แผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐาน
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01

03

06

2

คณิตศาสตร ม.

05

04
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’
่ยาง ปรุง
อ ับ
ตัว รปร
ูต
ัลกส

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ห

ูตร 0
ักส ุง'6
หล ับปร
ปร

ูตร 0
ักส ุง'6
หล ับปร
ปร

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ
้ ละตัวชีว
้ ด
ั

ตามมาตรฐานการเรียนรูแ
้ ละตัวชีว
้ ด
ั

กลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )

กลุม
่ สาระการเรียนรูค
้ ณิตศาสตร์ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2551

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน พุทธศักราช 2551

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่ม 1

เล่ม 2

ม.2

ม.2

หนังสือเรียนเลมจริงอาจมีขนาดตางไปจากตัวอยางที่เสนอในเลมนี้
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1. เลขยกกาลัง

หน่วยการเรียนรู้

แบบนิรนัย (Deduction)

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการจัดกลุ่ม
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ทักษะการให้เหตุผล

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะการให้เหตุผล

ทักษะที่ได้

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการวิเคราะห์
3. ทักษะการให้เหตุผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concept Based Teaching

แผนที่ 2 การคูณและการหารเลขยกกาลัง
เมื่อเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม

แผนที่ 3 สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

แบบนิรนัย (Deduction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 1 เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็ม

แผนการจัดการเรียนรู้

การประเมิน
1. ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง เลขยกกาลังที่มี
เลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.1
3. ตรวจ Exercise 1.1
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง การคูณเลขยกกาลัง
เมื่อเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
2. ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง การหารเลขยกกาลัง
เมื่อเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.2
4. ตรวจ Exercise 1.2
5. ประเมินการนาเสนอผลงาน
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
8. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง สัญกรณ์วทิ ยาศาสตร์
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.3
3. ตรวจ Exercise 1.3

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

2

2

2

เวลา (ชั่วโมง)

เวลา 60 ชั่วโมง

78

2. จานวนจริง

หน่วยการเรียนรู้

แบบอุปนัย (Induction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 1 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า Concept Based Teaching

แผนที่ 4 การนาความรู้เกี่ยวกับ
เลขยกกาลังไปใช้ในชีวิตจริง

แผนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการสังเกต
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการนาความรู้ไปใช้

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการทาความกระจ่าง

1.
2.
3.
4.

ทักษะที่ได้
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง การนาความรู้
เกี่ยวกับเลขยกกาลังไปใช้ในชีวิตจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.4
3. ตรวจ Exercise 1.4
4. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เลขยกกาลัง
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
8. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียนเศษส่วน
ให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้า
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 1 และ 3
3. ตรวจ Exercise 2.1 ข้อ 1
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

1

2

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรู้

Concept Based Teaching

แบบนิรนัย (Deduction)

แผนที่ 3 จานวนจริง

แผนที่ 4 รากที่สองและการหารากที่สอง
ของจานวนจริง

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 2 การเขียนทศนิยมซ้าใน
รูปเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้

1. ทักษะการทาความกระจ่าง
2. ทักษะการคิดคล่อง
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการทาความกระจ่าง
2. ทักษะการจาแนกประเภท
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการทาความกระจ่าง

ทักษะที่ได้
1. ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้า
ในรูปเศษส่วน
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 2 และ 4
3. ตรวจ Exercise 2.1 ข้อ 2-4
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง จานวนจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.2
3. ตรวจ Exercise 2.2
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.4 เรื่อง รากที่สองและการหา
รากที่สองของจานวนจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.3
3. ตรวจ Exercise 2.3
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

การประเมิน

3

1

2

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรู้

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 6 การนาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริ ง แบบนิรนัย (Deduction)
ไปใช้ ในชีวิตจริ ง

แผนที่ 5 รากที่สามและการหารากที่สาม
ของจานวนจริง

แผนการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการทาความกระจ่าง
ทักษะการจาแนกประเภท
ทักษะการสรุปลงความเห็น
ทักษะการคิดคล่อง
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการทาความกระจ่าง
2. ทักษะการคิดคล่อง
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.5 เรื่อง รากที่สามและการหา
รากที่สามของจานวนจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.4
3. ตรวจ Exercise 2.4
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.6 เรื่อง การนาความรู้
เกี่ยวกับจานวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.5
3. ตรวจ Exercise 2.5
4. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จานวนจริง
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

2

3

เวลา (ชั่วโมง)
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3. พหุนาม

หน่วยการเรียนรู้

แบบค้นพบ
(Discovery Method)

