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ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ มุง่เน้นฐานสมรรถนะและบรูณาการ การเรียนรู้วิชา  คณิตศาสตร์2 รหัสวิชา 

(1000-0402) เล่มนีไ้ด้จดัท าขึน้เพ่ือใช้เป็นคูมื่อประกอบการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนเป็นส าคญั ตามหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2556 ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
 การจดัท าได้มีการพฒันาเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 7 หนว่ย การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนยดึผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการบรูณาการการเรียนรู้วิชา และคณุธรรมจริยธรรม  ไว้ใน
หนว่ยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกบัเนือ้หา มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พร้อม
เฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบตั ิและส่ือการเรียนการสอนตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ เรียนมากย่ิงขึน้ 
 ผู้จดัท าหวงัวา่แผนการจดัการเรียนรู้เลม่นีค้งจะเป็นแนวทางและเป็ นประโยชน์ตอ่ครู-อาจารย์และ
นกัเรียน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จดัท ายินดีน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในครัง้ตอ่ไป 
 
 

        ลงช่ือ.........................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 1 
      วิชา คณิตศาสตร์2 (1000-0402) สอนครั้งที่ 1 – 4 
      ชื่อหน่วย สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รวม 4 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 4 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
    สมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเท่ากันในประโยค อาจมีตัวแปรหรือไม่มีก็ได้ ในชีวิตประจ าวัน
เราจะมีความเก่ียวข้องของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมากมาย ซึ่งรูปทั่วไปของสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวคือ ax + b = 0 เมื่อ a, b คือค่าคงที่ใดๆ และ a ≠ 0 
 

สาระการเรียนรู้ 
    1. สมการและความหมาย 
    2. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    4. โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแก้สมการได้ 
 

จุดประสงค์น าทาง 
    1. บอกความหมายของค าว่าสมการ และยกตัวอย่างประโยคที่เป็นสมการได้  
    2. หาค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
    3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
    4. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องสมการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 
        ขั้นเตรียม 
             1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เอกสารการสอน ตัวอย่าง โครงการสอนหนังสือประกอบการสอน 
            2. เตรียมค าถามเก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
            3. เตรียมการวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. แนะน ารายวิชา วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีวัดผล และประเมินผล 



            2. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนน
ที่ได้ไว้ เพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่ 1 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอบตามเนื้อหาสาระเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัติ 
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
                2. ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง และเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ  
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกปฏิบัติ 1.1 และ 1.2 จากหนังสือแบบเรียน 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ความรับผิดชอบ 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 
            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการขยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 
                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหา 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนเรียนจะต้องได้คะแนนเพิ่มขึ้น
จากเดิมตั้งแต่ 20% ขึ้นไป 
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 
                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 1 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน 



            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 
            3. ตั้งใจฟังค าบรรยาย อธิบาย และ การให้ความรู้ ซักถามเมื่อสงสัย 
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น 
            6. ครูและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร และต าราต่างๆ 
                2. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
        ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วยย่อย 
                2. ท าใบงานที่ 1 
        หลังเรียน 
                1. ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1 
        สื่อการเรียนการสอน 
                1. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
        การวัดผลและประเมินผล 
            วิธีวัดผล 
                 1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
                 2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                 3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                 4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึประสงค์ 
                    
 5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1 
            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 1 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
        เกณฑ์การประเมินผล 
            1. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 1 เกณฑ์ ผ่าน 7 คะแนน ใน 10 คะแนน 
            2. แบบระเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน 7 คะแนน ใน 10 คะแนน 
            3. แบบประเมินการท างานกลุ่ม เกณฑ์ผ่าน 7 คะแนน ใน 10 คะแนน 
            4. แบบประเมินพฤติกรรมตามคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกณฑ์
ผ่าน 7 คะแนนขึ้นไป 
            5. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1 เกณฑ์การผ่าน 7 คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 2 
      วิชา คณิตศาสตร์2(1000-0402) สอนครั้งที่ 5 – 8 
      ชื่อหน่วย ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร รวม 4 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร จ านวน 4 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
    สมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือสมการที่มีตัวแปร 2 ตัว และเลขชี้ก าลังของตัวแปรทั้งสองเป็น 1 และตัวแปร
ทั้งสองอยู่ในรูปของการบวก หรือการลบรูปทั่วไปของสมการเชิงเส้นสองตัวคือ ax + by + c = 0 เมื่อ a, b 

