให5นักเรียนร�วมกันทบทวนขั้นตอนและความรู5พื้นฐาน
ที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลงัสองตัวแปรเดยีว 
2. ครูยกตัวอย�างสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการ
แยกตัวประกอบ และใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบาย
กระตุ5นให5นักเรียนได5คิดวิเคราะห� 
3. ครูให5นักเรียนลงมือแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดย
การแยกตัวประกอบ 
4. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ 
5. มอบหมายใบงานที่ 11  เพื่อเสริมสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 11 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 

29-30 การแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดย
การแยกตัวประกอบ 
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31 การแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดย
ใช5รากที่สอง 

ตัวชี้วัด 
8.  แก5สมการกําลังสองได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
1. แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปร เดียวโดยใช5ราก
ที่สองได5 
2. ใช5ภาษาและสญัลักษณ�ทางคณติศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 

1. ครูให5นักเรียนร�วมกันทบทวนขั้นตอนและความรู5พื้นฐาน
ที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลงัสองตัวแปรเดยีว 
2. ครูยกตัวอย�างสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่
สองและใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายกระตุ5นให5
นักเรียนได5คิดวิเคราะห� 
3. ครูให5นักเรียนลงมือแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดย
ใช5รากที่สอง 
4. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5สมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 12 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
5. มอบหมายใบงานที่ 12 เพื่อเสรมิสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 

16-17 
 

32-33 การแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดย
ทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณ� 

ตัวชี้วัด 
7.  แก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยใช5การแยกตัวประกอบได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปร เดียวโดยทําเป;น
กําลังสองสมบูรณ�ได5 
 
 
 
 
 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันทบทวนความรู5เดิมเกี่ยวกับการ
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีว โดยการแยกตัวประกอบ
โดยใช5คําถาม-ตอบ จากนั้นครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิด
ของนักเรียน ดังนี้ 
- นักเรียนคิดว�านอกจากการแก5สมการกําลังสองที่นักเรียน
ได5เรียนรู5มาแล5ว ยังสามารถใช5วิธีอื่นได5หรือไม� (ตาม
ประสบการณ�การเรียนรู5ของผู5เรยีน) 
2. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอย�างการแก5สมการกําลังสอง
พร5อมตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนจากการ
พิจารณาตัวอย�าง 
- จากตัวอย�างที่ เป;นการแก5สมการกําลังสองโดยใช5ความรู5
เรื่องใดในการหาคําตอบของสมการ (ใช5ความรู5เรื่องกําลัง
สองสมบูรณ� และผลต�างของกําลังสอง) 
- การใช5ความรู5เรื่องกําลังสองสมบูรณ�และผลต�างของกําลัง
สองมาช�วยในเรื่องใดในการแก5สมการ (การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม) 
 - เมื่อตรวจสอบคําตอบโดยการแทนค�า นักเรียนคิดว�าทํา
ให5สมการเป;นจริงหรือไม� (สมการเป;นจริง) 
3. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอย�างการแก5สมการกําลังสองตัว
แปรเดียวโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ� 2-3 ตัวอย�าง 
และให5นักเรียนร�วมกันตรวจสอบคําตอบของสมการที่ได5ว�า

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 13 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
ทําให5สมการเป;นจริงหรือไม� 
4. กําหนดโจทย�การแก5สมการบนกระดาน 4-5 ข5อ จากนั้น
ให5นักเรียนแต�ละคนแสดงวิธีการแก5สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ� แล5วสุ�มนักเรียน 2-3 
คน ออกมาแสดงการแก5สมการบนกระดาน โดยครูและ
นักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
5. ให5นักเรียนร�วมกันอภปิรายและสรุปเกี่ยวกับการแก5
สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยวิธีทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณ� โดยเชื่อมโยงกับตัวอย�าง กิจกรรมและคําตอบจาก
คําถามข5างต5น 
6. มอบหมายใบงานที่ 13 เพื่อเสรมิสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 

17 
 

34 การแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดย
ใช5 

a

bb
x

2

4
2 



 

เมื่อ acb 4
2   

0  

ตัวชี้วัด 
8.  แก5สมการกําลังสองได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5  

a

acbb
x

2

4
2 

   

เมื่อ acb 4
2   0  ได5 

 2. ใช5ภาษาและสัญลักษณ�ทางคณิตศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวนความรู5เดมิ
เกี่ยวกับการแก5สมการกําลังสอง 
ตัวแปรเดียวที่ได5เรียนรู5มา โดยใช5คําถามถาม-ตอบ และ
กําหนดโจทย�ให5นักเรียนร�วมกันหาคําตอบของสมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวจากความรู5ที่เรียนมาแล5ว ดังนี้ 
- การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5การแยกตัว
ประกอบมีวิธีการอย�างไร (ตามประสบการณ�การเรยีนรู5ของ
ผู5เรยีน) 
 - การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทําเป;นกําลัง
สองสมบูรณ�มีวิธีการอย�างไร (ตามประสบการณ�การเรียนรู5
ของผู5เรียน) 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- ใบงานที่ 14 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงานที่ 14 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
 
 

2. ครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแก5
สมการกําลังสองตัวแปรเดยีว ดังนี้ 
- นักเรียนคิดว�านอกจากการแก5สมการข5างต5นแล5ว ยังมี
วิธีการอื่นที่ช�วยให5สามารถแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีว
ที่ง�ายและรวดเร็วอีกหรือไม� (มี คือการใช5สูตร) 
 - จากความสัมพันธ�ข5างต5นได5สตูรการหาคําตอบของ
สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวอย�างไร 
 (ax2 + bx + c = 0 เมื่อ a, b, c เป;นค�าคงตัว 

 a ≠ 0 และ b2 – 4ac  0  เป;นจํานวนจริงโดยใช5สูตร

a

acbb
x

2

4
2 

  

- จากสูตรนักเรียนสามารถบอกได5หรือไม�ว�าคําตอบ
ที่ได5มีกี่คําตอบ (สามารถบอกได5) 
4. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอย�างการแก5สมการกําลัง
สองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร พร5อมทั้งตั้งคําถาม
กระตุ5นความคิดหลังจากการพิจารณา 
 5. ให5นักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการ
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตรโดย
เชื่อมโยงกับความรู5เดิม ตัวอย�าง และคําตอบจาก
คําถามข5างต5น 
5. มอบหมายใบงานที่ 14 เพื่อเสริมสร5างความรู5
และฝ/กประสบการณ� 
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สัปดาห� คาบที่ หัวข�อ ตัวชี้วัด / จุดประสงค�การเรียนรู� แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู� การประเมิน 
18 -19 

 
35-38 -โจทย�ปCญหา

เกี่ยวกับสมการกําลัง
สองตัวแปรเดียว 

ตัวชี้วัด 
9.  แก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ  
1. วิเคราะห�และขั้นตอนวิธีการแก5ปCญหาจาก
สถานการณ�หรือบริบทที่กําหนดให5 
2. แก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองได5 
3. ให5เหตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลได5
อย�างเหมาะสม 
4. ใช5ภาษาและสญัลักษณ�ทางคณติศาสตร�ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอแนวคิดในการ
แก5ปCญหา ได5อย�างหลากหลาย 
5. สืบค5นข5อมูลโดยใช5เทคโนโลยีในการแก5ปCญหาใน
สถานการณ�ต�างๆ  
6. นําเสนอผลการสืบค5นสถานการณ�ในชีวิตจริงที่
เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวได5อย�าง
สร5างสรรค�  

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวนความรู5เรื่องการ
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวที่ผ�านมาโดยการใช5คําถาม
ถาม-ตอบ จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน 
2. ครูให5นักเรียนแก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการสองตัวแปร
เดียวพร5อมใช5คําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนให5ร�วมกัน
วิเคราะห�ปCญหาหรือสถานการณ�ที่กําหนดให5เพื่อดําเนินการ
แก5ปCญหาตามขั้นตอน 
3. ครูใช5ในคําถามกระตุ5นให5นักเรยีนเชื่อมโยงความรู5เดมิมา
ใช5ในการแก5ปCญหาพร5อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
4. ครูให5นักเรียนลงมือแก5โจทย�ปCญหาเป;นรายบุคคล / กลุ�ม 
โดยครูเป;นผู5อํานวยความสะดวกและคําแนะนําเท�าที่จําเป;น 
5. ครูและนักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับขั้นตอน
และความรู5พื้นฐานที่จําเป;นที่ใช5ในการแก5โจทย�ปCญหา
เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว  
6. มอบหมายใบงานที่ 15 เพื่อเสรมิสร5างความรู5และฝ/ก
ประสบการณ� 
7. มอบหมายงานรายบุคคล/กลุ�มสําหรับนําเสนอในคาบที่ 
37 เป;นการสืบค5นข5อมลูหรือสถานการณ�ในชีวิตจริงที่มีการ
นําความรู5เรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกต�ใช5 
8. ครูให5นักเรียนเขียน Mind mapping สรุปองค�ความรู5
เรื่องการแปรผัน 

- เอกสาร
ประกอบการเรียน 
- การสืบค5นและ
นําเสนอผลงาน เรื่อง 
การประยุกต�ใช5
ความรู5เรื่องสมการ
กําลังสองตัวแปร
เดียวในชีวิตจริง 
- ใบงานที่ 15 

 - สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจใบงาน 

สอบย�อยครั้งที่ 3 (นอกเวลา) 
20 39-40 สอบปลายภาค 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู� 
  การสอนรายวิชา  ค20203 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3  ประจําภาคเรียนท่ี 1  ป$การศึกษา 2561                    
  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู5 ดังนี้ 

- ประเมินจากงานหรือแบบฝ/กหัดท่ีมอบหมาย                                  10   คะแนน 
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย          10  คะแนน  
- ประเมินจากการสอบย�อย 3 ครั้ง                                                30  คะแนน   
- ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                            20  คะแนน 
- ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                           30  คะแนน 

                                                                              รวม        100  คะแนน 
 

ตารางการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20203 คณิตศาสตร�เพ่ิมเติม 3  ภาคเรียนท่ี 1    

ป$การศึกษา 2561  ได5กําหนดหัวข5อการประเมินได5 ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข�อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม    
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี     
(3) 

ปานกลาง
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความต้ังใจเรียนในห5องเรียน      
2. การตรงต�อเวลาในการทํางาน      
3. การมีส�วนร�วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต�อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร5างสรรค�ทางคณิตศาสตร�      
7. ความสามารถในการทํางานร�วมกับผู5อ่ืน      
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก5ปCญหาทางคณิตศาสตร�      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
 
การประเมินผลการเรียนรู�  

1. รายวิชานี้จะมีการสอบย�อย 3 ครั้งดังนี้ 
      1.1 กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 1 เวลาท่ีใช5สอบ 60 นาที    6 คะแนน 
      1.2 กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 2 เวลาท่ีใช5สอบ 90 นาที  15 คะแนน 

  1.3 กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 3 เวลาท่ีใช5สอบ 60 นาที    9 คะแนน 
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ตารางการประเมินการสอบย�อยครั้งที่ 1 เรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง    เวลาที่ใช5สอบ 60 นาที    6 คะแนน 

จํานวน
ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม
คะแนน จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

2 ชม. บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลัง 1. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลัง  
    เป;นจํานวนเต็มบวกได5  
2. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5  
3. เขียนแสดงจํานวนทีมีค�าน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป        
   A × 10n  เมื่อ 1 ≤  A < 10 และ n  แทนจํานวนเต็มได5 
4. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลัง  
   เป;นจํานวนเต็มได5  

1 0.5 - - 0.5 
การคูณ การหาร เลขยกกําลัง 2 0.5 1 1 2 
การเขียนและคํานวณจํานวนในรปูสัญกรณ�วิทยาศาสตร� - - 1 1 1 

6 ชม. สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง และการนําไปใช5 1. แก5ปCญหาเลขยกกําลัง ที่อยู�ในรปู 
nm

a )(  ให5อยู�ในรูป mm
a  

 n
ab)(  ให5อยู�ในรูป nn

ba  
n

b

a







  ให5อยู�ในรูป 
n

n

b

a  

เมื่อ m และ n เป;นจํานวนเตม็ ได5 
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังที่มีฐานอยู�ใน รูปการ
คูณหรือการหาร ของจํานวนหลายๆ จํานวนได5 
3. เชื่อมโยงความรู5เรื่องเลขยกกําลังและสัญกรณ�วิทยาศาสตร�ใน
การแก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับศาสตร�อื่นๆ ได5 

1 0.5 2 1 2.5 

รวมข�อ 4 0.5 4 1 6 
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ตารางการประเมินการสอบย�อยครั้งที่ 2 เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม   เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที    15 คะแนน 

  จํานวน 
ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม
คะแนน จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจง แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจงได5 1 1 - - 1 
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสองตัวแปรเดียว แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มี

สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม และมสีัมประสิทธิ์
ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;นจํานวนเตม็ได5 

1 1     1 2 3 

2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสองที่เป;นกําลังสอง
สมบูรณ� 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณ�

ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 22
2 BABA      

เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 

1 1 - - 1 

2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสองที่เป;นผลต�างของ
กําลังสอง 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลัง
สอง ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 

  BABABA  22 ได5 

1 1 - - 1 

4 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป;นกําลังสอง
สมบูรณ� 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;นกําลังสอง

สมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป  22
2 BABA   

เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 

2 1 1 2 4 

4 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสูงกว�าสอง แก5ปCญหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีูงกว�าสองได5 2 1 1 2 4 
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป;น

จํานวนเต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือ 
การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวน
เต็มโดยใช5ทฤษฎีบทเศษเหลือได5 

1 1 - - 1 

รวมข�อ 9 1 3 2 15 
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ตารางการประเมินการสอบย�อยครั้งที่ 3 เรื่องการแก�สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   เวลาที่ใช5สอบ 60 นาที  9  คะแนน 

จํานวน
ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม
คะแนน จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

2 ชม. การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยการแยกตัว
ประกอบ 

1. เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแยกตวัประกอบของพหุนาม 
และการแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวกับสถานการณ�ที่
กําหนดให5ได5 
2. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบได5 

