
 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1          1.0  หน่วยกิต                2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                 ภาคเรียนที่ 1                   ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน        ………………………………………………………….   
 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต์ 1  รูปเรขาคณิต  จ านวนนับ  ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา ร้อยละใน
ชีวิตประจ าวัน  ปัญหาชวนคิด โอกาสของเหตุการณ์  
  จ านวนและตัวเลข  ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข  
 การประยุกต์ 2  การคิดค านวณ โจทย์ปัญหา แบบรูปของจ านวน (พาลินโดรม)  ล าดับฟิโบนักชี 
ข่ายงาน   
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การใช้ค าถาม  การอธิบายและแสดงเหตุผล การค้นพบ
อุปนัย-นิรนัย การศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ การตรวจสอบ การปฏิบัติจริง โดยอิง
มาตรฐานการเรียนรู้  มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา การสื่อสารและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย  ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ  
 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน  ๆ สามารถให้เหตุผล  
สื่อสาร น าเสนอ สิ่งที่เรียนรู้  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และทักษะที่ต้องการวัด 
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2.  ผลการเรียนรู้ 
    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับความยาวของด้านที่สามของ
รูปสามเหลี่ยมใด ๆ ได้ 

2. มีความเข้าใจแบบรูปของรูปเรขาคณิตและจ านวนนับที่ก าหนดให้ได้ 
3. น าความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
5. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
6. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน  บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ และ

การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขได้ 
7. หาจ านวนนับที่เป็นพาลินโดรม และสร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 
8. น าความรู้เกี่ยวกับล าดับฟิโบนักชีไปใช้แก้ปัญหาได้ 
9. บอกได้ว่าข่ายงานที่ก าหนด ผ่านได้ หรือผ่านไม่ได้ 
10.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  
11.  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
12.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
13.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
14.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
15.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ คาบที ่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 - 2 รูปเรขาคณิต 
- ความยาวของด้าน
ของรูปสามเหลี่ยม 
- จุดภายในและจุด
ภายนอก 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวด้านสองด้านกับความ
ยาวของด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมใดๆได้ 
   2. ตรวจสอบการเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกของรูปเส้นโค้งปิดเชิงเดียว
เป็นจุดภายในหรือจุดภายนอก 

2 3 แทนแกรม เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1. สร้างแทนแกรมตามขั้นตอนที่ก าหนด 
   2. น าแทนแกรมมาประกอบเป็นรูปได้หลากหลาย 

 4 จ านวนนับ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1. สังเกตและค้นหาแบบรูปของผลคูณในสูตรคูณแม่ 2 ถึง แม่ 12 ได้ 
   2. สังเกตและค้นหาแบบรูปของจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

3-4 5-8 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
ของโพลยา 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าข้ันตอนการแก้ปัญหาของโพลยาไปใช้ในการแก้โจทย์
ปัญหา 

5-7 9-14 ร้อยละใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับร้อยละไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

 สอบย่อยครั้งที่ 1(นอกเวลา)  
8-9 15-18 ปัญหาชวนคิด 

(โอกาสของ
เหตุการณ์) 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ยุทธวิธีการค้นหาแบบรูป การแจกแจง
กรณีท่ีเป็นไปได้ทั้งหมด 

10 19-20 สอบกลางภาค  
11 21 ระบบตัวเลขโรมัน เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขโรมันแทนจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

11-13 22 ระบบตัวเลขฐาน
ต่าง ๆ 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. บอกเลขโดดที่ใช้ในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
2. บอกค่าประจ าหลักในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
3. อ่านและเขียนตัวเลขในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

11-13 23-26 การเปลี่ยนฐานใน
ระบบตัวเลข 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1. บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 
   2. สามารถเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ได้ 

 สอบย่อยครั้งที่ 2 (นอกเวลา)  
14-15 27-29 การคิดค านวณ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 

1. ค านวณโจทย์การบวก ลบ คูณ หารที่มีวงเล็บได้ 
2. ใช้สมบัติของจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการค านวณได้ 
3. หาค าตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจ านวนและบอกเหตุผลประกอบได้ 
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3.ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้(ต่อ) 
สัปดาห์ คาบที ่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
15-16 30-32 โจทย์ปัญหา 

 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 
2. ตรวจสอบถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

17 33-34 แบบรูปของจ านวน     
(พาลินโดรม) 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. เขียนจ านวนจากแบบรูปก าหนดให้ได้ 
2. บอกความสัมพันธ์ของแบบรูปที่ก าหนดให้ได้ 
3. หาจ านวนนับที่เป็นพาลินโดรมได้ 
4. สร้างพาลินโดรมจากจ านวนที่ก าหนดให้ได้ 

18 35-36 ล าดับฟีโบนักชี เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. รู้จักและบอกความสัมพันธ์ของจ านวนในล าดับฟีโบนักชีได้ 
2. น าความรู้เกี่ยวกับล าดับฟีโบนักชีไปใช้แก้ปัญหาได้ 

19 37-38 ข่ายงาน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
1. บอกจ านวนจุดยอดคู่ และจุดยอดค่ีของข่ายงานที่ก าหนดให้ได้ 
2. บอกได้ว่าข่ายงานที่ก าหนดให้ ข่ายงานใดเป็นข่ายงานที่ผ่านได้ 