และ c เป็นค่าตัว โดยที่ a ≠ 0 และ b ≠ 0 
สาระการเรียนรู้ 
    1. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
    2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
    3. กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
    4. โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และแก้สมการได้ 
 

จุดประสงค์น าทาง 
    1. หาค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
    2. เขียนกราฟเพ่ือหาค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้  
    3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปได้ 
    4. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
งานอาชีพ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 
        ขั้นเตรียม 
             1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่าง โครงการสอนหนังสือประกอบการสอน 
            2. เตรียมค าถามเก่ียวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
            3. เตรียมใบ  
            4. เตรียมการวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. ทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนที่ได้



ไว้ เพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยที่ 2 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอบตามเนื้อหาสาระเรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบมากๆ สุ่มซัก – ถาม ให้แสดงความคิดเห็น 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัติ 
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการท างานกลุ่ม 
                2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ครูตรวจค าตอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง  
                3. ครูสร้างโจทย์ปัญหาเพิ่มเติม แล้วสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกปฏิบัติ 2.1 , 1.2 และ 2.3 และ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 2 จากหนังสือ
คณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ ความสามัคคี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือแนะแนวเพ่ือนที่มีปัญหา 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 
            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการขยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 
                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
                4. มีการท างานในใบงาน 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหาในทุกขั้นตอน 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องได้คะแนน
เพ่ิมข้ึน 20%  
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 



                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 2 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 
            3. ตั้งใจฟังการให้ความรู้ ฟังการบรรยาย อธิบาย ตอบค าถามเม่ือถูกสุ่มถาม และซักถามเม่ือสงสัย  
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. ระดมความคิด เพ่ือท างานในใบงาน และแก้ไขข้อผิดพลาด  
            6. ครูและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร และต าราต่างๆ เก่ียวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
                2. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
        ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วยย่อย 
                2. ท าใบงานที่ 1 
        

 หลังเรียน 
                1. ผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ซัก – ถาม ข้อสงสัย 
                3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        สื่อการเรียนการสอน 
                1. หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
        การวัดผลและประเมินผล 
            วิธีวัดผล 
                    1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 2 เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
                    2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
                    5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 



            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 2 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 2 เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
        เกณฑ์การประเมินผล 
                    เครื่องมือที่ใช้วัดผลทุกแบบประเมิน ใช้เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไป ถ้าไม่ผ่านใช้วิธีการเรียน
เพ่ิมเติม สอนเสริม หรือใช้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 3 
      วิชา คณิตศาสตร์2(1000-0402) สอนครั้งที่ 9 – 14 
      ชื่อหน่วย สมการก าลังสองตัวแปรเดียว รวม 6 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 

    สมการก าลังสองตัวแปรเดียวจะอยู่ในรูป ax2+ bx + c = 0 เมื่อ a, b และ c เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 
การหาค าตอบจะใช้การแยกตัวประกอบ และใช้สูตร 
 

สาระการเรียนรู้ 
    1. การแยกตัวประกอบ 
        1.1 การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง 

        1.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป ax2+ bx + c = 0 เมื่อ a ≠ 0 
        1.3 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
        1.4 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างก าลังสาม และผลบวกก าลังสาม 
    2. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
        2.1 การแก้สมการก าลังสอง 
        2.2 โจทย์สมการก าลังสอง 
 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว และสามารถแก้สมการได้  
 

จุดประสงค์น าทาง 
    1. สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามได้ 
    2. หาค าตอบของสมการก าลังสองได้ 
    3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองได้ 
    4. น าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องสมการก าลังสองไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ และ
ใช้ในชีวิตหระจ าวันได้ 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 



