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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  ค20203             1.0 หน่วยกิต  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ……… 
ครูผู้สอน...................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเนื้อหาสาระ  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การประยุกตเ์กี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละในชีวิตจริง   
พื้นที่รูปเรขาคณิต การหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนและการแก้โจทย์ปัญหาพื้นท่ีรูปเรขาคณิต 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ความหมาย ลักษณะของกราฟและสมบัติฟังก์ชัน 

เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม  
รากที่ n และการด าเนินการ รากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n  การด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับจ านวน

ในรูป a   การหารากท่ีสองของนิพจน์ x 2 y    
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน 

สอบสวน (inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind 
mapping) การอภิปราย (discussion) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เลือกใช้กลยุทธ์
ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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2.  ผลการเรียนรู้ 
 เมือ่เรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละได้ 
2. หาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 
4. บอกความหมายลักษณะของกราฟ และสมบัติของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ                      

ฟังก์ชันลอการิทึมได้ 
5. เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังกชั์นลอการิทึมท่ีก าหนดให้ได้ 
6. น าสมบัติของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
7. หารากท่ีสอง รากท่ีสาม และรากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนดได้ 
8. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ  ผลหารของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a   ได้   
9. หารากท่ีสองของนิพจน์ x 2 y  ได้ 
10. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เรื่องรากท่ีสอง รากท่ีสาม  

และรากท่ี n ได้ 
11. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
12. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ 

ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
13. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอได้ 

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
15. เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป  

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ    
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 1 - 2 - แนะน ารายวิชา 

1. การประยุกต์ร้อยละ 
1.1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 

เพื่อให้นักเรียน  
1. อธิบายความหมายของอัตราส่วนและร้อยละ พร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
2. เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละได้ 

2 3  1.2 การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วน 
 

เพื่อให้นักเรียน  
1. แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนท่ีก าหนดให้โดยใช้กลยุทธ์  
ท่ีหลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
น าเสนอวิธีการหาผลเฉลยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

2 4  1.3 การประยุกต์เกี่ยวกับ
ร้อยละ 
 

เพื่อให้นักเรียน  
1. แก้โจทย์ปัญหาร้อยละท่ีก าหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
น าเสนอวิธีการหาผลเฉลยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

3 5 - 6 1.4 การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 

เพื่อให้นักเรียน  
1. แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละท่ีก าหนดให้  
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
น าเสนอวิธีการหาผลเฉลยได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

4 7 - 8 2. พื้นที่รูปเรขาคณิต  
2.1 การหาพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตพื้นฐาน 

เพื่อให้นักเรียน  
1. อธิบายวิธีหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิตพื้นฐานได้ 

5 9 – 10   2.2 การหาพื้นท่ีของรูป
เรขาคณิตท่ีซับซ้อน  

เพื่อให้นักเรียน  
1. หาพื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 
2. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหา
พื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

6 – 7  11 – 14  2.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
พื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อน 

เพื่อให้นักเรียน  
1. แกโ้จทยป์ัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
8 - 9 15 - 18 3. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน

เชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม 
3.1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียล และบอกสมบัติของ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
 

เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายลักษณะของกราฟ และบอกสมบัติ
ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลได้ 
2. เขียนกราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 
ท่ีก าหนดให้ได้ 
3.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล 
ได้อย่างสมเหตุสมผล 
4. เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลกับ
ศาสตร์อื่นๆ 
 

10 สอบกลางภาค 
11- 12 21 - 24 3.2 ฟังก์ชันลอการิทึมและ

สมบัติของฟังก์ชัน
ลอการิทึม  

เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายลักษณะของกราฟและบอกสมบัติ
ของฟังก์ชันลอการิทึมได้ 
2. เขียนกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมท่ีก าหนดให้ได้ 
3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสมบัติของลอการิทึมและ
น าไปใช้ได้ 
 

13 - 14 25 - 28 3.3 การหาค่าลอการิทึม เพื่อให้นักเรียน 
1. น าสมบัติของลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
3. เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึมกับศาสตร์
อื่นๆ 
 

