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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3  ค22101        1.5  หน่วยกิต    3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ครูผู้สอน  

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

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ  รากที่สอง  และรากที่สามของ 

จ านวนตรรกยะ  การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 
   พหนุาม   เอกนาม  พหุนาม  การบวก การลบ การคูณ และการหารเอกนาม การบวก การลบ และการ

คูณของพหุนาม การหารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 
   การแยกตัวประกอบพหนุามดกีรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ 

การแจกแจง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป็น 
ก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเป็นผลต่างก าลังสอง  
         สมบัติของเลขยกก าลัง  สมบัติของเลขยกก าลัง  การด าเนินการของเลขยกก าลัง  สมบัติอื่นๆ  ของ 
เลขยกก าลัง  และการน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหา 

   ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ        
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

   ปริซึมและทรงกระบอก  การหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา  การหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  การน าความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา 

   โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach)  การสืบสวนสอบสวน 
(inquiry)  การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project)  การเขียนผังความคิด (mind mapping)                 
การอภิปราย (discussion)  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์  ตลอดจนส่งเสริมใหใ้ช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้  หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ  เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาได้มากกว่าหน่ึงกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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ตัวชี้วัด 
  ค1.1 ม.2/2  เขา้ใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ค1.2 ม.2/1  เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค1.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหา 

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
  ค2.2 ม.2/5  เขา้ใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 

ในชีวิตจริง 
ค2.1 ม.2/1  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 ค2.1 ม.2/2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม และทรงกระบอกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 1 แนะน ารายวิชา 

ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับจ านวนจริง 
- จ านวนตรรกยะ 
- จ านวนอตรรกยะ 

 

 

ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม.2/2  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง 
และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ
พร้อมยกตัวอย่าง 
2. จ าแนกจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะท่ีก าหนดให้   

1-2 2-5 - รากท่ีสองของ
จ านวนตรรกยะ 

ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม.2/2  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง 
และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสองของจ านวนจริง 
2. หารากท่ีสองของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ  
3  หารากท่ีสองของจ านวนจริงโดยการตั้งหารและการประมาณ  
4. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสองของจ านวนเต็ม 
เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการ
หารากของจ านวนจริง 

2-3 6-7 - รากท่ีสามของ
จ านวนตรรกยะ 

ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม.2/2  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง 
และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของรากท่ีสามของจ านวนจริง 
2. หารากท่ีสามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ  
3. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสามของจ านวนเต็ม 
เศษส่วน และทศนิยม  
4. บอกความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวน
จริง 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3 8 - สมบัติของจ านวนจริง ตัวชี้วัด 

ค1.1 ม.2/2  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแกป้ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

3 9 - การน าความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของจ านวนจริง 
ไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม.2/2  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแกป้ัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

4 10-11 พหุนาม 
- เอกนาม 

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/1  เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม 
และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของเอกนาม 
2. ตรวจสอบความเป็นเอกนามของนิพจน์ท่ีก าหนดให้ 
3. ตรวจสอบความเป็นเอกนามคล้ายของนิพจน์ท่ีก าหนดให้ 
4. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอกนาม 

4-5 12-13 - พหุนาม ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/1  เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม 
และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความหมายของพหุนาม 
2. เขียนพหุนามในรูปผลส าเร็จ 
3. หาผลบวก ผลลบ และผลคูณของพหุนาม 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5 14-15 - การหารพหุนามด้วย

เอกนามท่ีมีผลหารเป็น                 
พหุนาม 

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/1  เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม และ
ใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 

6 16-17 การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง 

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ                   
การแจกแจง  

6-7 18-19 - การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองตัว
แปรเดียวในรูป 

cbxax ++2  
กรณีท่ี 1 เมื่อ ba, เป็น
จ านวนเต็ม และ 0=c  
กรณีท่ี 2  เมื่อ 1=a , 
b และ c  เป็นจ านวน
เต็ม และ 0c   
กรณีท่ี 3 เมื่อ cba ,,

เป็นจ านวนเต็ม และ 
0,1,0  caa  

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มี
สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม และมีสัมประสิทธิ์
ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจ านวนเต็ม 
 

7 20-21 - การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองท่ี
เป็นก าลังสองสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนก าลังสอง                
สมบูรณ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
8 22-23 - การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสอง   ท่ี
เป็นผลต่าง 
ก าลังสอง 
 