        ขั้นเตรียม 
            1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวอย่างหนังสือคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
            2. เตรียมค าถามเก่ียวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
            3. เตรียมใบงาน 
            4. เตรียมการวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. ทดสอบก่อนเรียน เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนที่ได้ไว้ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยที่ 3 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอนตามเนื้อหาสาระเรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบมากๆ สุ่มซัก – ถาม ให้แสดงความคิดเห็น 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัติ 
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการท างานกลุ่ม 
                2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ครูตรวจดูความถูกต้อง ให้แต่ละกลุ่ม
แก้ไขข้อที่ผิด 
                3. ครูสร้างโจทย์ปัญหาเพิ่มเติม และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหา 
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกปฏิบัติ 3.1 , 3.2 , 3.3 และ 3.4 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ 
อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ช่วยเหลือแนะแนวเพ่ือนที่มีปัญหา 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 
            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 



                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
                4. มีการท างานในใบงาน 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหา 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องได้คะแนน
เพ่ิมข้ึน 20%  
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 
                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 3 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 
            3. ตั้งใจฟังการให้ความรู้ ฟังการบรรยาย อธิบาย ตอบค าถาม เมื่อถูกสุ่มถาม และซักถามเม่ือสงสัย 
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. ระดมความคิด เพ่ือท างานในใบงาน และแก้ไขข้อผิดพลาด  
            6. ครูและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า  เกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
                2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

            ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วยย่อย 
                2. ท าใบงานที่ 1 
         หลังเรียน 
                1. ผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ซัก – ถาม ข้อสงสัย 
                3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        สื่อการเรียนการสอน 
                1. หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
        การวัดผลและประเมินผล 



            วิธีวัดผล 
                    1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 3 เรื่องสมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 
                    2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
                    5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3 
            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 3 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 3 เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
        เกณฑ์การประเมินผล 
                    เครื่องมือที่ใช้วัดผลทุกแบบประเมิน ใช้เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไป ถ้าไม่ผ่านใช้วิธีการเรียน
เพ่ิมเติม สอนเสริม แล้วท าการประเมินผลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 4 
      วิชา คณิตศาสตร์2(1000-0402) สอนครั้งที่ 15 – 20 
      ชื่อหน่วย เลขยกก าลัง รวม 6 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง เลขยกก าลัง จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
    ในชีวิตประจ าวันจะพบ และเกี่ยวข้องกับจ านวนที่อยู่ในรูปของเลขยกก าลังเสมอ เช่น จ านวนที่มีค่ามากๆ 
สามารถเขียนให้เป็นจ านวนน้อยลงในรูปของเลขยกก าลังได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
    1. นิยาม และความหมายของเลขยกก าลัง 
    2. สมบัติของเลขยกก าลัง 
    3. การใช้เลขยกก าลัง แทนจ านวนที่มีค่ามาก 
    4. การคูณ และการหารเลขยกก าลัง 
    5. การแก้สมการที่เก่ียวกับเลขยกก าลัง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเลขยกก าลังสมบัติของเลขยกก าลัง และแก้ปัญหาเก่ียวกับ
เลขยกก าลังได้ 
 

จุดประสงค์น าทาง 
    1. บอกความหมายของเลขยกก าลังได้ 
    2. ใช้สมบัติของเลขยกก าลัง เมื่อหาค่าของจ านวนต่างๆ ได้ 
    3. หาค่าของจ านวนที่อยู่ในรูปของกรณฑ์ได้ 

    4. เขียนจ านวนต่างๆ ในรูปของ A × 10n เมื่อ 1 ≤ A < 10 และ n และ n เป็นจ านวนเต็มได้ 
    5. สามารถคูณและหารจ านวนที่อยู่ในรูปของเลขยกก าลังได้ 
    6. แก้สมการที่เก่ียวข้องกับเลขยกก าลังได้ 
    7. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลัง ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 
        ขั้นเตรียม 
             1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวอย่าง เตรียมค าถาม หนังสือแบบเรียน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเลขยกก าลัง 
            2. เตรียมใบงาน 
            3. เตรียมการวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. ทดสอบก่อนเรียน เรื่องเลขยกก าลัง ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนที่ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับ
การทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยที่ 4 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอนตามเนื้อหาสาระเรื่องเลขยกก าลัง 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ สุ่มผู้เรียน เพ่ือซัก – ถาม หรือให้แสดง
ความคิดเห็น 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัติ 
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 ครูสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนในการท างานกลุ่ม 
                2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ครูตรวจดูความถูกต้อง และแก้ไขข้อที่
ผิด 
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกปฏิบัติ 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.6 , 4.7 และ 4.8 จากหนังสือเรียน
วิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ช่วยเหลือแนะแนวเพ่ือนที่มีปัญหา 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 