15 29 - 30 4. รากที่ n และการ
ด าเนินการ 
4.1 รากท่ีสอง  

เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสองของจ านวนจริงบวก
หรือศูนย์ได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์  ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังสอง และการหา
รากท่ีสองของจ านวนจริงบวกหรือศูนย์ได้ 
4. หารากท่ีสองของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้  โดยการ
แยกตัวประกอบ การตั้งหาร การประมาณ การใช้ตาราง 
และการใช้เครื่องค านวณได้ 
5. มีความคิดคล่องในการหารากท่ีสองของจ านวนจริงท่ี
ก าหนดใหไ้ด้ 
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สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
16 31 - 32 4.2 รากท่ีสาม เพื่อให้นักเรียน  

1. อธิบายความหมายของรากท่ีสามของจ านวนจริงได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 3  ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยกก าลังสามและการหา
รากท่ีสามของจ านวนจริงได้ 
4. หารากท่ีสามของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ โดยการ
แยกตัวประกอบ การใช้ตาราง หรือการใช้เครื่องค านวณ
ได้ 
5. มีความคิดคล่องในการรากท่ีสามของจ านวนจริง              
ท่ีก าหนดให้ได้ 

17 33 - 34 4.3 การด าเนินการของ

จ านวนในรูป a    
 

เพื่อให้นักเรียน  

1. หาผลบวกและผลลบของจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a  

2. หาผลคูณและผลของหารจ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a   
3. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร 

จ านวนจริงท่ีอยู่ในรูป a   โดยใช้วิธีการแก้ปัญหา 
ท่ีหลากหลายได้ 
 

18 35 - 36 4.4 รากท่ี n เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายความหมายของรากท่ี n ของจ านวนจริงได้ 
2. หารากท่ี n ของจ านวนจริงท่ีก าหนดให้ได้ 
3. ใช้สมบัติเกี่ยวกับรากท่ี n แก้ปัญหาได้ 

19 37 - 38 4.5 การหารากท่ีสอง
ของนิพจน์ y2x   

เพื่อให้นักเรียน 
1. หารากท่ีสองของนิพจน์ x 2 y  ได้ 

20 สอบปลายภาค 

มอบหมายงาน 

การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  ค20203 ประจ าภาคเรียนท่ี 1  
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย                                 10  คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย         10  คะแนน  
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 2 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 รูปแบบของงาน สัปดาห์ที่ เวลาที่ใช้  คะแนน 

1. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง การประยุกต์
เกี่ยวกับอัตราส่วนและ ร้อยละ 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 5 1 ช่ัวโมง 1 

2. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง การหาพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตท่ีซับซ้อน 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 8 1 ช่ัวโมง 1 

3. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ี
ซับซ้อน 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 9 1 ช่ัวโมง 1 

4. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 11 1 ช่ัวโมง 1 

5. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง การหาค่า
ลอการิทึม 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 13 1 ช่ัวโมง 2 

6. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง รากท่ีสอง 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 15 1 ช่ัวโมง 1 

7. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง รากท่ีสาม 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 16 1 ช่ัวโมง 1 

8. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง รากท่ี n 

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 17 1 ช่ัวโมง 1 

9. ประเมินจากการท า
แบบฝึกหัด/ กิจกรรมการ
แก้ปัญหา เรื่อง การหารากท่ีสอง
ของนิพจน์ y2x   

งานเด่ียว/กลุ่ม สัปดาห์ท่ี 19 1 ช่ัวโมง 1 

รวม 9 ช่ัวโมง 10 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  ประจ าภาค

เรียนท่ี 1  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม(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. ความสามารถในการบริหารและจัดการ

เวลา 
     

9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

     

10. ความสามารถในการตัดสินใจ      
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4.3 ประเมินจากการสอบย่อย     

รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 2 ครั้งดังนี ้
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที     15  คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที     15  คะแนน 
 
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนขอ้สอบของการสอบย่อยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียด ดังตาราง 

เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ตอนที่ 1 
 แสดงวิธีท า 

ตอนที่ 2 
 แสดงวิธีท า 

 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (50 นาที) 
การประยุกต์
เกี่ยวกับอัตราส่วน 