2 1 - - 2 

1 ชม. การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยใช5รากที่สอง แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยใช5รากที่สองได5 2 1     - - 2 
2 ชม. การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยทําเป;นกําลังสอง

สมบูรณ� 
แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�
ได5 

2 1 - - 2 

1 ชม. การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยใช5สูตร  

a

acbb
x

2

4
2 

    

เมื่อ acb 4
2   0   

แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร  

a

acbb
x

2

4
2 

  เมื่อ acb 4
2   0  ได5 

 

1 1 - - 1 

4 ชม. โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 1. วิเคราะห�และขียนขั้นตอนการแก5ปCญหาจากสถานการณ�
หรือบริบทที่กําหนดให5ได5 
2. แก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองได5 

- - 1 2 2 

รวมข�อ  7 1 1 2 9 
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ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1  รายวิชาคณิตศาสตร�เพิ่มเติม 3 ค20203  เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที   20  คะแนน 

จํานวนที่
เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวมคะแนน 
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

บทที่ 1 สมบัตขิองเลขยกกําลัง 
2 ชม. บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลัง 1. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5  

2. เขียนแสดงจํานวนที่มีค�าน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป A × 10n   
    เมื่อ 1 ≤  A < 10 และ n  แทนจํานวนเต็มได5 
3. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลัง เมื่อเลขชี้กําลังเป;นจํานวนเต็มได5  

1 1 - - 1 
การคูณ การหาร เลขยกกําลัง 2 1 - - 2 
การเขียนและคํานวณจํานวนในรูป       
สัญกรณ�วิทยาศาสตร� 

1 1 - - 1 

6 ชม. สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง  
และการนําไปใช5 

1. แก5ปCญหาเลขยกกําลัง ที่อยู�ในรูป  nm
a )(  ให5อยู�ในรูป mm

a  

                                            n
ab)(  ให5อยู�ในรูป nn

ba  

                                            
n

b

a








 ให5อยู�ในรูป 

n

n

b

a
 

เมื่อ m และ n เป;นจํานวนเต็ม ได5 
2. หาผลคูณและผลหารของเลขยกกําลังที่มีฐานอยู�ในรูปการคูณหรือการหาร ของจํานวนหลายๆ จํานวนได5 
3. เชื่อมโยงความรู5เรื่องเลขยกกาํลังและสัญกรณ�วิทยาศาสตร�ในการแก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับศาสตร�อื่นๆ ได5 

2 1 1 2 4 

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5

สมบัติการแจกแจง 
แยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจงได5 2 1 - - 2 

2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียว 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิข์องแต�ละพจน�เป;นจํานวนเต็ม และมี
สัมประสิทธิ์ของแต�ละพจน�ในพหุนามตัวประกอบเป;นจาํนวนเต็มได5 

- - 2 2 4 

2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นกําลังสองสมบูรณ� 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 22
2 BABA     

เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 

- - 2 2 4 

2 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
เป;นผลต�างของกําลังสอง 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสอง ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 

  BABABA  22
ได5 

- - 1 2 2 

รวมข�อ 8 1 6 2 20 
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ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1  รายวิชาคณิตศาสตร�เพิ่มเติม 3 ค20203  เวลาที่ใช5สอบ 120 นาที    30  คะแนน 
จํานวนที่

เรียน 
เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม

คะแนน 
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ  

บทที่ 1 สมบัตขิองเลขยกกําลัง 
10 ชม. สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง และการนําไปใช5 1. ใช5สมบัติของเลขยกกําลังในการแก5ปCญหาได5  

2. เขียนแสดงจํานวนที่มีค�าน5อยๆ หรือมาก ๆ ในรูป A × 10n  เมื่อ 1 ≤  A < 10 และ n  แทนจํานวนเต็มได5 
2 1 - - 2 

บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
18 ชม. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลัง

สองสมบูรณ� 
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นกําลังสองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 

22
2 BABA     เมื่อ 2

A และ 2
B เป;นพหุนามได5 

1 1 - - 1 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�าง
ของกําลังสอง 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสอง ซึ่งเขียนอยู�ในรูป 

  BABABA  22 ได5 

1 1 - - 1 

การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธทีําเป;นกําลัง
สองสมบูรณ� 

แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�ซึ่งเขียนอยู�ในรูป  
22

2 BABA  เมื่อ 2
A และ 2

B เป;นพหุนามได5 

1 1 2 2 5 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง แก5ปCญหาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีูงกว�าสองได5 - - 1 2 2 

บทที่ 3 การแก�สมการกําลังสองตวัแปรเดียว    
10 ชม. การแก5สมการกาํลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัว

ประกอบ 
1. เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแยกตวัประกอบของพหุนามและการแก5สมการกําลังสองตัวแปร
เดียวกับสถานการณ�ที่กําหนดให5ได5 
2. แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบได5 

- - 1 2 2 

การแก5สมการกาํลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยใช5รากที่สองได5 1 1 1 2 3 

การแก5สมการกาํลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลัง
สองสมบูรณ� 

แก5สมการกําลังสองตัวแปรเดยีวโดยทําเป;นกําลังสองสมบูรณ�ได5 - - 2 2 4 

การแก5สมการกาํลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร 
แก5ปCญหาสมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร  

a

acbb
x

2

4
2 

   

เมื่อ acb 4
2   0  ได5 

- - 2 2 4 

โจทย�ปCญหาเกีย่วกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 1. วิเคราะห�และขียนขั้นตอนการแก5ปCญหาจากสถานการณ�หรือบรบิทที่กําหนดให5ได5 
2. แก5โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองได5 

- - 3 2 6 

รวมข�อ 6 1 12 2 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย�อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค20203 คณิตศาสตร�เพิ่มเติม 3   

หน�วยที่ เรื่อง 
ทดสอบย�อย กลางภาค ปลายภาค รวม 

วิธีทําสั้น 
จํานวนข5อ(ข�อละ) 

วิธีทํา 
จํานวนข5อ(ข�อละ) 

วิธีทําสั้น 
จํานวนข5อ(ข�อละ) 

วิธีทํา 
จํานวนข5อ(ข�อละ) 

วิธีทําสั้น 
จํานวนข5อ(ข�อละ) 

วิธีทํา 
จํานวนข5อ(ข�อละ) 

 

1 สมบัติของเลขยกกําลัง        

คาบที่ 1-2 
บทนิยามและสมบัติของเลขยกกําลัง 1(0.5) - 1(1) 

1(2) 2(1) 

- 

16 
การคูณ การหาร เลขยกกําลัง 2(0.5) 1(1) 2(1) - 

การเขียนและคํานวณจํานวนในรูปสัญกรณ�วิทยาศาสตร� - 1(1) 1(1) - 
คาบที่ 3-8 สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกําลัง และการนําไปใช5 1(0.5) 2(1) 2(1) - 

รวมทดสอบย�อยครั้งที่ 1 
4(0.5) 4(1) - - - - - 

จํานวน 8 ข�อ 6 คะแนน - - - - - 

2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม        
คาบที่ 9-10 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช5สมบัติการแจกแจง 1(1) - 2(1) - - - 4 
คาบที่ 11-12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 1(1) 1(2) - 2(2) - - 7 
คาบที่ 13-14 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป@นกําลังสองสมบูรณ� 1(1) - - 2(2) 1(1) - 6 
คาบที่ 15-16 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป;นผลต�างของกําลังสอง 1(1) - - 1(2) 1(1) - 4 
คาบที่ 17-18 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป@นกําลังสองสมบูรณ� 2(1) 1(2)      

สอบกลางภาค  
คาบที่ 21-22 การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยวิธีทําเป@นกําลังสองสมบูรณ�(ต�อ)   - - 1(1) 1(2) 7 
คาบที่ 23-26 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว�าสอง 2(1) 1(2)      
คาบที่ 27-28 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป;นจํานวนเต็มโดยใช5

ทฤษฎีบทเศษเหลือ 
1(1) - - - - 2(2) 8 

รวมทดสอบย�อยครั้งที่ 2 
9(1) 3(2) - - - - - 
จํานวน 12 ข�อ 15 คะแนน - - - - - 

3 การแก�สมการกําลังสองตัวแปรเดียว        
คาบที่ 29-30 การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยกตัวประกอบ 2(1)  - - - 1(2) 4 

คาบที่ 31 การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5รากที่สอง 2(1)  - - 1(1) 1(2) 5 
คาบที่ 32-33 การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยทําเป;นกําลังสองสมบูรณ� 2(1)  - - - 2(2) 6 

คาบที่ 34 การแก5สมการกําลังสองตัวแปรเดียวโดยใช5สูตร 1(1) - - - - 2(2) 5 
คาบที่ 35-38 โจทย�ปCญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียว - 1(2) - - - 3(2) 8 

รวมทดสอบย�อยครั้งที่ 3 
7(1) 1(2) - - - - - 

จํานวน 8 ข�อ 9 คะแนน - - - - - 

รวมคะแนน 
30 คะแนน 

8(1) 6(2) 6(1) 12(2) 80 
20 คะแนน 30 คะแนน  
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แผนการจัดการเรียนรู�และแผนการประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 
กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� 

รายวิชา คณิตศาสตร
เพ่ิมเติม 4  ค20204          1.0  หน�วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห
 
ช้ันมัธยมศึกษาป&ท่ี  2                                                          ภาคเรียนท่ี 2 ป$การศึกษา 2561 
ครูผู�สอน         

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

1. คําอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝ/กทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
 ในหัวข5อต�อไปนี้ 
 เศษส�วนของพหุนาม การคูณ หาร บวก ลบเศษส�วนของพหุนาม การแก5สมการเศษส�วนของ            
พหุนาม โจทย
ป:ญหาเก่ียวกับเศษส�วนของพหุนาม และการนําไปใช5 
 การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน และการแปรผันเก่ียวเนื่อง   
 

 โดยใช5แนวการจัดการเรียนรู5ผ�านการแก5ป:ญหา (Problem-solving approach) การสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry) การทําโครงงานคณิตศาสตร
 (Mathematical project) การเขียนผังความคิด (Mind mapping) 
การอภิปราย (Discussion) และใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวความคิด
ทางคณิตศาสตร
 ตลอดจนสอดแทรกการใช5ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร
 
 เพ่ือให5นักเรียนเกิดความรู5ความเข5าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู5 หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร
กับศาสตร
อ่ืน คิดวิเคราะห
และแก5ป:ญหาทางคณิตศาสตร
ในสถานการณ
ต�างๆ 
เลือกใช5กลยุทธ
ในการแก5ป:ญหาได5มากกว�าหนึ่งกลยุทธ
 ใช5ภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร 
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
 และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร
 ใช5เหตุผลประกอบตัดสินใจ และมี
ความคิดริเริ่มสร5างสรรค
 ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
 
 ใช5การวัดและประเมินผลตามสภาพความเป̂นจริงด5วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด5านความรู5 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
 และคุณลักษณะอันพึงประสงค
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2. ตัวช้ีวัด 
เม่ือเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วนของพหุนามท่ีกําหนดให5ได5 
2. แก5สมการเศษส�วนของพหุนามได5 
3. แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนามได5  
4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ท่ีแปรผันต�อกันได5 
5. แก5ป:ญหาหรือสถานการณ
ท่ีกําหนดโดยใช5ความรู5เก่ียวกับการแปรผันได5 
6. เลือกใช5กลยุทธ
ในการแก5ป:ญหาทางคณิตศาสตร
ได5มากกว�าหนึ่งกลยุทธ
 
7. ใช5ภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร
ในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร
และนําเสนอ

แนวคิด  
8. เชื่อมโยงความรู5 หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร
กับศาสตร
อ่ืน ในการแก5ป:ญหา

สถานการณ
ต�างๆ หรือการสร5างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการทําโครงงานทางคณิตศาสตร
 
9. ใช5เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
10. มีความคิดริเริ่มสร5างสรรค
ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงานหรือโครงงานทางคณิตศาสตร
  
11. ใช5เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค5นข5อมูล เรียนรู5และนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร
 

 
 
 

  



3. กําหนดการสอนและจุดประสงค�การเรียนรู� 
 

สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส�วนของพหุนาม 
1 1 -2 

(2 ชั่วโมง) 
เศษส�วนของพหุนาม ตัวชี้วัด 

1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายความหมายเศษส�วน
ของพหุนามได5 
2. เขียนเศษส�วนของพหุนามใน
รูปผลสําเร็จได5 

1. ครูทบทวนการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและดีกรสีูงกว�า
สองที่นักเรียนเคยเรยีนมาแล5ว 
2. ให5นักเรียนพิจารณาเศษของพหุนามและเศษส�วนที่ไม�เป̂นเศษส�วน
ของพหุนาม โดยยกตัวอย�างที่หลากหลายและตั้งคําถามกระตุ5น
ความคิดของนักเรียน 
อาทิเช�น  
1) การเขียนเอกนามและพหุนามมีลักษณะอย�างไร  
(เขียนอยู�ในรูปเศษส�วน) 
2) การเขียนมีลักษณะแตกต�างกันอย�างไร (บางข�อ ตัวเศษหรือตัว
ส�วนเป7นพหุนามแต�บางข�อ ตัวเศษหรือตัวส�วนบางตัวไม�ใช�พหุนาม) 
3) เราเรียกการเขียนผลหารของพหุนามสองพหุนามหรือ  การเขียน
พหุนามในรูปเศษส�วนนี้ว�าอย�างไร  
(เศษส�วนของพหุนาม)  
3. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม  กลุ�มละ 4-5 คน  ช�วยกันยกตัวอย�างของ
เศษส�วนของพหุนามกลุ�มละ 6 ข5อ  
ลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเศษส�วนของพหุนาม จากนั้นให5แต�ละกลุ�ม
ออกมาเขียนแสดงตัวอย�างของเศษส�วนของ 
พหุนามบนกระดาน  โดยครูและนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความ
ถูกต5องจนครบทุกกลุ�ม 

1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
เศษส�วนของพหุนาม 
2.หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง 
เศษส�วนของพหุนามและ
รูปอย�างง�ายของเศษส�วน
ของพหุนาม 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 1  
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส�วนของพหุนาม 
1 

(ต�อ) 
1 -2 

(2 ชั่วโมง) 
 