            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 
                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
                4. ร่วมมือกันท างานในใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหา 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องได้คะแนน
เพ่ิมข้ึน 20%  
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 
                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 4 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
            3. ตั้งใจฟังการให้ความรู้ ฟังการบรรยาย อธิบาย ตอบค าถาม เมื่อถูกสุ่มถาม และซักถามเม่ือสงสัย 
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. ระดมความคิด เพ่ือท างานในใบงาน และแก้ไขข้อผิดพลาด  
            6. ครูและผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า  เกี่ยวกับเรื่องยกก าลัง 
                2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
            ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วย ตั้งแต่ 4.1 – 4.8 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ 
อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ท าใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
         หลังเรียน 
                1. ผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ซัก – ถาม ข้อสงสัย 
                3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        สื่อการเรียนการสอน 



                1. หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
        การวัดผลและประเมินผล 
            วิธีวัดผล 
                    1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องเลขยกก าลัง 
                    2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
                    5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4 
            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 4 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 4 เรื่องเลขยกก าลัง 
        เกณฑ์การประเมินผล 
                    เครื่องมือที่ใช้วัดผลทุกแบบประเมิน ใช้เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไป ถ้าไม่ผ่านใช้วิธีการเรียน
เพ่ิมเติม สอนเสริม แล้วท าการประเมินผลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 5 
      วิชา คณิตศาสตร์2(1000-0402) สอนครั้งที่ 21 – 26 
      ชื่อหน่วย ลอการ์ทึม รวม 6 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง ลอการ์ทึม จ านวน 6 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
    ลอการ์ทึมเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่สงบ ช่วยในการค านวณหาค่าบางค่าที่ไม่สามารถหาได้โดยวิธีอ่ืนๆ 
หรือใช้ค านวณหาค่าท่ียาก หรือใช้ในการแก้สมการ จึงมีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
 

สาระการเรียนรู้ 
    1. ความหมายของลอการ์ทึม 
    2. กฎของลอการ์ทึม 
    3. ลอการ์ทึมสามัญ 
    4. การเปลี่ยนฐานลอการ์ทึม 
    5. แอนติลอการ์ทึม 
    6. การค านวณหาค่าประมาณ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลอการ์ทึม 
    7. การแก้สมการลอการ์ทึม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลอการ์ทึม กฎของลอการ์ทึม ลอการ์ทึมสามัญ การหา
ค่าประมาณโดยการใช้ลอการ์ทึม และแก้สมการลอการ์ทึมได้ 
 

จุดประสงค์น าทาง 
    1. สามารถเปลี่ยนจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังให้อยู่ในรูปลอการ์ทึมได้ 
    2. สามารถเปลี่ยนจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปลอการ์ทึมให้อยู่ในรูปเลขยกก าลังได้ 
    3. หาค่าลอการ์ทึมท่ีก าหนดมาให้ โดยใช้กฎของลอการ์ทึมได้ 
    4. หาแมนทีสซา และแคแรกเทอรีสติกของลอการ์ทึมสามัญได้  
    5. เปิดตารางลอการ์ทึม เพื่อหาค่าของ log ที่ก าหนดให้ได้ 
    6. น าความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนฐาน log มาแก้โจทย์ปัญหาได้ 
    7. หาค่าของแอนติลอการ์ทึมของ log  N ใดๆท่ีก าหนดมาให้ได้ 
    8. ใช้ความรู้เกี่ยวกับลอการ์ทึม หาค่าโดยประมาณของจ านวนที่หาค่ายากได้ 
    9. แก้สมการลอการ์ทึมท่ีก าหนดให้ได้ 
    10. น าความรู้เกี่ยวกับลอการ์ทึมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 
        ขั้นเตรียม 
             1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวอย่าง เตรียมค าถาม หนังสือแบบเรียน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับลอการ์ทึม 
            2. เตรียมใบงาน 
            3. เตรียมการวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. ทดสอบก่อนเรียน เรื่องลอการ์ทึม ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนที่ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับ
การทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยที่ 5 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอนตามเนื้อหาสาระเรื่องลอการ์ทึม 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ สุ่มผู้เรียน เพ่ือซัก – ถาม หรือให้แสดง
ความคิดเห็น 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัติ 
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 ครูสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนในการท างานกลุ่ม 
                2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ครูตรวจดูความถูกต้อง และแก้ไ ขข้อที่
ผิด 
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 และ 5.7 จากหนังสือเรียนวิชา
คณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน ความสะอาดของห้องเรียน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ช่วยเหลือแนะแนวเพ่ือนที่มีปัญหา 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 