2 แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนท่ี
ก าหนดให้โดยใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

2 
(2 คะแนน) 

 2 

การประยุกต์
เกี่ยวกับร้อยละ 

2 แก้โจทย์ปัญหาร้อยละท่ี
ก าหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

2 
(2 คะแนน) 

 2 

การประยุกต์
เกี่ยวกับอัตราส่วน
และร้อยละ 

2 แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ 
ร้อยละท่ีก าหนดให้ โดยใช้          
กลยุทธ์ที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม 

 
1 

(2 คะแนน) 
2 

การหาพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตพื้นฐาน 

2 บอกวิธีการหาพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตพื้นฐานได้ 

1  
(1 คะแนน) 

 1 

การหาพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตท่ีซับซ้อน  

2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นท่ี
รูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 

2  
(2 คะแนน) 

 2 

โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีรูป
เรขาคณิต 

4 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหา
พื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 

2  
(2 คะแนน) 

2  
(4 คะแนน) 

6 

รวม 14  9 ข้อ 
(9 คะแนน) 

3 ข้อ 
(6 คะแนน) 15 
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เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ตอนที่ 1 
 แสดงวิธีท า 

ตอนที่ 2 
 แสดงวิธีท า 

 

การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (50 นาที) 
 ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล 

2 
 

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล    

1 
(1 คะแนน) 

1 
(3 คะแนน) 

4 

ฟังก์ชันลอการิทึม
และสมบัติของ
ฟังก์ชันลอการิทึม  

2 1. มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับฟังก์ชันลอการิทึม 
2.  มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสมบัติของลอการิทึม
ไปใช้ได้ 

1  
(1 คะแนน) 

 1 

การหาค่า
ลอการิทึม 

4 น าสมบัติของลอการิทึมไปใช้
แก้ปัญหาได้ 

1  
(1 คะแนน) 

1  
(3 คะแนน) 

4 

รากท่ีสอง  2 1. อธิบายความหมายของ
รากท่ีสองของจ านวนจริง
บวกหรือศูนย์ได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 

ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของ
การยกก าลังสอง และการหา
รากท่ีสองของจ านวนจริง
บวกหรือศูนย์ได้ 
4. หารากท่ีสองของจ านวน
จริงท่ีก าหนดให้  โดยการ
แยกตัวประกอบ การต้ังหาร 
และการประมาณ  

 
1  

(1 คะแนน) 

 
1  

(3 คะแนน) 
4 
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เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

ตอนที่ 1 
 แสดงวิธีท า 

ตอนที่ 2 
 แสดงวิธีท า 

 

รากท่ีสาม 2 1. อธิบายความหมายของ
รากท่ีสามของจ านวนจริงได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 
3  ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของ
การยกก าลังสามและการหา
รากท่ีสามของจ านวนจริงได้ 
4. หารากท่ีสามของจ านวน
จริงท่ีก าหนดให้ โดยการ
แยกตัวประกอบ  

2  
(2 คะแนน) 

 2 

รวม 12  6 ข้อ  
(6 คะแนน) 

3 ข้อ  
(9 คะแนน) 

15 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที  หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

เนื้อหาทีใ่ช ้
ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน ตอนที่ 1  
แสดงวิธีท า 

ตอนที่ 2 
 แสดงวิธีท า 

การประยุกต์
เกี่ยวกับ
อัตราส่วน 
 

เพื่อให้นักเรียน  
แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนท่ี
ก าหนดให้โดยใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

1  
(1 คะแนน) 

 1 

การประยุกต์
เกี่ยวกับ 
ร้อยละ 
 

เพื่อให้นักเรียน  
แก้โจทย์ปัญหาร้อยละท่ี
ก าหนดให้โดยใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

1  
(1 คะแนน) 

 1 

การประยุกต์
เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและ
ร้อยละ 

เพื่อให้นักเรียน  
แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ              
ร้อยละท่ีก าหนดให้ โดยใช้กลยุทธ์
ท่ีหลากหลายได้ 

 
2  

(4 คะแนน) 
4 

การหาพื้นท่ีของ
รูปเรขาคณิตท่ี
ซับซ้อน 

เพื่อให้นักเรียน  
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 

1  
(1 คะแนน) 