เศษส�วนของพหุนาม ตัวชี้วัด 
1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายความหมายเศษส�วน
ของพหุนามได5 
2. เขียนเศษส�วนของพหุนาม
ในรูปผลสําเร็จได5 

4. ครูยกตัวอย�างเพิ่มเติมในรูปเศษส�วนของพหุนามที่ไม�เป̂นเศษส�วน
อย�างต่ํา)   
1) ตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการการทํา
เศษส�วนของพหุนามให5เป̂นเศษส�วนอย�างต่ํา  
ใช5หลักการเดยีวกับการทําเศษส�วนให5เป̂นเศษส�วนอย�างต่าํทั่วไปหรอืไม� 
(ใช�หลักการเดียวกัน) 
5. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 1 เรื่อง เศษส�วนของพหุนามและรูปอย�างง�าย
ของเศษส�วนของพหุนาม เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ  

1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง
เศษส�วนของพหุนาม 
2.หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง 
เศษส�วนของพหุนามและ
รูปอย�างง�ายของเศษส�วน
ของพหุนาม 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 1  
 
 

 
 

สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส�วนของพหุนาม 
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2 - 4 3 – 7 
(5 ชั่วโมง) 

การบวก การลบ 
เศษส�วนของพหุนาม 

ตัวชี้วัด 
1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. หาผลบวก เศษส�วนของ 
พหุนามได5 
2. หาผลลบ เศษส�วนของ 
พหุนามได5 

1. ครูยกตัวอย�าง การบวก การลบของเศษส�วนของจํานวนจริงและ
เศษส�วนของพหุนาม  และตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนใน
ประเด็นต�อไปนี้ 
1) การบวก การลบของเศษส�วนของจํานวนจริงและเศษส�วนของพหุนาม  
มีหลักการคล5ายกันหรือไม�อย�างไร  (คล�ายกัน  หรือตามประสบการณ�
การเรียนรู�ของผู�เรียน) 
2. ครูยกตัวอย�างเกี่ยวกับการบวก การลบของเศษส�วนของพหุนามให5
นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบตัวอย�าง 
1) ตัวส�วนที่เท�ากันมีหลักการบวก และการลบอย�างไร (นําตัวเศษมาบวก
หรือลบกันตามเครื่องหมาย  โดยที่บวกหรือลบกันเฉพาะนิพจน�ที่
คล�ายกัน  ตัวส�วนเป7นตัวส�วนเดิม) 
2) ตัวส�วนที่ไม�เท�ากันมีการบวก และการลบอย�างไร (ทําตัวส�วนให�เท�ากัน
โดยการหา ค.ร.น. ของตัวส�วน  แล�วบวกหรือลบกันตามหลักการบวก
หรือลบเศษส�วนทั่วไป  โดยบวกหรือลบกันเฉพาะนิพจน�ที่คล�ายกนั) 
 
 

1. ใบกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง การบวกและการ
ลบเศษส�วนของพหุ
นาม 
2.หนังสือ New 
Mathematics 
Counts 2nd Edition 
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง 
การบวกและการลบ
เศษส�วนของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 2  
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค�   

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส�วนของพหุนาม 
2 – 4 
(ต�อ) 

3 – 7 
(5 ชั่วโมง) 

การบวก การลบ 
เศษส�วนของ 
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. หาผลบวก เศษส�วนของ 
พหุนามได5 
2. หาผลลบ เศษส�วนของ 
พหุนามได5 

3. ให5นักเรียนแต�ละคนยกตัวอย�างการบวกและ การลบเศษส�วนของพหุ
นาม  คนละ 2 ข5อ ลงใน ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส�วนของพหุนาม จากนั้นครเูลอืกผู5แทนนักเรียน 4-5 คน  ออกมา
แสดงตัวอย�างการบวกและการลบเศษส�วนของพหุนามบนกระดาน โดยครู
และนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
4. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 2 เรื่อง การบวกและ การลบเศษส�วนของพหุ
นาม เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ 

1. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง 
การบวกและการลบ
เศษส�วนของพหุนาม 
2.หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การ
บวกและการลบเศษส�วน
ของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 2  
 

 
 

สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส�วนของพหุนาม 
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4 - 5 8 – 10 
(3 ชั่วโมง) 

การคูณ การหาร 
เศษส�วนของ               
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. หาผลคูณ เศษส�วนของ 
พหุนามได5 
2. หาผลหาร เศษส�วนของ 
พหุนามได5 

1. ครูยกตัวอย�าง และตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรยีนเกี่ยวกับการคูณ
เศษส�วนของพหุนาม ดังนี้ 
1) นักเรียนคิดว�าการคูณเศษส�วนของพหุนามมีหลักการคล5ายกับการคูณ
เศษส�วนหรือไม� อย�างไร  
(ตามประสบการณ�การเรียนรู�ของผู�เรียน) 
2.ให5นักเรียนพิจารณาการคูณเศษส�วนของพหุนาม จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5น
ความคิดของนักเรียน ซึ่งเป̂นการสบืเสาะหาความรู5ของนักเรียน 
1) การคูณกันของเศษส�วนของพหุนามจะใช5หลักการคูณอย�างไร (ใช�หลักการ
คูณคล�ายกับการคูณเศษส�วนทั่วไป) 
3. ครูยกตัวอย�างอธิบายเกี่ยวกับการคูณเศษส�วนของพหุนามให5นักเรียน
พิจารณา 
4. ครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการหารเศษส�วนของพหุ
นาม ดังนี้ 
1) นักเรียนคิดว�าการหารเศษส�วนของพหุนามมีหลักการอย�างไร (ตาม
ประสบการณ�การเรียนรู�ของผู�เรียน) 
 

1. ใบกิจกรรมที่ 3 
เรื่องการคูณ การหาร
เศษส�วนของพหุนาม 
2.หนังสือ New 
Mathematics 
Counts 2nd Edition 
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง 
การคูณและการหาร
เศษส�วนของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 3 



สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส�วนของพหุนาม 
4 – 5 
(ต�อ) 

8 – 10 
(3 ชั่วโมง) 

การคูณ การหาร 
เศษส�วนของ                
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
1. คูณ หาร บวก ลบเศษส�วน
ของพหุนามที่กําหนดให5ได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. หาผลคูณ เศษส�วนของ 
พหุนามได5 
2. หาผลหาร เศษส�วนของ 
พหุนามได5 

5. ครูยกตัวอย�าง  ให5นักเรียนพิจารณาการหารเศษส�วนและการหารเศษส�วน
ของพหุนาม จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนจากการพิจารณา   
1) การหารเศษส�วนและการหารเศษส�วนของพหุนามมีหลักการเหมอืนกัน
หรือไม� (เหมือนกัน คือ ให�เศษส�วนของพหุนามที่เป7นตัวหารกลับตัวเศษ
เป7นตัวส�วน  และตัวส�วนเป7นตัวเศษ แล�วเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป7น
เครื่องหมายคูณแล�วใช�หลักการคูณเศษส�วนของพหุนาม) 
2) ผลหารของเศษส�วนของพหุนามมีลักษณะอย�างไร (อยู�ในรูปอย�างง�าย) 
6. ครูยกตัวอย�างการหารเศษส�วนของพหุนามเพิ่มเติมให5นักเรียนพิจารณา 
โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบาย ให5นักเรียนแต�ละคนเขียนแสดงการ
คูณและการหารเศษส�วนคนละ 2 ข5อ ลงในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่องการคูณ การ
หารเศษส�วนของพหุนาม จากนั้นให5ผู5แทนนักเรยีน 5-7 คน ออกมาเขียนแสดง
การหาผลคูณ ผลหารเศษส�วนของพหุนามบนกระดาน โดยครูและนักเรียน
ร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
8. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 3 เรื่อง การคูณและการหารเศษส�วนของพหุนาม 
เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ 

1. ใบกิจกรรมที่ 3 
เรื่องการคูณ การหาร
เศษส�วนของพหุนาม 
2.หนังสือ New 
Mathematics 
Counts 2nd Edition 
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง 
การคูณและการหาร
เศษส�วนของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 3 

 
 
 
 

สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 
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6 - 7 11 – 14 
(4 ชั่วโมง) 

สมการเศษส�วน
ของพหุนาม 

ตัวชี้วัด 
2. แก5สมการเศษส�วนของ 
พหุนามได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1.  แก5สมการเศษส�วนของ 
พหุนามและตรวจสอบคําตอบ
ได5 
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได5   

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ 
และการหารเศษส�วนของพหุนาม โดยครูใช5คําถามถาม-ตอบกับนักเรียน  อาทิ
เช�น 
1) การบวกเศษส�วนของพหุนามมหีลักการอย�างไร 
2) การลบเศษส�วนของพหุนามมีหลักการอย�างไร 
3) การคูณเศษส�วนของพหุนามมหีลักการอย�างไร 
4) การหารเศษส�วนของพหุนามมหีลักการอย�างไร 
2. ครูตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการแก5สมการเศษส�วน
ของพหุนาม  ดังนี้ 
1) นักเรียนคิดว�าการแก5สมการเศษส�วนของพหุนามมีหลักการหรือวิธีการ
คล5ายกับการแก5สมการทั่วไปหรือไม� อย�างไร (ตามประสบการณ�การเรียนรู�
ของผู�เรียน) 
2) นักเรียนมีขั้นตอนการแก5สมการเศษส�วนของ พหุนามอย�างไร  
(ตามประสบการณ�การเรียนรู�ของผู�เรียน) 
3. ให5นักเรียนพิจารณาตัวอย�างการแก5สมการเศษส�วนของพหุนาม  จากนั้นตั้ง
คําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน  ดังนี้ 
1) จากตัวอย�างเป̂นสมการเศษส�วนของพหุนามหรือไม� (เป7นสมการเศษส�วน
ของพหุนาม) 
2) จากตัวอย�างขั้นตอนแรกในการแก5สมการเศษส�วนของพหุนามมีวิธีการ
อย�างไร (หา ค.ร.น. ของตัวส�วนของพหุนาม) 
 

1. หนังสือ New 
Mathematics 
Counts 2nd Edition 
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง 
การแก5สมการเศษส�วน
ของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 4 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

6 – 7 
(ต�อ) 

11 – 14 
(4 ชั่วโมง) 

สมการเศษส�วน
ของพหุนาม 

ตัวชี้วัด 
2. แก5สมการเศษส�วนของ 
พหุนามได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1.  แก5สมการเศษส�วนของ 
พหุนามและตรวจสอบคําตอบ
ได5 
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได5   

3) เมื่อคูณสมการทั้งสองข5างด5วย ค.ร.น.ของตัวส�วนแล5ว สมการมลีกัษณะ
เป̂นอย�างไร  
(อยู�ในรูปสมการเชิงเส�นตัวแปรเดียว) 
4) เมื่อสมการอยู�ในรูปของสมการเชิงเส5นตัวแปรเดียว นักเรียนหาคําตอบ
ของสมการอย�างไร  
(ใช�หลักการแก�สมการโดยใช�สมบัติการเท�ากันหรือหลักการแก�สมการเชิง
เส�นทั่วไป) 
4. ให5นักเรียนแต�ละคนกําหนดโจทย
สมการเศษส�วนของพหุนามคนละ 1-2 
ข5อ พร5อมแก5สมการหาคําตอบตามขั้นตอน  จากนั้นคัดเลือกผู5แทนนักเรียน 
3-5 คน  ออกมาแสดงการแก5สมการเศษส�วนของพหุนามคนละ 1 ข5อ  โดย
ครูและนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
5. ครูควรย้ํากับนักเรียนว�าตัวส�วนของเศษส�วนของพหุนามแต�ละเศษส�วน
ของพหุนามจะต5องไม�เป̂นศูนย
 ดังนั้นในการตรวจสอบคําตอบของสมการจึง
ควรนําเงื่อนไขนี้มาพิจารณาด5วย ซึ่งเป̂นการสํารวจตรวจสอบคําตอบของแก5
สมการเศษส�วนของพหุนาม 
6. ให5นักเรียนร�วมกันอภปิรายและสรุปความรู5  โดยเชื่อมโยงจากตัวอย�าง 
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น 
7. ให5นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้ 

1. หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การ
แก5สมการเศษส�วนของ
พหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 4 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

6 – 7 
(ต�อ) 

11 – 14 
(4 ชั่วโมง) 

สมการเศษส�วน
ของพหุนาม 

ตัวชี้วัด 
2. แก5สมการเศษส�วนของ 
พหุนามได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1.  แก5สมการเศษส�วนของ 
พหุนามและตรวจสอบคําตอบ
ได5 
2. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบที่ได5   

7. ให5นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้ 
1) นักเรียนคิดว�าผู5ที่ประกอบอาชีพใดที่ต5องใช5ความรู5เรื่อง การแก5สมการ
เศษส�วนของพหุนามมากที่สุด เพราะอะไร 
8. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 4 เรื่อง การแก5สมการเศษส�วนของพหุนาม เพื่อฝ/ก
ทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ 

1. หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การ
แก5สมการเศษส�วนของ
พหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 4 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

7 - 9 15 -18 
(4 ชั่วโมง) 

โจทย
ป:ญหา
เศษส�วนของ             
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
2. แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของ
พหุนามได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของ
พหุนาม โดยใช5กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ในการ
แก5ป:ญหาได5 
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ 
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�ม 
เชื่อมโยงความรู5เรื่องเศษส�วน
ของพหุนาม กับศาสตร
อื่นๆ 
เช�น วิชาฟkสิกส
  
3. มีความคิดรเิริม่สร5างสรรค
 

1. ครูทบทวนขั้นตอนการแก5โจทย
ป:ญหาโดยการสร5างสมการในรูปเศษส�วน
ของพหุนาม สุ�มนักเรยีนออกมามาแสดงวิธีทําและชี้ให5เห็นขั้นตอนการแก5
สมการเศษส�วนของพหุนามตามที่นักเรียน 
เคยเรยีนมาแล5ว และควรเน5นให5นักเรียนตรวจสอบคําตอบซึ่งจะต5องนําค�า
ของตัวแปรไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย
 