            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 
                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
                4. ร่วมมือกันท างานในใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 และแบบฝึกหัด 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหา 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องได้คะแนน
เพ่ิมข้ึน 20%  
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 
                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 5 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 
            3. ตั้งใจฟังการให้ความรู้ ฟังการบรรยาย อธิบาย ตอบค าถาม เมื่อถูกสุ่มถาม และซักถามเม่ือสงสัย 
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. ระดมความคิด เพ่ือท างานในใบงาน และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาด  
            6. ครู และผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า  เกี่ยวกับเรื่องลอการ์ทึมมาล่วงหน้า 
                2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
            ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วย ตั้งแต่ 5.1 – 5.7 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ 
อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ท าใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
         หลังเรียน 
                1. ผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ซัก – ถาม ข้อสงสัย 
                3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        สื่อการเรียนการสอน 



                1. หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
        การวัดผลและประเมินผล 
            วิธีวัดผล 
                    1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 5 เรื่องลอการ์ทึม 
                    2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
                    5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5 
            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 5 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 5 เรื่องลอการ์ทึม 
        เกณฑ์การประเมินผล 
                    เครื่องมือที่ใช้วัดผลทุกแบบประเมิน ใช้เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไป ถ้าไม่ผ่านใช้วิธีการเรียน
เพ่ิมเติม สอนเสริม แล้วท าการประเมินผลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 6 
      วิชา คณิตศาสตร์2(1000-0402) สอนครั้งที่ 27 – 30 
      ชื่อหน่วย พื้นที่ รวม 4 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง พ้ืนที่ จ านวน 4 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
    ในชีวิตประจ าวันของเรานั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิตสามมิติ
มากมาย เช่น หมอนขนาน กล่องใส่ของ ปีปใส่น้ า มีลักษณะเป็นปริซึม ขวดน้ า แก้วน้ า หม้อหุงข้าว มีลักษณะ
เป็นทรงกระบอก ไอศกรีมรูปกรวย หมวกรูปกรวย มีลักษณะเป็นรูปกรวย ลูกโลก ลูกฟุตบอล มะเขือเทศ ส้ม
โอ มีลักษณะเป็นทรงกลม นอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นๆอีกมาก 
 

สาระการเรียนรู้ 
    1. รูปทรงเลขาคณิตสามมิติ 
    2. ปริซึม และพ้ืนที่ผิว 
    3. ทรงกระบอก และพ้ืนที่ผิว 
    4. พีระมิด และพ้ืนที่ผิว 
    5. กรวย และพ้ืนที่ผิว 
    6. ทรงกลม และพ้ืนที่ผิว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติ และสามารถหาพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 
 

จุดประสงค์น าทาง 
    1. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ และยกตัวอย่างประกอบได้ 
    2. บอกลักษณะของปริซึมฐานต่างๆ และหาพ้ืนที่ผิวได้ 
    3. บอกลักษณะของทรงกระบอกได้ 
    4. ค านวณหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้ 
    5. บอกลักษณะของพีระมิด และส่วนต่างๆของพีระมิดได้  
    6. ค านวณหาพื้นที่ผิวของพีระมิดได้ 
    7. บอกลักษณะของกรวย และส่วนประกอบต่างๆ ของกรวยได้  
    8. ค านวณพื้นท่ีผิวของกรวยได้ 
    9. บอกลักษณะของทรงกรม และส่วนประกอบต่างๆ ของทรงกลมได้  