 สอบย่อยครั้งที่ 3 (นอกเวลา)  
20 39-40 สอบปลายภาค  

 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ประจ าภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558  มี
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 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 

สัปดาหท์ี่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่
นักเรียน
ควรใช ้

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่องรูปเรขาคณิต 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
1 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30  นาที 0.5 

2. ประเมินจากการท าชิ้นงานและ  
น าเสนอผลงาน เรื่อง แทนแกรม 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  
2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

40 นาที 1.0 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ความสัมพันธ์ของผลคูณใน
สูตรคูณแม่ต่าง ๆ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 0.5 

4. ประเมินจากใบงาน เรื่อง ขั้นตอน
การแก้ปัญหาของโพลยา 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
4   

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ร้อยละ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

6. ประเมินจากการท ารายงานและ 
  น าเสนอผลงาน เรื่อง ปัญหาชวนคิด 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  
9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 
 

1.0 
 

7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง ระบบตัวเลขโรมัน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
11  

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 
 

0.5 
 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ  และ 

   การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  
13  

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

40 นาที 
 

1.0 
 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง การคิดค านวณ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
15   

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 1.0 
 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง โจทย์ปัญหา 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
16   

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 1.0 
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4.1    ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ต่อ) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่
นักเรียน
ควรใช ้

คะแนน 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่อง พาลินโดรม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
17   

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 
 

0.5 
 

12. ประเมินจากการส ารวจ รายงาน 
และน าเสนอผลงาน                
เรื่อง ล าดับฟิโบนักชี 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่   
18 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

60 นาที 
 

0.5 
 

13.ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
เรื่อง ข่ายงาน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
19   

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 นาที 
 

0.5 
 

  590 นาที 10 
 
หมายเหตุ  เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัด

ชิ้นนั้นๆนักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณา
จากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 

 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10   คะแนน ) 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน รายวิชา ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1   
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  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. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การสอบย่อยครั้งที่1 (50 นาที)   
รูปเรขาคณิตและแทนแกรม เติมค าตอบ  2 ข้อ 1 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา แสดงวิธีท า  2 ข้อ 4 
จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตประจ าวัน เติมค าตอบ  2 ข้อ 

แสดงวิธีท า  2 ข้อ 
5 

รวม 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 2 (50 นาที)   
ปัญหาชวนคิด เติมค าตอบ  2 ข้อ 

แสดงวิธีท า  1 ข้อ 
4 

ระบบตัวเลขโรมัน เติมค าตอบ  4 ข้อ 2 
การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข เติมค าตอบ  2 ข้อ 

แสดงวิธีท า  2 ข้อ 
4 

รวม 10 
การสอบย่อยครั้งที่ 3  (50 นาที)   
การคิดค านวณ เติมค าตอบ  2  ข้อ 2 
โจทย์ปัญหา แสดงวิธีท า 2  ข้อ 4 
แบบรูปของจ านวน ( พาลินโดรม ) เติมค าตอบ   2 ข้อ 

แสดงวิธีท า  1  ข้อ 
2 

ล าดับฟีโบนักชี เติมค าตอบ   2 ข้อ 1 
ข่ายงาน เติมค าตอบ   2 ข้อ 1 

รวม 10 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 
 ก าหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 24, 27,  29 ก.ค. 2558  เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 

หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 2 ข้อ ( 4 คะแนน) 4 
ร้อยละในชีวิตประจ าวัน แสดงวิธีท าพอสังเขป 4 ข้อ     (4 คะแนน) 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด  2 ข้อ (6 คะแนน) 
10 

ปัญหาชวนคิด แสดงวิธีท าพอสังเขป  3  ข้อ   (3 คะแนน) 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 1 ข้อ (3 คะแนน) 

6 

รวม แสดงวิธีท าพอสังเขป 5 ข้อ 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 5 ข้อ 

20 

 
 
 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30   คะแนน) 

 ก าหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 28, 30 ก.ย., 2 ต.ค. 2558  เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
ร้อยละในชีวิตประจ าวัน แสดงวิธีท าพอสังเขป 1 ข้อ      (1 คะแนน) 4 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 1 ข้อ (3 คะแนน) 
ระบบตัวเลขโรมัน แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ      (2 คะแนน) 2 
ระบบตัวเลขฐานต่างๆและการเปลี่ยนฐานใน
ระบบตัวเลข 

แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ      (2 คะแนน) 5 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 1 ข้อ (3 คะแนน) 

การคิดค านวณ แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ      (2 คะแนน) 2 
โจทย์ปัญหา แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ       (2 คะแนน) 11 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 3 ข้อ  (9 คะแนน)  
*แสดงขั้นตอนของโพลยา 1 ข้อ 

พาลินโดรม แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ       (2 คะแนน) 2 
ล าดับฟีโบนักชี แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ       (2 คะแนน) 2 
ข่ายงาน แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ       (2 คะแนน) 2 

รวม แสดงวิธีท าพอสังเขป 15 ข้อ 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 5 ข้อ 

30 

 