Concept Based Teaching

แผนที่ 4 การบวกและการลบพหุนาม

แบบอุปนัย (Induction)

แผนที่ 2 การบวกและการลบเอกนาม

แผนที่ 3 พหุนาม

แบบนิรนัย (Deduction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 1 เอกนาม

แผนการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการคิดคล่อง
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการคิดคล่อง
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคัดแยก
ทักษะการตีความ
ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะที่ได้

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง เอกนาม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.1
ตรวจ Exercise 3.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง การบวกเอกนาม
ตรวจใบงานที่ 3.3 เรื่อง การลบเอกนาม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.2
ตรวจ Exercise 3.2
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 3.4 เรื่อง พหุนาม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.3
ตรวจ Exercise 3.3
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 3.5 เรื่อง การบวกพหุนาม
ตรวจใบงานที่ 3.6 เรื่อง การลบพหุนาม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.4
ตรวจ Exercise 3.4
ประเมินการนาเสนอผลงาน

การประเมิน

2

2

2

2

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 6 การหารพหุนาม

แผนที่ 5 การคูณพหุนาม

แผนการจัดการเรียนรู้

แบบอุปนัย (Induction)

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการคิดคล่อง
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการคิดคล่อง
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
8. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 3.7 เรื่อง การคูณระหว่าง
เอกนามกับเอกนาม
2. ตรวจใบงานที่ 3.8 เรื่อง การคูณระหว่าง
เอกนามกับพหุนาม
3. ตรวจใบงานที่ 3.9 เรื่อง การคูณระหว่าง
พหุนามกับพหุนาม
4. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.5 ก-ข
5. ตรวจ Exercise 3.5 A-B
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
8. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 3.10 เรื่อง การหารเอกนาม
ด้วยเอกนาม
2. ตรวจใบงานที่ 3.11 เรื่อง การหารพหุนาม
ด้วยเอกนาม
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.6 ก-ข
4. ตรวจ Exercise 3.6 A-B
5. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การประเมิน

2

2

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วย 4 การแปลงทาง
เรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 2 การเลื่อนขนาน การสะท้อน
และการหมุน

แผนที่ 1 การแปลง

แผนการจัดการเรียนรู้

Concept Based Teaching

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการหาแบบแผน
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะการสรุปลงความเห็น
ทักษะการสังเคราะห์

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการเชื่อมโยง
3. ทักษะการให้เหตุผล

ทักษะที่ได้
6. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พหุนาม
7. ประเมินการนาเสนอผลงาน
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
9. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
10. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง การแปลง
2. ประเมินการนาเสนอผลงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
4. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง การเลื่อนขนาน
2. ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง การสะท้อน
3. ตรวจใบงานที่ 4.4 เรื่อง การหมุน
4. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.2 ก-ค
5. ตรวจ Exercise 4.2 A-C
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

3

2

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วย 5 ความเท่ากัน
ทุกประการ

หน่วยการเรียนรู้

แบบแก้ปัญหา
(Problem Solving Method)

Concept Based Teaching

แผนที่ 1 ความเท่ากันทุกประการ
ของรูปเรขาคณิต

แผนที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม

ทักษะการหาแบบแผน
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะการสรุปลงความเห็น
ทักษะการสังเคราะห์
ทักษะการนาความรู้ไปใช้

ทักษะการหาแบบแผน
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะการสรุปลงความเห็น
ทักษะการสังเคราะห์

ทักษะที่ได้

1. ทักษะการเชื่อมโยง
2. ทักษะการให้เหตุผล

1. ทักษะการเชื่อมโยง
2. ทักษะการให้เหตุผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนที่ 4 การนาสมบัติของการเลื่อนขนาน
การสะท้อน และการหมุนไปใช้
ในชีวิตจริง

แบบนิรนัย (Deduction)

1.
2.
3.
4.
5.

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 3 ความสัมพันธ์ของการเลื่อนขนาน แบบอุปนัย (Induction)
การสะท้อน และการหมุน

แผนการจัดการเรียนรู้
1. ตรวจใบงานที่ 4.5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของ
การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
2. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
3. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
4. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
2. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การแปลงทางเรขาคณิต
3. ประเมินการนาเสนอผลงาน
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ความเท่ากัน
ทุกประการของรูปเรขาคณิต
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.1
3. ตรวจ Exercise 5.1
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง ความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.2
3. ตรวจ Exercise 5.2

การประเมิน

2

3

2

3

เวลา (ชั่วโมง)

85

หน่วยการเรียนรู้

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 4 การนาความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน Concept Based Teaching
ทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา

แผนที่ 3 ความเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มี
ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้

1. ทักษะการเชื่อมโยง
2. ทักษะการให้เหตุผล

1. ทักษะการเชื่อมโยง
2. ทักษะการให้เหตุผล

ทักษะที่ได้

2.
3.
4.