2  
(4 คะแนน) 

5 

โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีรูป
เรขาคณิตท่ี
ซับซ้อน 

เพื่อให้นักเรียน  
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหา
พื้นท่ีรูปเรขาคณิตท่ีซับซ้อนได้ 

1  
(1 คะแนน) 

2  
(4 คะแนน) 

5 

ฟังก์ชัน               
เอกซ์โพเนนเชียน 

เพื่อให้นักเรียน                    
บอกความหมายและลักษณะ
เกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
ได้ 

2  
(2 คะแนน) 

1  
(2 คะแนน) 

4 

รวม 
6  

(6 คะแนน) 
7  

(14 คะแนน) 
20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 

เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที  หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

เนื้อหาทีใ่ช ้
ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน ตอนที่ 1  
แสดงวิธีท า 

ตอนที่ 2  
แสดงวิธีท า 

ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล เพื่อให้นักเรียน  
บอกความหมายและลักษณะเกี่ยวกับ
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลได้ 

1  
(1 คะแนน) 

 1 

ฟังก์ชันลอการิทึมและ
สมบัติของฟังก์ชัน
ลอการิทึม  

เพื่อให้นักเรียน  
เขียนกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมท่ี
ก าหนดให้ได้ 

 
1  

(2 คะแนน) 
2 

การหาค่าลอการิทึม เพื่อให้นักเรียน  
1. น าสมบัติของลอการิทึมไปใช้
แก้ปัญหาได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล 

 
6  

(12 คะแนน) 
12 

รากท่ีสอง  เพื่อให้นักเรียน  
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสอง
ของจ านวนจริงบวกหรือศูนยไ์ด้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์  ได้
ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยก
ก าลังสอง และการหารากท่ีสองของ
จ านวนจริงบวกหรือศูนย์ได้ 
4. หารากท่ีสองของจ านวนจริงท่ี
ก าหนดให้โดยการแยกตัวประกอบ 
การตั้งหารและการประมาณได้  

1  
(1 คะแนน) 

1  
(2 คะแนน) 

3 
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เนื้อหาทีใ่ช ้
ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน แสดงวิธีท า 
ตอนที่ 1 

แสดงวิธีท า 
ตอนที่ 2 

รากท่ีสาม เพื่อให้นักเรียน  
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสาม
ของจ านวนจริงได้ 
2. อ่านและใช้สัญลักษณ์ 3  ได้
ถูกต้อง 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของการยก
ก าลังสามและการหารากท่ีสามของ
จ านวนจริงได้ 
4. หารากท่ีสามของจ านวนจริงท่ี
ก าหนดให้โดยการแยกตัวประกอบได้  

2  
(2 คะแนน) 

 2 

การด าเนินการของจ านวน

ในรูป a    

เพื่อให้นักเรียน  
1. หาผลบวกและผลลบของจ านวน

จริงท่ีอยู่ในรูป a  ได้ 
2. หาผลคูณและผลของหารจ านวน

จริงท่ีอยู่ในรูป a  ได้ 
3. ลงมือแก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
การ บวก ลบ คูณ หาร จ านวนจริงท่ี

อยู่ในรูป a  โดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาท่ีหลากหลายได้ 

1  
(1 คะแนน) 

1 
(2 คะแนน) 

3 

รากท่ี n เพื่อให้นักเรียน  
1. อธิบายความหมายของรากท่ี n  
ของจ านวนจริงได้ 
2. หารากท่ี n ของจ านวนจริงท่ี
ก าหนดให้ได้ 
3. หาจ านวนจริงท่ีสอดคล้องกับ
เงื่อนไขเกี่ยวกับรากท่ี n ของจ านวน
จริงท่ีก าหนดได้ 

2  
(2 คะแนน) 

1   
(2 คะแนน) 

4 

การหารากท่ีสองของ
นิพจน์ y2x   

เพื่อให้นักเรียน  
หารากท่ีสองของนิพจน์ x 2 y  ได้ 

1  
(1 คะแนน) 

1  
(2 คะแนน) 

3 

รวม 8  
( 8 คะแนน) 

11  
( 22 คะแนน) 

30 