2. ครูยกตัวอย�างอธิบายเกี่ยวกับการแก5ป:ญหาเกี่ยวกับเศษส�วนของพหุนาม
ให5นักเรียนพิจารณา 
โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย�าง จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5น
ความคิดของนักเรียน 
1) จากตัวอย�างเป̂นการแก5โจทย
ป:ญหาโดยใช5ความรู5เรื่องใดในการแก5ป:ญหา 
(ความรู�เกี่ยวกับการแก�สมการเศษส�วนของพหุนาม) 
2) มีขั้นตอนการแก5โจทย
ป:ญหาอย�างไรบ5าง  
(ใช�หลักการแก�โจทย�ทั่วไปขั้นที่ 1  พิจารณาสิ่งที่โจทย�กําหนดแล�ว
กําหนดค�าตัวแปร 

1.หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง  
การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับ
เศษส�วนของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 5 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

7 – 9 
(ต�อ) 

15 -18 
(4 ชั่วโมง) 

โจทย
ป:ญหา
เศษส�วนของ             
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
2. แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของ
พหุนามได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของ
พหุนาม โดยใช5กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
ในการ
แก5ป:ญหาได5 
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ 
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�ม 
เชื่อมโยงความรู5เรื่องเศษส�วน
ของพหุนาม กับศาสตร
อื่นๆ 
เช�น วิชาฟkสิกส
  
3. มีความคิดรเิริม่สร5างสรรค
 

ขั้นที่ 2  เขียนแสดงความสัมพันธ�จากที่โจทย�กําหนดในรูปสมการ 
ขั้นที่ 3  ใช�หลักการแก�สมการเศษส�วนของพหุนาม 
ขั้นที่ 4  ตรวจสอบคําตอบ) 
3. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-5 คน ให5แต�ละกลุ�มศึกษาสืบค5นข5อมูล
ทางด5านสังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม วิชาฟkสิกส
 หรือข5อมูลด5านอื่น ๆ ของ
ประเทศในกลุ�มสมาชิกอาเซียน เพื่อสร5างโจทย
ป:ญหาเกี่ยวกับเศษส�วนของ
พหุนามที่เกี่ยวข5องกับชีวิตประจําวันกลุ�มละ 2-3 ข5อ พร5อมแสดงการ
แก5ป:ญหา จากนั้นให5แต�ละกลุ�มออกมาเขียนโจทย
บนกระดานกลุ�มละ 1 ข5อ 
จากนั้นให5ผู5แทนกลุ�มอื่นออกมาแสดงการแก5โจทย
ป:ญหา โดยครูและแต�ละ
กลุ�มร�วมกันตรวจสอบจนครบทุกกลุ�ม 
4. ให5นักเรียนร�วมกันอภปิรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอย�างและ
การตอบคําถามข5างต5น 
5. ให5นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้ 
1) นักเรียนจะนําความรู5เรื่อง การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับเศษส�วน ไปใช5ใน
ชีวิตประจําวันของตนเอง 
ได5อย�างไร 
6. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 5 เรื่อง การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับเศษส�วนของพหุนาม 
เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ 

1.หนังสือ New 
Mathematics Counts 
2nd Edition 
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง  
การแก5ป:ญหาเกี่ยวกับ
เศษส�วนของพหุนาม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 5 

สอบย�อยครั้งที่ 1(นอกเวลา) 
10 19-20 สอบกลางภาค 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

11 - 12 21 - 23 
(3 ชั่วโมง) 

การแปรผันตรง ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปรมิาณที่
กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 

1.ครูนําสนทนาให5นักเรียนเห็นว�า ในชีวิตประจําวันเรามักจะพบ
ความสัมพันธ
ระหว�างปรมิาณสองปริมาณในสถานการณ
ต�าง ๆ หรืออาจ
ยกตัวอย�างในชีวิตประจําวันเพิ่มเติม  
2. ครูควรชี้ให5นักเรียนเห็นว�า เมื่อมีข5อมูลที่แสดงความสมัพันธ
ระหว�าง
ปริมาณสองปรมิาณ ให5วิเคราะห
หาแบบรูปซึ่งอาจมีแบบจําลองเป̂นสมการ
หรือกราฟ แล5วควรแปลความหมายเพื่อหาข5อสรุปและนําข5อสรุปที่ได5ไปใช5
ในการแก5ป:ญหาต�อไป 
3. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแปรผัน โดยครูแจกลูกบอลให5
ผู5แทนนักเรียน 1 ลูก ให5ผู5แทนนักเรียนปล�อยลูกบอลลูกนั้นลงสู�พื้นหรือ
ปล�อยลงจากที่สูง ให5นักเรียนพิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกบอลดังกล�าว 
จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 
1) จากการเคลื่อนที่ของลูกบอล มคีวามสัมพันธ
ของสิ่งใดบ5างที่เกี่ยวข5องกับ
การเคลื่อนที่ (น้ําหนกัของลูกบอล ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ ระยะทางใน
การเคลื่อนที่ เป7นต�น) 
2) นักเรียนคิดว�าถ5าปรมิาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง ปริมาณอื่น ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงด5วยหรือไม� (เปลี่ยนแปลงด�วย) 
3) นักเรียนคิดว�าการเปลีย่นแปลงของปริมาณที่สมัพันธ
กันจะมลีักษณะ
อย�างไร (จะเปลี่ยนแปลงไปด�วยอย�างเป7นสัดส�วนกนั) 
 

1. ใบกิจกรรม        
เรื่อง โจทย
ป:ญหาการ
แปรผันตรง 
2. ใบงานที่ 6        
เรื่อง  การแปรผันตรง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 6 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

11 – 12 
(ต�อ) 

21 - 23 
(3 ชั่วโมง) 

การแปรผันตรง ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปรมิาณที่
กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 
 

4) เรียกความสมัพันธ
ระหว�างปริมาณตั้งแต�สองปริมาณขึ้นไป โดยเมือ่
ปริมาณหนึ่งเปลีย่นแปลง ปรมิาณอื่น ๆ ก็จะเปลีย่นแปลงไปด5วยอย�างเป̂น
สัดส�วนกันว�าอะไร (การแปรผัน) 
5) การแปรผัน แบ�งออกเป̂นกี่ประเภท อะไรบ5าง 
(การแปรผัน แบ�งออกเป7น 3 ประเภท ได�แก� 
1. การแปรผันตรง (direct variation) 
2. การแปรผกผัน (inverse variation) 
3. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง (joint variation)) 
3. ครูเขียนการแปรผันตรงจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา 
จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน 
1) จากข5อความข5างต5น เป̂นการแปรผันหรือไม� (เป7นการแปรผัน) 
2) การแปรผันจากข5อความข5างต5น มีลักษณะเป̂นอย�างไร (เมื่อปริมาณหนึ่ง
เพิ่มขึ้น อีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด�วย) 
3) ถ5าตัดท�อน้ําให5สั้นลง น้ําหนักของท�อจะลดลงหรือไม� (ลดลง) 
4) เรียกความสมัพันธ
ระหว�างปริมาณสองปรมิาณ เมื่อปรมิาณหนึ่งเพิ่มขึ้น
อีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด5วย หรือเมื่อปรมิาณหนึ่งลดลงอีกปริมาณ
หนึ่งก็ลดลงอย�างเป̂นสัดส�วนกัน ว�าอะไร  (การแปรผันตรง) 
4. ให5นักเรียนแต�ละคนสร5างประโยคข5อความที่เกี่ยวข5องกับการแปรผันตรง 
คนละ 2 ประโยค จากนั้นครูให5ผู5แทนนักเรียน 5 คน ออกมาอ�านประโยค
ข5อความของตนเอง คนละ 1 ประโยค  โดยครูและนักเรียนร�วมกัน
ตรวจสอบความถูกต5อง 

1. ใบกิจกรรม        
เรื่อง โจทย
ป:ญหาการ
แปรผันตรง 
2. ใบงานที่ 6        
เรื่อง  การแปรผันตรง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 6 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

11 – 12 
(ต�อ) 

21 - 23 
(3 ชั่วโมง) 

การแปรผันตรง ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปรมิาณที่
กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 
 

5. ครูยกตัวอย�างสมการแสดงการแปรผันตรง สัญลักษณ
การแปรผันและค�าคง
ตัวของการแปรผันให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอย�าง 
6. ครูยกตัวอย�างการแก5โจทย
ป:ญหาการแปรผันตรงให5นักเรียนพิจารณา 
โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย�าง 
7. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-5 คน ร�วมกันสร5างโจทย
ป:ญหาการแปร
ผันตรง กลุ�มละ 2 ข5อ พร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบลงในใบกิจกรรม เรื่อง 
โจทย
ป:ญหาการแปรผันตรง จากนั้นให5แต�ละกลุ�มส�งผู5แทนกลุ�มออกมาเขียน
โจทย
ป:ญหาและแสดงวิธีการหาคําตอบ กลุ�มละ 1 ข5อ โดยครูและนักเรียน
ร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
8. ให5นักเรียนร�วมกันอภปิรายและสรุปความรู5 โดยเชื่อมโยงจากตัวอย�าง 
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น 
9. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 6 เรื่อง การแปรผันตรง เพื่อฝ/กทักษะและ
ตรวจสอบความเข5าใจ 
 

1. ใบกิจกรรม        
เรื่อง โจทย
ป:ญหาการ
แปรผันตรง 
2. ใบงานที่ 6        
เรื่อง  การแปรผันตรง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 6 



  

17 

 

สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

12 - 14 24 - 27 
(4 ชั่วโมง) 

การแปรผกผัน ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผกผันของ
ปริมาณสองปรมิาณที่
กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดง การ
แปรผกผันของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
 4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 
 

1. ครูเขียนการแปรผกผันจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา จากนั้น
ตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียน 
1) จากข5อความข5างต5น เป̂นการแปรผันหรือไม� (เป7นการแปรผัน) 
2) การแปรผันจากข5อความข5างต5น มีลักษณะอย�างไร (เมื่อปริมาณหนึ่ง
เพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่งก็จะลดลง) 
3) ถ5าลดจํานวนคนงาน จะทําให5ระยะเวลาในการทํางานเป̂นอย�างไร 
(ระยะเวลาในการทํางานจะเพิ่มขึ้น) 
4) เรียกความสมัพันธ
กันระหว�างปริมาณของสองสิ่ง เมื่อสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่ง
หนึ่งจะลดลงอย�างได5สัดส�วน หรือเมื่อสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้น
อย�างได5สดัส�วนกันว�าอะไร (การแปรผกผัน หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว�า การ
แปรผันกลับ) 
2. ครูเขียนบทนิยามของการแปรผกผันและความรู5เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แปรผกผันให5นักเรียนพิจารณา 
3. ครูยกตัวอย�างสมการแสดงการแปรผันของการแปรผกผัน สัญลักษณ
การ
แปรผันและค�าคงตัว 
ของการแปรผันให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอย�าง 

 

ใบงานที่ 7  
เรื่องการแปรผันผกผัน 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 7 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

12 – 14 
(ต�อ) 

 

24 - 27 
(4 ชั่วโมง) 

การแปรผกผัน ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผกผันของ
ปริมาณสองปรมิาณที่
กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดง การ
แปรผกผันของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
 4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 
 

4. ครูยกตัวอย�างโจทย
เกี่ยวกับสมการแสดงการแปรผันของการแปรผกผัน
และการหาคําตอบให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5การถาม-ตอบประกอบการ
อธิบายตัวอย�าง ครูไม�ควรให5นักเรยีนจําว�า ความสมัพันธ
แบบการแปรผกผัน
มีลักษณะที่ปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกปริมาณหนึ่งลดลง หรือปรมิาณหนึ่งลดลง
อีกปริมาณหนึ่งเพิ่มขึ้น แต�ควรให5นักเรียนพิจารณาจากผลคูณของปริมาณทั้ง
สองว�ามีผลคูณเป̂นค�าคงตัวตัวเดียวกันหรือไม� 
5. ครูยกตัวอย�างการแก5โจทย
ป:ญหาการแปรผกผันให5นักเรียนพิจารณา โดย
ใช5การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย�าง 
6. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-5 คน ร�วมกันสร5างโจทย
การแปรผกผัน 
กลุ�มละ 2 ข5อ พร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบ จากนั้นให5แต�ละกลุ�มส�ง
ผู5แทนกลุ�มออกมาเขียนโจทย
ป:ญหาและแสดงวิธีการหาคําตอบ กลุ�มละ 1 
ข5อ โดยครูและนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 
7. ให5นักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรปุความรู5  โดยเชื่อมโยงจากตัวอย�าง 
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น 
9. 8. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 7 เรื่อง การแปรผันผกผัน เพื่อฝ/กทักษะและ
ตรวจสอบความเข5าใจ 
 

ใบงานที่ 7  
เรื่องการแปรผันผกผัน 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 7 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

14 - 16 28 - 32 
(5 ชั่วโมง) 

การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง 

ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได5 
2. เขียนสมการแสดง การแปร
ผันเกี่ยวเนื่อง 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
 4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 

1. ครูยกตัวอย�างโดยใช5ข5อมูลในท5องถิ่น หรือข5อมูลในชีวิตประจําวัน เช�น 
การจ5างเหมารถตู5ไปทัศนศึกษา มคี�าใช5จ�ายซึ่งแปรผันเกี่ยวเนื่องกับจํานวน
วันที่ไปทัศนศึกษาและปริมาณน้ํามันที่ใช5ในการเดินทาง และปรมิาณน้ํามันที่
ใช5ก็ยังแปรผันตรงกับระยะทางที่เดินทางอีกด5วย 
2. ครูเขียนการแปรผันเกี่ยวเนื่องจากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา 
จากนั้นตั้งคําถามกระตุ5นความคิดของนักเรียนถึงความสัมพันธ
ของการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู�กับปริมาณอื่น ๆ ตั้งแต�สองปริมาณ
ขึ้นไป อาจจะ            แปรผันตรงหรือแปรผกผันกับปรมิาณของสิ่ง
เหล�านั้นก็ได5 (การแปรผันเกี่ยวเนื่อง บางครั้งอาจเรียกว�า การแปรผัน
ร�วม) 