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเปน       
ผลต่างก าลังสอง 

8-9 24-27 - การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองโดย
วิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ 

ตัวชี้วัด 
ค1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเปนก าลัง
สองสมบูรณ 

10 28-30 สอบกลางภาค 
11-12 31-36 สมบัติของเลข 

ยกก าลัง 
-สมบติของเลขยกก าลัง 

ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม.2/1 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ี
ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาผลคูณและผลหารของจ านวนท่ีเขียนอยูในรูปเลขยก
ก าลัง ท่ีมีเลขช้ีก าลังเปนจ านวนเต็ม  โดยใชบทนิยามและ
สมบัติของเลขยกก าลังและน าไปใชแกปญหา  

13-14 37-42 - การน าความรู้เกี่ยวกับ
เลขยกก าลังไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 

ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ี
ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
สมบัติของเลขยกก าลัง  
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
15 43–45  

 

 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
   และบทกลับ 
 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับของทฤษฎีบท                    
พีทาโกรัส  

16 46-48 - การน าความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ                
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

17 49-51 ปริซึมและทรงกระบอก 
- พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 

ตัวชี้วัด 
ค2.1 ม.2/1  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสมบัติของปริซึมและทรงกระบอก 
2. อธิบายหลักการหาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
3. หาพื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอกท่ีก าหนดให้ 

18 52-54 - ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 

ตัวชี้วัด 
ค2.1 ม.2/2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม 
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการหาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก  
2. หาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกท่ีก าหนดให้ 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
19 55-57 - การน าความรู้เกี่ยวกับ

พื้นท่ีผิวและปริมาตรของ
ปริซึมและทรงกระบอก 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด 
ค2.1 ม.2/2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม 
และทรงกระบอกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

20 58-60  สอบปลายภาค 
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ค22101  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี ้

4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย             10 คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน    10 คะแนน  
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 6 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 เรื่องความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
1 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

2. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง พหุนาม 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
1-2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 2 

3. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่องการแยกตัว
ประกอบของพหุนาม 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

2 
 

4. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /   
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่องทฤษฎีบท
พีทาโกรัส 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

2 
 

5. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน/แบบฝึกหัด เรื่องปริซึมและ
ทรงกระบอก 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
6-7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

2 
 

 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และ
ปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
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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    (30 คะแนน) 
      รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 6 ครั้งดังนี้ 
       4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1   เวลาท่ีใช้สอบ  50  นาที    5  คะแนน 
       4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2   เวลาท่ีใช้สอบ  50  นาที    4  คะแนน 
    4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 3   เวลาท่ีใช้สอบ  50  นาที    6  คะแนน 
  4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 4   เวลาท่ีใช้สอบ  50  นาที    6  คะแนน 
       4.3.5 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 5   เวลาท่ีใช้สอบ  50  นาที    4  คะแนน 
    4.3.6 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 6   เวลาท่ีใช้สอบ  50  นาที    5  คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ของการสอบยอ่ยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้
ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (50 นาที) 
ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับจ านวน
จริง 
 

1  หารากท่ีสองของจ านวนจริงโดยการตั้งหารและ
การประมาณของรากท่ีสองของจ านวนจริง  

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 

2. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสองของ
จ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์
ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 

3. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสามของ
จ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์
ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 

4. ใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

2 

รวม 
5 

 แสดงวิธีท า 4 ข้อ 
(1 คะแนน)5 ข้อ 5 

คะแนน 

5 
การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (50 นาที) 
พหุนาม 1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของ               

เอกนาม 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 

2. หาผลบวก ผลลบ และผลคูณของพหุนาม แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 
3. หารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม แสดงวิธีท า 2 ข้อ 

 
2 

รวม  แสดงวิธีท า 4 ข้อ 
 

4 
การสอบย่อยคร้ังที่ 3 (50 นาที) 
การแยกตัว
ประกอบของ 
พหุนาม 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้
สมบัติการแจกแจง  
 
 
 
 
 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 
 

2 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปน  
ก าลังสองสมบูรณ 
 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท า
เปนผลต่างก าลังสอง 
 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 
 

1 

4.แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท า
เปนก าลังสองสมบูรณ์ 
 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 
 

2 

รวม  แสดงวิธีท า 6 ข้อ 
 

6 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ใน
การสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 4 (50 นาที) 