    10. ค านวณหาพื้นที่ผิวของทรงกรมได้ 
    11. น าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของรูปเรขาคณิตสามมิติไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 
        ขั้นเตรียม 
             1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวอย่าง เตรียมค าถาม หนังสือแบบเรียน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีผิว 
            2. เตรียมใบงาน 
            3. เตรียมวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. ทดสอบก่อนเรียน เรื่องพ้ืนที่ ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนที่ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับการ
ทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยที่ 6 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอนตามเนื้อหาสาระเรื่องพ้ืนที่ผิว 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ สุ่มผู้เรียน เพ่ือซัก – ถาม หรือให้แสดง
ความคิดเห็น 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัต ิ
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการท างานกลุ่ม 
                2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ครูตรวจดูความถูกต้อง และแก้ไขข้อที่
ผิด 
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 6.1 , 6.2 และ 6.3 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญช
นา  ชินบุตร 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน ความสะอาดของห้องเรียน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น



ของผู้อื่น ช่วยเหลือแนะแนวเพ่ือนที่มีปัญหา 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 
            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 
                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 
                4. ร่วมมือกันท างานในใบงานที่ 1 และแบบฝึกหัดในหน่วยที่ 6 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหา 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องได้คะแนน
เพ่ิมข้ึน 20%  
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 
                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 6 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 6 
            3. ตั้งใจฟังการให้ความรู้ ฟังการบรรยาย อธิบาย ตอบค าถาม เมื่อถูกสุ่มถาม 
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. ระดมความคิด เพ่ือท างานในใบงาน และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิด  
            6. ครู และผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า  เกี่ยวกับเรื่องพ้ืนที่ผิวมาล่วงหน้า 
                2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
            ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วย ตั้งแต่ 6.1 – 6.3 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ 
อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ท าใบงานที่ 1  
         หลังเรียน 



                1. ผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ซัก – ถาม ข้อสงสัย 
                3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        สื่อการเรียนการสอน 
                1. หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
        การวัดผลและประเมินผล 
            วิธีวัดผล 
                    1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 6 เรื่องพ้ืนที่ 
                    2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
                    5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6 
            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 6 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 6 เรื่องพ้ืนที่ 
        เกณฑ์การประเมินผล 
                    เครื่องมือที่ใช้วัดผลทุกแบบประเมิน ใช้เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไป ถ้าไม่ผ่านใช้วิธีการเรียน
เพ่ิมเติม สอนเสริม แล้วท าการประเมินผลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      แผนการสอนประจ าหน่วย หน่วยที่ 7 
      วิชา คณิตศาสตร์2(1000-0402) สอนครั้งที่ 31 – 34 
      ชื่อหน่วย ปริมาตร รวม 4 ชั่วโมง 

      ชื่อเรื่อง ปริมาตร จ านวน 4 ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ 
    การหาปริมาตร เป็นการหาความจุของสิ่งที่บรรจุอยู่ในวัตถุนั้น เช่น ขวดยามีบรรจุเท่าไร เรากล่าวว่ายาที่
บรรจุในขวดนั้นมีปริมาตรเท่าไร ถ้าเป็นวัตถุทรงตันจะหมายถึง เนื้อของวัตถุที่ใช้ท าทรงตันนั้นมีปริมาตรเท่าไร 
ซึ่งมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากที่จะเกี่ยวข้องกับปริมาตร 
 

สาระการเรียนรู้ 
    1. ปริซึม และปริมาตรของปริซึม 
    2. ทรงกระบอก และปริมาตรของทรงกระบอก 
    3. พีระมิด และปริมาตรของพีระมิด 
    4. กรวย และปริมาตรของกรวย 
    5. ทรงกลม และปริมาตรของทรงกลม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    จุดประสงค์ปลายทาง 
        เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ และมามารถหา
ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลมได้  
 
จุดประสงค์น าทาง 
    1. บอกลักษณะของปริซึม และค านวณปริมาตรของปริซึมได้  
    2. บอกลักษณะของทรงกระบอก และค านวณปริมาตรของทรงกระบอกได้ 
    3. บอกลักษณะของพีระมิด และค านวณหาปริมาตรของพีระมิดได้  
    4. บอกลักษณะของกรวย และค านวณหาปริมาตรของกรวยได้  
    5. บอกลักษณะของทรงกลม แลค านวณหาปริมาตรของทรงกลมได้  
    6. น าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้งานอาชีพ และใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
    1. กิจกรรมครู 
        ขั้นเตรียม 
             1. จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมตัวอย่าง เตรียมค าถาม หนังสือแบบเรียน และเอกสารที่



เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีผิว 
            2. เตรียมใบงาน 
            3. เตรียมวัดผล 
        ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            1. ทดสอบก่อนเรียน เรื่องปริมาตร ครูตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนที่ได้  เพ่ือเปรียบเทียบกับ
การทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
            2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนหน่วยที่ 7 
        ขั้นสอน 
            1. แจ้งรายการที่จะสอนตามเนื้อหาสาระเรื่องปริมาตร 
            2. ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ สุ่มผู้เรียน เพ่ือซัก – ถาม หรือให้แสดง
ความคิดเห็น 
            3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        ขั้นปฏิบัติ 
            กิจกรรมระดมสมอง 
                1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ช่วยกันท างานในใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 ครูสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนในการท างานกลุ่ม 
                2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ครูตรวจดูความถูกต้อง และแก้ไขข้อที่
ผิด 
            กิจกรรมฝึกทักษะ 
                1. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 7.1 , 7.2 และ 7.3 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญช
นา  ชินบุตร 
                2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            สิ่งที่ต้องเน้นขณะปฏิบัติงานในหน่วยนี้ 
                1. ความเป็นระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน ความสะอาดของห้องเรียน 
                2. การท างานในระบบกลุ่ม ความร่วมมือ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ช่วยเหลือแนะแนวเพ่ือนที่มีปัญหา 
                3. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
                4. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ศึกษาเพ่ิมเติม และท าการทดสอบใหม่  
                5. ตรวจให้คะแนน และบันทึกผลในสมุดประเมินผล 
            กิจกรรมการสอนที่เน้นในหน่วยนี้ 
                1. การสอนโดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ 
                2. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีการอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
                3. การสอนโดยการสุ่มผู้เรียนให้ตอบตามการชี้แนะของครู 



                4. ร่วมมือกันท างานในใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 และแบบฝึกหัดในหน่วยที่ 7 จากหนังสือเรียนวิชา
คณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
            ขั้นสรุปและวัดผล 
                1. ผู้สอน และผู้เรียนร่วมกับสรุปเนื้อหา 
                2. การทดสอบหลังเรียน และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องได้คะแนน
เพ่ิมข้ึน 20%  
                3. ผลจากการท าใบงานเกณฑ์ผ่าน 70% 
                4. ให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียนหน่วยที่ 7 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

    2. กิจกรรมครู 
            1. จัดเตรียมเอกสารแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน 
            2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 7 
            3. ตั้งใจฟังการให้ความรู้ ฟังการบรรยาย อธิบาย ตอบค าถาม เมื่อถูกสุ่มถาม 
            4. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
            5. ระดมความคิด เพ่ือท างานในใบงาน และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิด 
            6. ครู และผู้เรียนร่วมสรุปเนื้อหา 
            7. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7 
        งานที่มอบหมาย/กิจกรรม 
            ก่อนเรียน 
                1. ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า  เกี่ยวกับเรื่องพ้ืนที่ผิวมาล่วงหน้า 
                2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
            ขณะเรียน 
                1. ท าแบบฝึกปฏิบัติประจ าหน่วย ตั้งแต่ 7.1 – 7.3 จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ 
อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ท าใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
         หลังเรียน 
                1. ผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
                2. ซัก – ถาม ข้อสงสัย 
                3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7 เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        สื่อการเรียนการสอน 
                1. หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์2 ของ อ.อัญชนา  ชินบุตร 
                2. ใบงาน 
         



การวัดผลและประเมินผล 
            วิธีวัดผล 
                    1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนหน่วยที่ 7 เรื่องปริมาตร 
                    2. สังเกต และแสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                    3. สังเกต และประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. สังเกต และประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
                    5. ตรวจแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7 
            เครื่องมือการวัดผล 
                    1.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนหน่วยที่ 7 
                    2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
                    3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                    4. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    5. แบบประเมินผลการเรียนประจ าหน่วยที่ 7 เรื่องปริมาตร 
        เกณฑ์การประเมินผล 
                    เครื่องมือที่ใช้วัดผลทุกแบบประเมิน ใช้เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไป ถ้าไม่ผ่านใช้วิธีการเรียน
เพ่ิมเติม สอนเสริม แล้วท าการประเมินผลใหม่ 
 

 

 