3. ครูยกตัวอย�างการเขียนสมการแสดงการแปรผันของการแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
โดยใช5สัญลักษณ
จากประโยคข5อความให5นักเรียนพิจารณา โดยใช5               
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย�าง  
4. ครูยกตัวอย�างโจทย
เกี่ยวกับสมการแสดงการแปรผันของการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องและการหาคําตอบ โดยให5นักเรียนพิจารณาใช5การถาม-ตอบ
ประกอบการอธิบายตัวอย�าง  
5. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-5 คน ทําโจทย
ป:ญหาการแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง กลุ�มละ 2 ข5อพร5อมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบ จากนั้นให5แต�ละ
กลุ�มส�งตัวแทนนักเรียนออกมานําเสนอการหาคําตอบ กลุ�มละ 1 ข5อ โดยครู
และนักเรียนร�วมกันตรวจสอบความถูกต5อง 

ใบงานที่ 8  
เรื่องแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 8 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

14 – 16 
(ต�อ) 

28 - 32 
(5 ชั่วโมง) 

การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง 

ตัวชี้วัด 
4. เขียนสมการแสดงการแปร
ผันระหว�างปริมาณต�าง ๆ ที่
แปรผันต�อกันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได5 
2. เขียนสมการแสดง การแปร
ผันเกี่ยวเนื่อง 
3. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ในการแก5ป:ญหา
ได5 
 4. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 

6. ให5นักเรียนร�วมกันอภปิรายและสรุปความรู5  โดยเชื่อมโยงจากตัวอย�าง 
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น 
7. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 8 เรื่อง แปรผันเกี่ยวเนื่อง เพื่อฝ/กทักษะและ
ตรวจสอบความเข5าใจ 
 

ใบงานที่ 8  
เรื่องแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 8 
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สัปดาห�ที่ คาบที่ หัวข�อ 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค� 

การเรียนรู� 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

สื่อ/แหล�งเรียนรู� การประเมิน 

17 – 19 33 - 38 
(6 ชั่วโมง) 

การนําไปใช5 ตัวชี้วัด 
5. แก5ป:ญหารหรือสถานการณ

ที่กําหนดโดยใช5ความรู5
เกี่ยวกับการแปรผันได5 
จุดประสงค�การเรียนรู� 
เพื่อให5นักเรียนสามารถ 
1. แก5ป:ญหาที่กําหนดให5 โดย
ใช5กระบวนการทาง
คณิตศาสตร
ใน                  
การแก5ป:ญหาได5 
2. สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร
 และนําเสนอ
กระบวนการแก5ป:ญหาของ
กลุ�มได5 
3. เชื่อมโยงความรู5เรื่องความรู5
เกี่ยวกับารแปรผันกับศาสตร

อื่นๆ เช�น ฟkสิกส
 เคมี 
กลศาสตร
 
4. มีความคิดรเิริ่มสร5างสรรค
 

1. ครูและนักเรียนร�วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการนําความรู5เกี่ยวกับการ
แปรผันไปประยุกต
ใช5 
ในการแก5โจทย
ป:ญหา จากนั้นครยูกตัวอย�างการนําความรู5เกี่ยวกับการแปร
ผันไปประยุกต
ใช5ในการแก5โจทย
ป:ญหาให5นักเรยีนพิจารณาเพิ่มเตมิ โดยใช5
การถาม-ตอบประกอบการอธิบายตัวอย�าง และตั้งคําถามกระตุ5นความคิด
ของนักเรียน 
2. ให5นักเรียนแบ�งกลุ�ม กลุ�มละ 4-5 คน ร�วมกันสร5างโจทย
ป:ญหาที่นํา
ความรู5เกี่ยวกับการแปรผันไปประยุกต
ใช5 กลุ�มละ 2 ข5อ พร5อมทั้งแสดง
วิธีการหาคําตอบ จากนั้นให5แต�ละกลุ�มส�งผู5แทนออกมาเขียนโจทย
ป:ญหา
และแสดงวิธีการหาคําตอบ กลุ�มละ 1 ข5อ โดยครูและนักเรยีนร�วมกัน
ตรวจสอบความถูกต5อง 
3. ให5นักเรียนร�วมกันอภิปรายและสรปุความรู5  โดยเชื่อมโยงจากตัวอย�าง 
กิจกรรม และการตอบคําถามข5างต5น 
4. ให5นักเรียนร�วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม ดังนี้ 
     1) นักเรียนมีวิธีการอย�างไร ในการนําความรู5เกี่ยวกับการแปรผนัไป
ประยุกต
ใช5ในการแก5โจทย
ป:ญหาให5ถูกต5องได5รวดเร็วขึ้น 
5. ให5นักเรียนทําใบงานที่ 9 เรื่อง การนําความรู5เกี่ยวกับการแปรผันไป
ประยุกต
ใช5ในการแก5โจทย
ป:ญหา เพื่อฝ/กทักษะและตรวจสอบความเข5าใจ 

ใบงานที่ 9  
เรื่องการนําความรู5
เกี่ยวกับการแปรผันไป
ประยุกต
ใช5ใน             
การแก5โจทย
ป:ญหา 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจใบงานที่ 9 

สอบย�อยครั้งที่ 2 (นอกเวลา) 
20 39 - 40 สอบปลายภาค 



4. แผนการประเมินผลการเรียนรู� 
การสอนรายวิชา  ค20204 คณิตศาสตร
เพ่ิมเติม 4 ประจําภาคเรียนท่ี 2 ป$การศึกษา 2561                   

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู5 ดังนี้ 
-  ประเมินจากงานหรือแบบฝ/กหัดท่ีมอบหมาย                                  10   คะแนน 
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย          10  คะแนน  
-  ประเมินจากการสอบย�อย 2 ครั้ง                                                30  คะแนน   
-  ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                            20  คะแนน 
-  ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                           30  คะแนน 
                                                                          รวม        100  คะแนน 
 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20204 คณิตศาสตร
เพ่ิมเติม 4 ภาคเรียนท่ี 2 

ป$การศึกษา 2561  ได5กําหนดหัวข5อการประเมินได5 ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข�อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม    
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี     
(3) 

ปานกลาง
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความตั้งใจเรยีนในห5องเรียน      
2. การตรงต�อเวลาในการทํางาน      
3. การมีส�วนร�วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต�อการเรียน      
6. ความคิดรเิริม่สร5างสรรค
ทางคณติศาสตร
      
7. ความสามารถในการทํางานร�วมกับผู5อ่ืน      
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก5ป:ญหาทางคณิตศาสตร
      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 

การประเมินผลการเรียนรู�  
1. รายวิชานี้จะมีการสอบย�อย 2 ครั้ง (สอบนอกตาราง) ดังนี้ 
      1.1 กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 1 เวลาท่ีใช5สอบ 90 นาที  15 คะแนน 
      1.2 กําหนดการสอบย�อยครั้งท่ี 2 เวลาท่ีใช5สอบ 90 นาที  15 คะแนน 
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) เวลาท่ีใช5ในการสอบ 90 นาที 
3. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) เวลาท่ีใช5ในการสอบ 120 นาที  

หัวข5อ/เนื้อหาและลักษณะข5อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 



ตารางการประเมินการสอบย�อยครั้งที่ 1 เรื่องเศษส�วนของพหุนาม   เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที    15 คะแนน 
     จํานวน 
     ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม
คะแนน จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

10 ชม. การคูณ การหาร การบวก การลบ 
เศษส�วนของพหุนาม 

หาผลคูณ ผลหาร ผลบวก และผลลบของ
เศษส�วนของพหุนามได5 

6 1 - - 6 

4 ชม. สมการเศษส�วนของพหุนาม แก5สมการของเศษส�วนพหุนามและตรวจสอบ
คําตอบได5 

1 1       2 2 5 

4 ชม. โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนาม แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนามโดยใช5
กระบวนการทางคณิตศาตร
ในการแก5ป:ญหาได5 

- - 2 2 4 

รวมข�อ 7 1 4 2 15 
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ตารางการประเมินการสอบย�อยครั้งที่ 2 เรื่องการแปรผัน   เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที    15 คะแนน 
     จํานวน 
     ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม
คะแนน จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

3 ชม. การแปรผันตรง 1. อธิบายการแปรผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันตรงของ
ปริมาณสองปริมาณที่กําหนดให5ได5 

2 0.5 1 2 3 

4 ชม. การแปรผกผัน 1. อธิบายการแปรผกผันตรงของปริมาณสอง
ปริมาณที่กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผกผันของปริมาณ
สองปริมาณที่กําหนดให5ได5 

2 0.5       1 2 3 

5 ชม. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 1. อธิบายการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5 

2 0.5       1 2 3 

6 ชม. การนําไปใช5 เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแปรผันกับศาสตร
อื่นๆ  - - 3 2 6 

รวมข�อ 6 0.5 6 2 15 



ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตร�เพิ่มเติม 3 ค20204  เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที  20 คะแนน 
     จํานวน 
     ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวม
คะแนน จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

บทที่ 1 เศษส�วนของพหุนาม 

10 ชม. การคูณ การหาร การบวก การลบ 
เศษส�วนของพหุนาม 

หาผลคูณ ผลหาร ผลบวก และผลลบของ
เศษส�วนของพหุนามได5 

6 1 1 2 8 

4 ชม. สมการเศษส�วนของพหุนาม แก5สมการของเศษส�วนพหุนามและตรวจสอบ
คําตอบได5 

- -       4 2 8 

4 ชม. โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนาม แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนามโดยใช5
กระบวนการทางคณิตศาตร
ในการแก5ป:ญหาได5 

- - 2 2 4 

รวมข�อ 6 1 7 2 20 
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ตารางการประเมินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตร�เพิ่มเติม 3 ค20204  เวลาที่ใช5สอบ 90 นาที  20 คะแนน 
     จํานวน 
     ที่เรียน 

เรื่อง จุดประสงค�การเรียนรู� วิธีทําสั้น วิธีทําละเอียด รวมคะแนน 
จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ จํานวนข5อ คะแนน/ข5อ 

บทที่ 1 เศษส�วนของพหุนาม 

10 ชม. 
การคูณ การหาร การบวก การลบ 
เศษส�วนของพหุนาม 

หาผลคูณ ผลหาร ผลบวก และผลลบของเศษส�วนของพหุนามได5 - - 2 2 4 

4 ชม. สมการเศษส�วนของพหุนาม 
แก5สมการของเศษส�วนพหุนามและตรวจสอบคําตอบได5 - - - - - 

4 ชม. โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนาม 
แก5โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนามโดยใช5กระบวนการทางคณติ
ศาตร
ในการแก5ป:ญหาได5 

- - 1 2 2 

บทที่ 2 การแปรผัน 

3 ชม. 
การแปรผันตรง 1. อธิบายการแปรผันตรงของปริมาณสองปรมิาณที่กําหนดให5ได5 

2. เขียนสมการแสดงการแปรผันตรงของปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5 

- - 2 2 4 

4 ชม. การแปรผกผัน 
1. อธิบายการแปรผกผันตรงของปริมาณสองปรมิาณที่กําหนดให5ได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผกผนัของปริมาณสองปริมาณที่
กําหนดให5ได5 

- - 3 2 6 

5 ชม. การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 
1. อธิบายการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันเกี่ยวเนื่องได5 

- - 3 2 6 

6 ชม. การนําไปใช5 
เชื่อมโยงความรู5เรื่องการแปรผันกับศาสตร
อื่นๆ  - - 2 4 8 

รวมข�อ 
- - 13 - 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย�อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค20204 คณิตศาสตร�เพิ่มเติม 4 

หน�วย
ที่ 

หัวข�อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย�อย 

ประเมินจาก 
การสอบกลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลายภาคเรียน 

คะแนน วิธีทําสั้น 
จํานวนข�อ(ข�อ

ละ) 

แสดงวิธีทํา 
จํานวนข�อ(ข�อ

ละ) 

วิธีทําสั้น 
จํานวนข�อ(ข�อ

ละ) 

แสดงวิธีทํา 
จํานวนข�อ(ข�อ

ละ) 

วิธีทําสั้น 
จํานวนข�อ(ข�อ

ละ) 

แสดงวิธีทํา 
จํานวนข�อ(ข�อ

ละ) 
1 เศษส�วนของพหุนาม        

การบวก การลบ การคูณ การหาร 
เศษส�วนของพหุนาม 

6 (1)  6 (1) 1 (2) - 2 (2) 18 

สมการเศษส�วนของพหุนาม - 2 (2) -  4 (2) - - 12 
โจทย
ป:ญหาเศษส�วนของพหุนาม - 2 (2.5) - 2 (2) - 1 (2) 11 

รวมทดสอบย�อยครั้งที่ 1   
6  4 - - - -  

จํานวน 10 ข�อ 15 คะแนน - - - -  
สอบกลางภาค 

2 การแปรผัน        
การแปรผันตรง 2 (0.5) 1 (2) - - - 2 (2) 7 
การแปรผกผัน 2 (0.5) 1 (2) - - - 3 (2) 9 
การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 2 (0.5) 1 (2) - - - 3 (2) 9 
การนําไปใช5  3 (2) - - - 2 (4) 14 

รวมทดสอบย�อยครั้งที่ 2 
6  6  6 7  - 13 

80 
จํานวน 12 ข�อ 15 คะแนน - - - - 

รวมคะแนน 
30 

จํานวน 13 ข�อ 20 คะแนน จํานวน 13 ข�อ 30 คะแนน 
20 30 
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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ค20205            1.0  หน่วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                         ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา …….. 
ครูผู้สอน.............................................................................................................................        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 

พาราโบลา  สมการของพาราโบลา   พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ 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) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind 
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2.  ตัวช้ีวัด 

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้นักเรียนสามารถ 
 1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะของกราฟจากสมการพาราโบลาได ้  
 2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการพาราโบลาได้ 
 3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสอง 
 4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได ้
 5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได ้
 6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได ้
 7. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในวงกลม พร้อมทั้งเขียนอธิบายขั้นตอนการสร้างได ้
 8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
 9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
 10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
 11. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอแนวคิด 
 12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
 13. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัป

ดา
ห์ท

ี่ 

คา
บท

ี่ 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
 

การประเมิน 

1 1-2 แนะน ารายวิชา 
1. พาราโบลา 
1.1 สมการพาราโบลา  
y  =  ax2+bx+c เมื่อ a ≠ 0    

ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้ 
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1.  อธิบายได้ว่าสมการที่ก าหนดให้ 
เป็น/ไม่เป็นสมการพาราโบลา 
2.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
และสรุปผลการเป็น/ไม่เป็นสมการ 
พาราโบลาได้อย่างถูกต้อง 