สมบัติของเลขยก
ก าลัง 
 

1. หาผลคูณและผลหารของจ านวนท่ีเขียนอยูใน
รูปเลขยกก าลัง ท่ีมีเลขช้ีก าลังเปนจ านวนเต็ม  
โดยใชบทนิยามและสมบัติของเลขยกก าลังและ
น าไปใชแกปญหา 

แสดงวิธีท า 4 ข้อ 
 

4 

2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้สมบัติของเลขยกก าลัง 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 
 

2 

รวม  แสดงวิธีท า 6 ข้อ 6 

การสอบย่อยคร้ังที่ 5 (50 นาที) 

ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 

1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎี
บทพีทาโกรัส 

แสดงวิธีท า 4 ข้อ 
 

4 

รวม  แสดงวิธีท า 4 ข้อ 4 

การสอบย่อยคร้ังที่ 6 (50 นาที) 

ปริซึมและ
ทรงกระบอก 

1. หาพื้นท่ีผิวของปริซึมท่ีและทรงกระบอก
ก าหนด 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 1 

2. หาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกท่ี
ก าหนด 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 1 

3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 3 

รวม  แสดงวิธีท า 6 ข้อ 5 

รวมทั้งหมด   30 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
 เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

เนื้อหาทีใ่ช ้
ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน
รวม 

เติมค าตอบ 
(คะแนน) 

แสดงวิธีท า
อย่างละเอียด 

(คะแนน) 
ความรู้
เบื้องต้น
เก่ียวกับ
จ านวนจริง 

1  หารากท่ีสองของจ านวนจริงโดยการตั้งหารและ
การประมาณของรากท่ีสองของจ านวนจริง  

1  ข้อ   
(1 คะแนน) 

-  1 

2. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสองของ
จ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์
ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 

- 
1 ข้อ  

(2 คะแนน) 
2 

3. อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจากการหารากท่ีสามของ
จ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์
ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 

- 
1 ข้อ  

(2 คะแนน) 
2 

4. ใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง - 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

2 

พหุนาม 1. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารของเอก
นาม 

1 ข้อ   
(1 คะแนน) 

- 1 

2. หาผลบวก ผลลบ และผลคูณของพหุนาม 1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

3. หารพหุนามด้วยเอกนามท่ีมีผลหารเป็นพหุนาม 2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

- 2 

การแยกตัว
ประกอบ 
พหุนาม 

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้
สมบัติการแจกแจง  

2  ข้อ   
(2 คะแนน) 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

4 

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนก าลัง
สองสมบูรณ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท า
เปนผลต่างก าลังสอง 

2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

- 2 

การแยกตัว
ประกอบ 
พหุนาม 

4.แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป
นก าลังสองสมบูรณ์  

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

2 

รวม 
 10 ข้อ 

(10 คะแนน) 
5 ข้อ 

(10 คะแนน) 20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
 เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/
เนื้อหา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน
รวม 

เติมค าตอบ 
 (คะแนน) 

แสดงวิธีท า
อย่างละเอียด 

(คะแนน) 
สมบัติของ
เลขยกก าลัง 

1. หาผลคูณและผลหารของจ านวนท่ีเขียนอยูใน
รูปเลขยกก าลัง ท่ีมีเลขช้ีก าลังเปนจ านวน 
เต็ม โดยใชบทนิยามและสมบัติของเลขยกก าลัง
และน าไปใชแกปญหา 

4  ข้อ  
(4 คะแนน) 

-   4 

2. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้สมบัติของเลขยกก าลัง  

2  ข้อ  
(2 คะแนน) 

2  ข้อ  
(6 คะแนน) 

8 

ทฤษฎีบท             
พีทาโกรัส 

1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

2  ข้อ   
(2 คะแนน) 

2  ข้อ   
(6 คะแนน) 

8 

ปริซึมและ
ทรงกระบอก 

1. หาพื้นท่ีผิวของปริซึมท่ีและทรงกระบอก
ก าหนด 

2  ข้อ   
(2 คะแนน) 

- 2 

2. หาปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกท่ี
ก าหนด 

2  ข้อ  
(2 คะแนน) 

- 2 

3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวและปริมาตรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

- 
2  ข้อ  

(6 คะแนน) 
6 

รวม  12 ข้อ 
(12 คะแนน) 

6 ข้อ 
(18 คะแนน) 

30 

 
 
 
 