 
1. ใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการ
แนะน าพาราโบลา 
2. บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
3. แบบฝึกหัด 

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

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

 
การประเมิน 

2 3-4 1.2 พาราโบลาที่ก าหนดด้วย
สมการ y  =  ax2 เมื่อ  a ≠ 0 
1.3 พาราโบลาที่ก าหนดด้วย
สมการ y  =  ax2+ k  
เมื่อ   a ≠ 0 

ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้ 
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้ 
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1.  เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ 
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่ 
ก าหนดให้ได้ 
2.  เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟ 
ที่ก าหนดให้ได้ 
3.  ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย 
ลักษณะของกราฟเมื่อมีการเปลี่ยน  
แปลงค่าคงที่ได้ 

 
1. บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
2. ทดลองและร่วมอภิปราย
ลักษณะกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่  
3. แบบฝึกหัด 
 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

 
การประเมิน 

3 5-6 1.4 พาราโบลาที่ก าหนดด้วย
สมการ  y  =  a(x - h)2  
เมื่อ a ≠ 0 
1.5 พาราโบลาที่ก าหนดด้วย
สมการ  y  =  a(x - h)2+ k   
เมื่อ a ≠ 0 

ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ 
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่ 
ก าหนดให้ได้ 
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ตา่งๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได ้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณติศาสตร ์

10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ 
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่ 
ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟ 
ที่ก าหนดให้ได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย 
ลักษณะของกราฟเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้ 

 
1. บรรยายและใช้สื่อประกอบ 
2. ทดลองและร่วมอภิปราย
ลักษณะกราฟเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่  
3. แบบฝึกหัด 
 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GS , GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

 
การประเมิน 

4 7-8 1.6 พาราโบลาที่ก าหนดด้วย
สมการ y  =  ax2+bx+c  
เมื่อ a ≠ 0 

ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้  
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้ 
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณติศาสตร ์

10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะ 
ของกราฟจากสมการพาราโบลาที่ 
ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟ 
ที่ก าหนดให้ได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย 
ลักษณะของกราฟเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้ 

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

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือ  โปรแกรมอ่ืนๆ 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
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5 9-10 1.7 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณต์่างๆ โดยใช้
พาราโบลา 

ตัวช้ีวัด 
1. เขียนกราฟ และอธิบายลักษณะ
ของกราฟจากสมการพาราโบลาได้  
2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้ 
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณติศาสตร ์

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

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

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือ  โปรแกรมอ่ืนๆ 
4. แบบทดสอบประจ าหน่วย 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. ตรวจแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
4. ตรวจแผนที่
ความคิด (Mind 
Mapping) 
5.  ตรวจผลงาน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้ 
2. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
3. สื่อสาร สื่อความหมาย และ
น าเสนอข้ันตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดได ้

6 – 7 11–14 2. ระบบสมการ 
2.1 ระบบสมการที่ระกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรี
สอง  

ตัวช้ีวัด 
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสอง 
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 

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

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
3. กิจกรรมกลุ่ม 
4. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองที่
ก าหนดให้โดยใช้วิธีการเขียนกราฟ 
การแทนค่าได้ 
2. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ 
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

8 – 9 15–18 2.2 ระบบสมการที่ระกอบด้วย
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการ  

ตัวช้ีวัด 
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสอง 
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการดีกรีสองทั้งสอง 
สมการที่ก าหนดให้ได้ 

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

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
  กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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การประเมิน 

2. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้ 
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

10 19–20 2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ ตัวช้ีวัด 
3. แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสอง 
4. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 
8. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกล
ยุทธ์ 
12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท า
โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
 
 

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

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
3. กิจกรรมกลุ่ม 
4. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือ  โปรแกรมอ่ืนๆ 
5. แบบทดสอบประจ าหน่วย 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
3. ตรวจแผนที่
ความคิด (Mind 
Mapping) 
4. ตรวจแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสอง
ตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 
2. สื่อสาร สื่อความหมาย และ

น าเสนอขั้นตอน/กระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดได ้
3. เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกล
ยุทธ์ 

11 21-22 สอบกลางภาค  

12 23-24 3. วงกลม 
3.1 วงกลม 
3.2  มุมในครึ่งวงกลม   

ตัวช้ีวัด 
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได ้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได ้

 
1. ทบทวนลักษณะและส่วน
ต่างๆของวงกลม 
2. กิจกรรมเชิงส ารวจ/ทดลอง
เพ่ือน าไปสู่การสรุปทฤษฎีบท 
มุมในครึ่งวงกลม   

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
กิจกรรม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
4. โมเดลการสอน 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
 



12 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
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9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายลักษณะและส่วนต่างๆ  
ของวงกลมได้ 
2. อธิบายลักษณะของมุมในคร่ึง 
วงกลมได้   
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมในครึ่ง 
วงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

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

13 25-26 3.3 มุมทีจุ่ดศูนย์กลางและมุม
ในส่วนโค้งของวงกลม 

ตัวช้ีวัด 
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได ้

 
1. กิจกรรมเชิงส ารวจ/ทดลอง
เพ่ือน าไปสู่การสรุปทฤษฎีบท 
มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมใน
ส่วนโค้งของวงกลม 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
กิจกรรม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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การประเมิน 

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได ้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. อธิบายลักษณะของมุมที่จุด 
ศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของ 
วงกลมได้ 
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมที่จุด 
ศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งโดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

2. บรรยาย (เน้นการให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
ทฤษฎีบทสมบัติวงกลมที่
เกี่ยวข้อง) 
3. แบบฝึกหัด 

หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
4. โมเดลการสอน 
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14-15 27-30 3.4 คอร์ด ตัวช้ีวัด 
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได ้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได ้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอร์ดของ 
วงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 
1. กิจกรรมเชิงส ารวจ/ทดลอง
เพ่ือน าไปสู่การสรุปทฤษฎีบท
สมบัติวงกลมเกี่ยวกับคอร์ด 
และการน าไปใช้ 
2. การจัดกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/รายบุคคล  
3. แบบฝึกหัด 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
กิจกรรม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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16-17 31-34 3.5 เส้นสัมผัสวงกลม ตัวช้ีวัด 
5. อธิบายลักษณะของวงกลม สมบัติ
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได ้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม โดยใช้
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม
ได ้
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้นสัมผัส 
วงกลมโดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 

 
1. กิจกรรมเชิงส ารวจ/ทดลอง
เพ่ือน าไปสู่การสรุปทฤษฎีบท 
สมบัติวงกลมเกีย่วกับเส้น
สัมผัสวงกลม และการน าไปใช้ 
2. การจัดกิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/รายบุคคล 
3. แบบฝึกหัด 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการท า 
กิจกรรม 
3. โปรแกรม GSP, GeoGebra  
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

 
การประเมิน 

18-19 35-38 3.6 การสร้างรูปหลายเหลี่ยม
แนบในวงกลม 

ตัวช้ีวัด 
7. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่าแนบในวงกลม พร้อมทั้งเขียน
อธิบายขั้นตอนการสร้างได้ 
10. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
12. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้าง
ชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท า
โครงงานทางคณิตศาสตร์ชิ้นงานหรือ
ผลงาน หรือการท าโครงงานทาง
คณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุม 
เท่าแนบ ในวงกลม พร้อมอธิบาย 
ขั้นตอนการสร้างได้ 
2. เชื่อมโยงความรู้เพ่ือระบุทฤษฎีบท  

 
1. ทบทวนลักษณะและสมบัติ
ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่า (ด้าน มุม เส้นทแยงมุม) 
2. ทบทวนหลักการสร้างทาง
เรขาคณิตพ้ืนฐาน 
3. สร้างรูปหลายเหลี่ยมด้าน
เท่ามุมเท่าแนบในวงกลมตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด   
4. ร่วมกันอภิปรายและให้
เหตุผลประกอบในการระบุ
ทฤษฎีบท สมบัติวงกลมท่ีใช้ใน
การจ าแนกประเภทของรูป
หลายเหลี่ยมที่เกิดจากการ
สร้าง 
5. ให้นักเรียนเขียนแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) 
เรื่อง วงกลม 

 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GSP, GeoGebra 

หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
3. สันตรง วงเวียน 
4. แบบทดสอบประจ าหน่วย 

 
1. ตรวจแบบฝึกหัด 
2. ตรวจชิ้นงาน 
3. ตรวจแผนที่
ความคิด (Mind 
Mapping) 
4. ตรวจแบบทดสอบ
ประจ าหน่วย 
5. สังเกตพฤติกรรม 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

 
การประเมิน 

สมบัติวงกลมในการจ าแนกประเภท 
ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ 
เกิดจากการสร้างได้ 

6. แบบฝึกหัด/ชิ้นงานที่เกิด
จากการสร้าง 

20 39-40 สอบปลายภาค  
 

หมายเหตุ   ตัวชี้วัดที่ 8 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560                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    

 

รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้  คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดเรื่อง 
พาลาโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ  
y  =  a(x - h)2+ k  เมื่อ a ≠ 0 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 3 
ถัดจากวันมอบหมาย  

1 วัน  
1 ชั่วโมง 2 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง 
พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ  
y  =  ax2+bx+c  เมื่อ a ≠ 0 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 4 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
1 ชั่วโมง 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพาลาโบลา
และกิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 
ถัดจากวันมอบหมาย 

 3 วัน 
1 ชั่วโมง 3 
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รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้  คะแนน 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 7 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
1 ชั่วโมง 3 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา 
 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 8-9 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
1 ชั่วโมง 3 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง โจทย์ปัญหาระบบสมการและ
กิจกรรมกลุ่มการแก้ปัญหา 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 10-11 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
1 ชั่วโมง 3 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง มุมในครึ่งวงกลม งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 12 

ถัดจากวันมอบหมาย 
 1 วัน  

1 ชั่วโมง 2 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง มุมที่จุดศูนย์กลางและ 
มุมในส่วนโค้งของวงกลม 
 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 13 
ถัดจากวันมอบหมาย 

 3 วัน 
1 ชั่วโมง 2 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง คอร์ด และกิจกรรมกลุ่มการ
แก้ปัญหา 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 14-15 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
1 ชั่วโมง 3 
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รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้  คะแนน 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง เส้นสัมผัสวงกลม และกิจกรรม 
กลุ่มการแก้ปัญหา 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 16-17 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
1 ชั่วโมง 3 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงาน
เกี่ยวกับการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแนบ
ในวงกลม 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 19 
ถัดจากวันมอบหมาย  

3 วัน 
2 ชั่วโมง 4 

รวม 12 ชั่วโมง 30 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5               ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

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

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     

รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้ 
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
การสอบย่อยครั้งที่ 1(50 นาที) 
1. พาราโบลา 
1.1 พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ 
y  =  ax2 เมื่อ a ≠ 0 
1.2 พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ 
y  =  ax2+ k เมื่อ a ≠ 0 

2 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของ 
กราฟจากสมการพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่ 
ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ (0.5) - 0.5 

1.3 พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ  
y = a(x - h) 2+ k  เมื่อ a ≠ 0 

2 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของ 
กราฟจากสมการพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่ 
ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ (0.5) 2 ข้อ (1.5) 3.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
1.4 พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ   
y  =  ax2+bx+c  เมื่อ a ≠ 0   

2 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของ 
กราฟจากสมการพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่ 
ก าหนดให้ได้ 

3  ข้อ  (0.5) 1 ข้อ (1.5) 3 

1.5 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา 2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการ
พาราโบลาได้ 

- 1 ข้อ (3) 3 

รวม 8   5 ข้อ 2.5 คะแนน 4 ข้อ 7.5 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที) 
2. ระบบสมการ 
2.1 การแก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและ
สมการดีกรีสอง  4 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการ
เชิงเส้นและสมการดีกรีสองที่ก าหนดให้
โดยใช้วิธีการเขียนกราฟ หรือการแทนค่า 
ได้ 
2. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้อย่าง
ถูกต้องและสมเหตุสมผล 

- 1 ข้อ (2.5) 2.5 

2.2 การแก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสอง
สมการ  

4 
เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการ
เชิงเส้นและสมการดีกรีสองที่ก าหนดให้

- 1 ข้อ (2.5) 2.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
โดยใช้วิธีการเขียนกราฟ การแทนค่า หรือ
การก าจัดตัวแปรได้ 
2. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้อย่าง 

ถูกต้องและสมเหตุสมผล 
2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ 

2 
เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัว
แปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 

- 2 ข้อ (2.5) 5 

รวม 10  - 4 ข้อ 10 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
3. วงกลม 
3.1 มุมในครึ่งวงกลม 2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมใน 
ครึ่งวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 

1 ข้อ (0.5 ) 
 
- 0.5 

3.2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วน
โค้งของวงกลม 2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมที่จุด 
ศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งโดยใช้สมบัติ 
และทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้ 

1 ข้อ (0.5 ) 
 

2 ข้อ (1) 2.5 

3.3 คอร์ด 
3.3.1 การหาความยาวของคอร์ด 
3.3.2 การหาระยะห่างระหว่างคอร์ด 

4 
เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอร์ด 
ของวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 

1 ข้อ (0.5 ) 2 ข้อ (1) 2.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
3.4 การหาขนาดของมุมที่เกี่ยวข้อง
กับเส้นสัมผัสวงกลมและคอร์ด 4 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้น 
สัมผัสวงกลมโดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (1) 1.5 

3.5 การสร้างและการให้เหตุผล
เกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมแนบใน
วงกลม 

4 
เพ่ือให้นักเรียนสร้างรูปหลายเหลี่ยม 
ด้านเท่ามุมเท่าแนบ ในวงกลม  
พร้อมอธิบายขั้นตอนการสร้างได้ 

- 1 ข้อ (3) 3 

รวม 16  4 ข้อ 2 คะแนน 6 ข้อ 8 คะแนน 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 

ก าหนดสอบกลางภาค วันที่  …….. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที   หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
1. พาราโบลา 
1.1 พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ  
y = a(x - h) 2+ k  เมื่อ a ≠ 0 2 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและอธิบายลักษณะของกราฟจาก 
สมการพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่ก าหนดให้ 
ได้ 

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (2.5) 3 

1.2 พาราโบลาที่ก าหนดด้วยสมการ   
y  =  ax2+bx+c  เมื่อ a ≠ 0   

2 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขยีนกราฟและอธิบายลักษณะของกราฟจาก 
สมการพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการพาราโบลาจากกราฟที่ก าหนดให้ 
ได้ 

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (2.5) 3 

1.3 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา 2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสองได้ 

- 2 ข้อ (2) 4 

2. ระบบสมการ 
2.1 การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง  

4 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการดีกรีสองที่ก าหนดให้โดยใช้วิธีการ
เขียนกราฟ หรือการแทนค่า ได้ 

- 1 ข้อ (2) 2 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
2. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้อย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล 

2.2 การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วย
สมการดีกรีสองทั้งสองสมการ  

4 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการที่ประกอบ ด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการดีกรีสองที่ก าหนดให้โดยใช้วิธีการ
เขียนกราฟ การแทนค่า หรือการก าจัดตัวแปรได้ 
2. แสดงวิธีการตรวจสอบค าตอบได้อย่างถูกต้อง 

และสมเหตุสมผล 

- 1 ข้อ (2) 2 

2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการ 
2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัวแปรที่มี
ดีกรีไม่เกินสองได้ 

- 2 ข้อ (3) 6 

รวม 16  2 ข้อ 1 คะแนน- 8 ข้อ 19 คะแนน 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค วันที่ ……… ก.ย. 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ  

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา 2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัว
แปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 

- 1 ข้อ (3) 3 

โจทย์ปัญหาระบบสมการ 
2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้สมการสองตัว
แปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 

- 1 ข้อ (3) 3 

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้ง
ของวงกลม 2 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมที่จุด 
ศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งโดยใช้ 
สมบัติและทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมได้ 

- 
 

3 ข้อ (2) 6 

การหาความยาวของคอร์ดและการหา
ระยะห่างระหว่างคอร์ด 4 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอร์ด 
ของวงกลม โดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 

 
 
- 

 
 

3 ข้อ (2) 
6 

การหาขนาดของมุมที่เก่ียวข้องกับเส้น
สัมผัสวงกลมและคอร์ด 4 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับเส้น 
สัมผัสวงกลมโดยใช้สมบัติและทฤษฎีบท 
เกี่ยวกับวงกลมได้ 

- 4 ข้อ (3) 12 

รวม 16  - 12 ข้อ 30 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา 
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

1 พาราโบลา 
1.1 พาราโบลาที่ก าหนด
ด้วยสมการ y  =  ax2 
เมื่อ a ≠ 0 
1.2 พาราโบลาที่ก าหนด
ด้วยสมการ y  =  ax2+ k 

เมื่อ a ≠ 0 

1 (0.5) - 1 (0.5) 1 (2.5) - - 3.5 

1.3 พาราโบลาที่ก าหนด
ด้วยสมการ  
y = a(x - h) 2+ k  
 เมื่อ a ≠ 0 

1 (0.5) 2 (1.5) - - - - 3.5 

1.4 พาราโบลาที่ก าหนด
ด้วยสมการ   
y  =  ax2+bx+c   
เมื่อ a ≠ 0   

3 (0.5) 1 (1.5) 1 (0.5) 1 (2.5)   6 

1.5 แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ 
ต่างๆ โดยใช้พาราโบลา 

- 1 (3) - 2 (2) - 1 (3) 10 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 
5 (2.5) 4 (7.5) 2 (1) 4 (9) - 1 (3) 

23 
จ านวน 9 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 6 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 1 ข้อ  
3 คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค20205 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบกลางภาค

เรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลาย

ภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

2 ระบบสมการก าลังสอง 

2.1 แก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการเชิง
เส้นและสมการดีกรีสอง  

- 1 (2.5) - 1 (2) - - 4.5 

2.2 แก้ระบบสมการที่
ประกอบด้วยสมการดีกรี
สองท้ังสองสมการ  

- 1 (2.5) - 1 (2) - - 4.5 

2.3 โจทย์ปัญหาระบบ
สมการ 

- 2 (2.5) - 2 (3) - 1 (3) 14 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 
- 4 (10)  - 4 (10) - 1 (3) 

23 จ านวน 4 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 4 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 1 ข้อ  
3 คะแนน 

สอบกลางภาค 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา 
ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 

หน
่วย

ที่ 

หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 
กลางภาค 

ประเมินจาก 
การสอบ 
ปลายภาค 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

3 วงกลม 

3.1 มุมในครึ่งวงกลม 1 (0.5)  - - - - 0.5 

3.2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุม
ในส่วนโค้งของวงกลม 

1 (0.5) 2 (1) - - - 3 (2) 8.5 

3.3 คอร์ด 
3.3.1 การหาความยาวของ
คอร์ด 
3.3.2 การหาระยะห่าง
ระหว่างคอร์ด 

1 (0.5) 2 (1)    3 (2) 8.5 

3.4 การหาขนาดของมุมที่
เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลม
และคอร์ด 

1 (0.5) 1(1) - - - 4 (3) 13.5 

3.5 การสร้างและการให้
เหตุผลเกี่ยวกับรูปหลาย
เหลี่ยมแนบในวงกลม 

 1(3) - - - - 3 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 
4 (2) 6 (8) - - - 10(24) 

34 จ านวน 10 ข้อ 
10 คะแนน - - 

จ านวน 10 ข้อ 
24 คะแนน 

รวมคะแนน 30 
จ านวน 12 ข้อ 

20 คะแนน 
จ านวน 12 ข้อ 

30 คะแนน 80 

20 30 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  ค20206              1.0 หน่วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3                                                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ……… 
ครูผู้สอน...................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 

เรขาคณิตและเรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด  
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง และระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุด    

ภาคตัดกรวยและการประยุกต์   มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวงกลม  พาราโบลา  วงรี  และ
ไฮเพอร์โบลา 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน 
สอบสวน (Inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind 
mapping) การอภิปราย (discussion) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2.  ตัวช้ีวัด 

 เมื่อเรียนจบรายวิชานี้นักเรียนสามารถ 
1.  ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎีบทที่ส าคัญทางเรขาคณิต แบบยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป 

สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่ส าคัญเก่ียวกับวงกลม  
2.  หาระยะระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด ระยะระหว่างเส้นตรงสองเส้น 

และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้  
3.  หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  
4.  เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงในการ

แก้ปัญหาได ้
5.  เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้และเขียน

กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้  
6.  หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

แก้ปัญหาได ้
7.  เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ 
8.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
9.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

 10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอแนวคิด 
11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือการท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

1 1 - 2 - แนะน ารายวชิา 
- ทบทวนและ        
1. เรขาคณิตและเรขาคณิต
วิเคราะห์1.1 เชื่อมโยงความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับมุม เส้นขนาน 

ตัวชี้วัด 
11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มุม เส้นขนาน 

1. บรรยาย 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการจัด 
กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ   
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2 3 - 4 1.2 ทฤษฎีบทพื้นฐานเก่ียวกับดา้น
และมุมของรูปสามเหลี่ยม 
1.3 การพิสูจน์ ทฤษฎีบท Law of 
Sine ทฤษฎีบท Law of cosine
ทฤษฎีบทการหาพืน้ที่ของรูป
สามเหลี่ยม ทฤษฎีบท Heron’s 
Formula 

ตัวชี้วัด 
1. ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎี 
บทที่ส าคัญทางเรขาคณิต แบบ 
ยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป 
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของ 
รูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่ส าคัญ 
เกี่ยวกับวงกลม 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

1. บรรยาย 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม  
 (เน้นการศึกษาที่มาและ 
  การน าทฤษฎบีทไปใช้) 
3. แบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการจัด 
กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
มูลนิธิ สอวน. 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
การท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกทฤษฎีบทพื้นฐานเก่ียวกับด้านและ
มุมของรูปสามเหลี่ยมได ้
2. อธิบายการพิสูจนท์ฤษฎีบทได้ 
3. น าและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
พื้นฐานเก่ียวกับด้านและมุมของรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ได ้
4. ระบุทฤษฎีบททีน่ ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

3 5 - 6 1.4 ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ 
บทกลับ 
1.5 พิสูจน์ทฤษฎีบทและบทกลบั
ของพีทาโกรัส 
1.6 จุดศูนย์กลางวงล้อม  
(Circumcenter) 
1.7 จุดรวมมวล (Centroid) 

ตัวชี้วัด 
1. ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎี 
บทที่ส าคัญทางเรขาคณิต แบบ 
ยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป 
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของ 
รูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่ส าคัญ 
เกี่ยวกับวงกลม 

1. บรรยาย 
2. ทบทวนการสรา้ง
พื้นฐาน 
3. กิจกรรมการสร้าง
วงกลมเก้าจุด (Nine 
Points in Circle])  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

1.8 จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  
(Incerter) 
1.9 จุดออร์โทเซนเตอร์ 
(Orthocenter) 

9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
11. เชื่อมโยงความรู้ หลักการ และ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์ 
อ่ืน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
หรือการสร้างชิ้นงานหรือผลงาน หรือ 
การท าโครงงานทางคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลบั
ได ้
2. อธิบายการพิสูจนท์ฤษฎีบทของพีทาโกรัส
และบทกลบัได ้
3. สร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างวงกลม
เก้าจุด   
4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของพี
ทาโกรัสและบทกลบั วงกลมเก้าจุด จุดรวม
พล  จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  จุดออร์โท
เซ็นเตอรไ์ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
5. ระบุทฤษฎีบททีน่ ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

4. กิจกรรมการแก้ปัญหา
แบบกลุ่ม/รายบุคคล 
5. แบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

6. สื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเปน็ล าดบั
ขั้นตอน 

4 7 - 8 1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
สามเหลี่ยมและวงกลม 

ตัวชี้วัด 
1. ศึกษาบทพิสูจน์เกี่ยวกับทฤษฎี 
บทที่ส าคัญทางเรขาคณิต แบบ 
ยูคลิด เช่น ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูป 
สามเหลี่ยม และส่วนประกอบของ 
รูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีที่ส าคัญ 
เกี่ยวกับวงกลม 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล เรียนรู้และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงานหรือผลงาน หรือ
โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 

1. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
2. แบบฝึกหัด 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 
4. แบบทดสอบหัวข้อ 1.1 -1.10 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
3. ตรวจแบบทดสอบ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของ
รูปสามเหลี่ยมและวงกลมไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาได้ 
2. สื่อสาร สื่อความหมาย และน าเสนอ
การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็น
ล าดับขั้นตอน 
3. ระบุทฤษฎีบทที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สมเหตุสมผล 

5 9–10 1.11 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
1.12 จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสอง
จุด 

ตัวชี้วัด 
2.  หาระยะระหว่างจุดสองจุด   
จุดกึ่งกลาง ระยะระหว่างเส้นตรงกับจุด 
ระยะระหว่างเส้นตรงสองเส้น และ 
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3.  หาความชันของเส้นตรง   
สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้น 
ตั้งฉาก และน าไปใช้ในการ 
แก้ปัญหาได้  
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ  

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

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/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 และน าไปใช้ในการ 
แก้ปัญหาได้  
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. ประยุกตใ์ช้ความรู้เรื่องระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่าง
จุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

1. บรรยายและร่วม
อภิปรายการประยุกตใ์ช้
ความรู้เรื่องระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสอง
จุด 

2. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
3. แบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
3. หนังสือเรขาคณิตโครงการ  
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

7-8 13–16 1.14 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรง 
1.15 การประยุกต์ 
 
 

ตัวชี้วัด 
4. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรงและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ซึ่ง
มีกราฟเป็นเส้นตรงในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรงได้ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์
ซึ่งมี กราฟเส้นตรงไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

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

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการจัด 
กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ   
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 

9 17-18 1.16 ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุด 
1.17 ระยะห่างระหว่างเส้นตรง
สองเส้น 
 

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

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

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการจัด 
กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ   
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
3. ตรวจแบบทดสอบ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
และเส้นตรงสองเส้นได้ 
2. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรงสอง
เส้นได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

3 แบบฝึกหัด 
 

4. แบบทดสอบหัวข้อ 1.11 -
1.17 

10 19-20 สอบกลางภาค  

11 21-22 2. ภาคตัดกรวยและการประยุกต์ 
ทบทวนการเลื่อนขนานวงกลม 
(Circle) 
2.1 บทนิยามของวงกลม 
2.2 สมการวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิด 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของวงกลม 

1. กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
2. แบบฝึกหัด 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. เอกสารประกอบการจัด 
กิจกรรมกลุ่ม 
3. โปรแกรม GSP ,GeoGebra 
หรือ โปรแกรมอ่ืนๆ 
4. หนังสือเรขาคณิตโครงการ   
ต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มูลนิธิ สอวน. 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

2. เขียนกราฟและบอกส่วนประกอบ
ต่างๆ จากสมการรูปมาตรฐาน รูปทั่วไป
ของวงกลมได้ 
3. เขียนสมการรูปมาตรฐานรูปทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได้ 
4. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน  
รูปทั่วไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน
รูปทั่วไปของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุดก าเนิดได้ 
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

12 23-24 2.3 สมการวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุด (h,k) 
 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

1. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟและบอกส่วนประกอบจาก
สมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปของวงกลมได้ 
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปของวงกลมที่มีจุดศนูยก์ลางอยู่ที่จุด 
(h,k) ได ้
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

13 25-26 พาราโบลา (Parabolas) 
2.4 บทนิยามของพาราโบลา  
2.5 สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด 
อยู่ที่จุดก าเนิด 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

1. กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของพาราโบลา 
2. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของพาราโบลาจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได ้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได ้
4. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด
ก าเนิดได ้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

14 27-28 2.6 สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด
อยู่ที่จุด (h,k) 
 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 

1. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของพาราโบลาจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได ้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด 
(h,k) ได ้
5.ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาได้ 
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

15 29-30 วงรี (Ellipses) 
2.7 บทนิยามของวงรี  
2.8 สมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่
ที่จุดก าเนิด 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของวงร ี
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของวงร ี
3. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของวงรีจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได ้
4. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได ้

1. กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 



16 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

5. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด
ก าเนิดได ้
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

16 31-32 2.9 สมการวงรีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่
จุด (h,k) 
 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของวงรีจากสมการรูป
มาตรฐาน/รูปทั่วไปได ้

1. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด 
(h,k) ได ้
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

17 33-34 ไฮเพอร์โบลา (Hyperbolas) 
2.10 บทนิยามของไฮเพอร์โบลา 
2.11 สมการไฮเพอร์โบลาที่มี 
จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิด 
  

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยาม
ของไฮเพอร์โบลา 

1. กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

2. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลาจากสมการ
รูปมาตรฐาน/ 
รูปทั่วไปได ้
3. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได ้
4. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
5. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /
รูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจดุศูนย์กลาง
อยู่ที่จุดก าเนิดได ้
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ  

18 35-36 2.12 สมการไฮเพอร์โบลา ที่มี 
จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (h,k) 
 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 
6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

1. กิจกรรมการ
แก้ปัญหาแบบกลุ่ม/
รายบุคคล 
2. แบบฝึกหัด 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและ
ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลาจาก
สมการรูปมาตรฐาน/ 
รูปทั่วไปได้ 
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไป
จากกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/
รูปทั่วไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน 
/รูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุด (h,k) ได้ 
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

19 37-38 2.13 บทประยุกต์ของภาคตัด
กรวย 
 

ตัวชี้วัด 
5. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาค
ตัดกรวยเมื่อก าหนดส่วนต่างๆ ของภาค
ตัดกรวยให้และเขียนกราฟของ
ความสัมพันธ์นั้นได้ 

1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
2. กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ 
3. แบบฝึกหัด 
 

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

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ตรวจแบบฝึกหัด 
3. ตรวจแบบทดสอบ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

คา
บท

ี่ 
หัวข้อ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน 

6. หาส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวย เมื่อ
ก าหนดสมการของภาคตัดกรวยให้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้นักเรียน 
1. น าความรู้เกี่ยวกับภาคตัดกรวยใช้ใน
การแก้โจทย์ปัญหาได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

4. แบบทดสอบเรื่อง ภาคตัด
กรวย 

20 39-40 สอบปลายภาค  

หมายเหตุ   ตัวชี้วัดที่ 10 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายและน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน ปรากฏอยู่ในทุกคาบเรียน 
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

การสอนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                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    

รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้  คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดเรื่อง ทฤษฎี 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 2 ถัดจากวันมอบหมาย 1 วัน  1 ชั่วโมง 1 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรม เรื่อง  
ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 3 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยม
และวงกลม 
 
 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 4 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 5 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 
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รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้  คะแนน 

แก้ปัญหา  เรื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 
5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน  
เส้นตั้งฉาก 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 6 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 7 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และ
เส้นตรงสองเส้น 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 9 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ 
วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 11 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 1 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง สมการวงกลมท่ีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
จุด (h,k) 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 12 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ 
พาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดก าเนิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 13 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 1 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง สมการพาราโบลาที่มีจุดยอด 
อยู่ที่จุด (h,k) 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 14 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

12. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง สมการวงรีที่ 
มีจุดยอดอยู่ที่จุดก าเนิด        
 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 15 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 1 
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รายการ รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่มอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้  คะแนน 

13. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง สมการวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด (h,k) 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 16 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

14. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง สมการ 
ไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดก าเนิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 17 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 1 

15. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ 
แก้ปัญหา เรื่อง สมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด 
(h,k) 

งานเดี่ยว/กลุ่ม สัปดาห์ที่ 18 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 1 ชั่วโมง 2 

16. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด/ชิ้นงาน เรื่อง    
บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย 

งานเดี่ยว/งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 19 ถัดจากวันมอบหมาย 3 วัน 2 ชั่วโมง 5 

รวม 17 ชั่วโมง 30 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ ดัง

แสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

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

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
8. ความสารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 3 ครั้งดังนี้ 
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3 เวลาที่ใช้สอบ   50 นาที     10  คะแนน 
 

เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
การสอบย่อยครั้งที่ 1 (50 นาที) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของรูปสามเหลี่ยม  

2 

เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกทฤษฎีบทพื้นฐานเก่ียวกับด้านและมุม
ของรูปสามเหลี่ยมได ้
2. อธิบายการพิสูจนท์ฤษฎีบทได้ 
3. น าและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐาน
เก่ียวกับด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ได้ 

2 ข้อ (1) - 2 

- ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลับ 

2 

เพื่อให้นักเรียน 
1. บอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบทกลบัได้ 

 
- 

 
1 ข้อ (2) 

 
2 

- จุดศูนย์กลางวงล้อม  
- จุดรวมมวล  
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  
- จุดออร์โทเซนเตอร์ 

2. อธิบายการพิสูจนท์ฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ
บทกลับได ้
3. สร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างวงกลมเก้า
จุด   
 

- 1 ข้อ (3) 3 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
4. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของพีทา 
โกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด จุดรวมพล  
จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  จดุออร์โทเซ็น
เตอรไ์ปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมและ
วงกลม 

2 เพื่อให้นักเรียน 
1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของรูป
สามเหลี่ยมและวงกลมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 
2. ระบุทฤษฎีบทที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
ไดอ้ย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

- 1 ข้อ (3) 3 

รวม 6  2 ข้อ 2 คะแนน 3 ข้อ 8 คะแนน 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)  
การหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุด
กึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 2 

เพื่อให้นักเรียนหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด   
จุดกึ่งกลางได้ 

2 ข้อ (0.5) - 1 

การหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก 

2 

เพ่ือให้นักเรียน 
1. หาระยะห่างระหว่างเสน้ตรงกับจุด และ
เส้นตรงสองเส้นได ้
2. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระยะห่างระหวา่ง
เส้นตรงกับจุด และเส้นตรงสองเส้นได้ 

2 ข้อ (0.5) 2 ข้อ (2) 5 

การหาสมการเส้นตรงและการน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 2 

เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

- 2 ข้อ  (2) 4 

รวม 6  4 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ 8 คะแนน 10 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
การสอบย่อยครั้งที่ 3 (50 นาที) 
วงกลม  4 เพ่ือให้นักเรียน 

1. เขียนกราฟและบอกส่วนประกอบต่างๆ 
จากสมการรูปมาตรฐาน  รูปทั่วไปของวงกลม
ได้ 
2. เขียนสมการรูปมาตรฐานรูปทั่วไปจาก
กราฟที่ก าหนดให้ได้ 
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน  รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ได้ 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐานรูป
ทั่วไปของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด
ก าเนิด และจุด (h,k) ได้ 

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (2) 2.5 

พาราโบลา  4 เพ่ือให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของพาราโบลาจากสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไป
ได ้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจากกราฟ
ที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /รูป

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (2) 2.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
ทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดก าเนิด
และจุด (h,k) ได ้

วงรี  4 เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของวงรีจากสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไปได้ 
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจากกราฟ
ที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูป
ทั่วไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /รูป
ทั่วไปของวงรีที่มีจดุศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิด
และจุด (h,k) ได ้

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (2) 2.5 

ไฮเพอร์โบลา  4 เพื่อให้นักเรียน 
1. เขียนกราฟ  บอกลักษณะและส่วนประกอบ
ของไฮเพอร์โบลาจากสมการรูปมาตรฐาน/ 
รูปทั่วไปได ้
2. เขียนสมการรูปมาตรฐาน/รปูทั่วไปจากกราฟ
ที่ก าหนดให้ได ้
3. เขียนกราฟและสมการรูปมาตรฐาน/รูปทั่วไป
จากเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได ้
 

1 ข้อ (0.5) 1 ข้อ (2) 2.5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูปมาตรฐาน /รูป
ทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศนูย์กลางอยู่ทีจุ่ด
ก าเนิดและจุด (h,k) ได ้

บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย 2 เพื่อให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกบัภาคตัดกรวย
ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

- -  

รวม 18  4 ข้อ 2 คะแนน 4 ข้อ 8 คะแนน 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
ก าหนดสอบกลางภาค วันที่  …….. เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของรูป
สามเหลี่ยม  

2 เพื่อให้นักเรียนน าและเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับ 
ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับด้านและมุมของรูป 
สามเหลี่ยมไปใช้ได ้

- 
1 ข้อ (2) 2 

ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและบท
กลับ 

2 

เพื่อให้นักเรียนบอกทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและ
บทกลับได ้ - 

- จุดศูนย์กลางวงล้อม  
- จุดรวมมวล  
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  
- จุดออร์โทเซนเตอร์ 

เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
บทของพีทาโกรัสและบทกลับ วงกลมเก้าจุด 
จุดรวมพล  จุดศูนย์กลางวงกลมแนบใน  จุด
ออร์โทเซ็นเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ได ้

- 1 ข้อ (2) 2 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม 

2 เพื่อให้นักเรียน 
1. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทของรูป
สามเหลี่ยมและวงกลมไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 
2. ระบุทฤษฎีบทที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
ได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

- 1 ข้อ (3) 3 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
จ านวนคาบ 

ที่สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน เติมค าตอบ 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
แสดงวิธีท า 

(คะแนนเต็มรายข้อ) 
การหาระยะระหว่างจุดสองจุด  
จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 

2 เพื่อให้นักเรียนหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด  
จุดกึ่งกลางได้ 

2 ข้อ (1) - 2 

การหาระยะระหว่างเส้นตรงกับ
จุด ความชันของเส้นตรง เส้น
ขนาน เส้นตั้งฉาก 

2 เพ่ือให้นักเรียน 
1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และ
เส้นตรงสองเส้นได้ 
2. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับจุด และเส้นตรงสองเส้น
ได้ 

2 ข้อ (1) 1 ข้อ (3) 5 

การหาสมการเส้นตรงและการ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2 เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

- 2 ข้อ (3) 6 

รวม 12  4 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 16 คะแนน 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
ก าหนดสอบปลายภาค วันที่ ……… ก.ย. 2560  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที  
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ใน
การสอบ 

จ านวนคาบ 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท า 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

การหาสมการเส้นตรง
และการน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

2 

เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุดไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ 

- 1 ข้อ (3) 3 

วงกลม  4 

เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
รูปมาตรฐานรูปทั่วไปของวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิด และจุด (h,k) ได ้
 

1 ข้อ (1) 1 ข้อ (2) 3 

พาราโบลา  4 
เพ่ือให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของพาราโบลาที่มีจุด
ยอดอยู่ที่จุดก าเนิดและจุด (h,k) ได ้

1 ข้อ (1) 1 ข้อ (2) 3 

วงรี  4 
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของวงรีที่มจีุดศูนย์กลาง
อยู่ที่จุดก าเนิดและจดุ (h,k) ได ้

1 ข้อ (1) 2 ข้อ (2.5) 6 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ใน
การสอบ 

จ านวนคาบ 
ที่สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

แสดงวิธีท า 
(คะแนนเต็มรายข้อ) 

ไฮเพอร์โบลา  4 
เพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการรูป
มาตรฐาน /รูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลาที่มีจุด
ศูนย์กลางอยู่ที่จดุก าเนิดและจุด (h,k) ได ้

1 ข้อ (1) 2 ข้อ (2.5) 6 

บทประยุกต์ของภาค
ตัดกรวย 

2 
เพื่อให้นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกบัภาคตัด
กรวยใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

- 3 ข้อ (3) 9 

รวม   4 ข้อ 4 คะแนน 10 ข้อ 26 คะแนน 30 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค
20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

1 เรขาคณิต 

ทฤษฎีเกี่ยวกับด้าน มุมของ
รูปสามเหลี่ยม  

2(1) - - 
1(2) 

- - 
6 

ทฤษฎีบทของพีธาโกรัส
และบทกลับ 

- 1(2) - - - 

- จุดศูนย์กลางวงล้อม  
- จุดรวมมวล  
- จุดศูนย์กลางวงกลมแนบ
ใน  
- จุดออร์โทเซนเตอร์ 

- 1(3) - 1(2) - - 5 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
สามเหลี่ยมและวงกลม 

- 1(3) - 1(3) - - 6 

รวมทดสอบหน่วยท่ี 1 
2 (2) 3 (8) - 3 (7) - - 

17 

จ านวน 5 ข้อ  
10 คะแนน 

จ านวน 3 ข้อ  
7 คะแนน 

- 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค
20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบปลาย

ภาคเรียน 
คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

2 เรขาคณิตวิเคราะห์ 

การหาระยะระหว่างจุดสอง
จุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุด
สองจุด 

2(0.5) - 2(1) - - - 3 

การหาระยะระหว่างเส้นตรง
กับจุด ความชันของเส้นตรง 
เส้นขนาน  
เส้นตั้งฉาก 

2(0.5) 2(2) 2(1) 1(3) - - 10 

การหาสมการเส้นตรงและ
การน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

- 2(2) - 2(3) - 1(3) 13 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 

4 (2) 4 (8) 4 (4) 3 (9) - 1 (3) 
26 

จ านวน 8 ข้อ 10 
คะแนน 

จ านวน 7 ข้อ 
13 คะแนน 

จ านวน 1 ข้อ 3 
คะแนน 
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ตารางการประเมินจาก การทดสอบย่อย  สอบกลางภาคเรียน   และสอบปลายภาคเรียน  รายวิชา ค
20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 

หน
่วย

ที่ หัวข้อ/เนื้อหา 

ประเมินจาก 
การสอบย่อย 

ประเมินจาก 
การสอบ 

กลางภาคเรียน 

ประเมินจาก 
การสอบ 

ปลายภาคเรียน 

คะแนน 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

เต
ิมค

 าต
อบ

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

แส
ดง

วิธ
ีท า

 
จ า

นว
นข

้อ(
ข้อ

ละ
) 

3 ภาคตัดกรวย        

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 

บทประยุกต์ของภาคตัดกรวย - - - - - 3(3) 9 

รวมทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 
4 (2) 4 (8) - - 4 (4) 9 (23) 

47 

จ านวน 8 ข้อ 
 10 คะแนน 

- จ านวน 13 ข้อ 
27 คะแนน 

รวมคะแนน 30 

จ านวน 10 ข้อ 20 
คะแนน 

จ านวน 14 ข้อ 
30 คะแนน 80 

20 30 

 

 