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

2.

1.

4.
5.
6.
7.

ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 5.3 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูป
ที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
ตรวจใบงานที่ 5.4 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูป
ที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
ตรวจใบงานที่ 5.5 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมสองรูป
ที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน
ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.3 ก-ค
ตรวจ Exercise 5.3 A-C
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 5.6 เรื่อง การนาความรู้
เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้ในการ
แก้ปัญหา
ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.4
ตรวจ Exercise 5.4
ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

การประเมิน

2

3

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วย 6 เส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 2 เส้นขนานและรูปสามเหลีย่ ม

แผนที่ 1 เส้นขนาน

แผนการจัดการเรียนรู้

แบบแก้ปัญหา
(Problem Solving Method)

แบบนิรนัย (Deduction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
2. ทักษะการให้เหตุผล
3. ทักษะการสื่อสาร

1. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
2. ทักษะการให้เหตุผล
3. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะที่ได้
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ความเท่ากันทุกประการ
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 6.1 เรื่อง เส้นขนานและ
มุมภายใน
2. ตรวจใบงานที่ 6.2 เรื่อง เส้นขนานและ
มุมแย้ง
3. ตรวจใบงานที่ 6.3 เรื่อง เส้นขนานและ
มุมภายนอกกับมุมภายใน
4. ตรวจแบบฝึกทักษะ 6.1 ก-ค
5. ตรวจ Exercise 6.1 A-C
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 6.4 เรื่อง เส้นขนานและ
รูปสามเหลี่ยม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 6.2
3. ตรวจ Exercise 6.2

การประเมิน

3

3

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 3 การให้เหตุผลและแก้ปญ
ั หา
โดยใช้สมบัติของเส้นขนาน
และความเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม

แผนการจัดการเรียนรู้

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
2. ทักษะการให้เหตุผล
3. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะที่ได้

6.
7.
8.
9.

2.
3.
4.
5.

1.

4.
5.
6.
7.

ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 6.5 เรื่อง การให้เหตุผลและ
แก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและ
ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลีย่ ม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 6.3
ตรวจ Exercise 6.3
ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เส้นขนาน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

2

เวลา (ชั่วโมง)
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แผนการจัดการเรียนรู้

แบบนิรนัย (Deduction)

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 3 การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติ Concept Based Teaching
การแจกแจง

แผนที่ 2 ตัวประกอบของพหุนาม

แผนที่ 1 การหารพหุนาม
หน่วย 1 การแยก
ตัวประกอบของ
พหุนาม

หน่วยการเรียนรู้

1.

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง การหารพหุนาม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.1
ตรวจ Exercise 1.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ตัวประกอบของ
พหุนาม
ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.2
ตรวจ Exercise 1.2
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง
ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.3
ตรวจ Exercise 1.3
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

1.
2.
3.
4.
5.

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

การประเมิน

ทักษะที่ได้

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

1

1

2

เวลา (ชั่วโมง)

เวลา 60 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้

แบบแก้ปัญหา
(Problem Solving Method)

Concept Based Teaching

แผนที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว (2)

แผนที่ 6 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่เป็นกาลังสองสมบูรณ์

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 4 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว (1)

แผนการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
1. ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (1)
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.4 ก
3. ตรวจ Exercise 1.4 A
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว (2)
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.4 ข
3. ตรวจ Exercise 1.4 B
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกาลังสองสมบูรณ์
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.5
3. ตรวจ Exercise 1.5
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

การประเมิน
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พีทาโกรัส

หน่วย 2 ทฤษฎีบท

หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

แผนที่ 7 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่เป็นผลต่างกาลังสอง

แผนการจัดการเรียนรู้

Concept Based Teaching

แบบแก้ปัญหา
(Problem Solving Method)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 1.7 เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกาลังสอง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 1.6
3. ตรวจ Exercise 1.6
4. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1
3. ตรวจ Exercise 2.1
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

4

2

เวลา (ชั่วโมง)

91

หน่วยการเรียนรู้
Concept Based Teaching

แบบนิรนัย (Deduction)

แผนที่ 3 การนาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
บทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้
ในชีวิตจริง

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 2 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

แผนการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
1. ตรวจใบงานที่ 2.2 เรื่อง บทกลับของทฤษฎีบท
พีทาโกรัส
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.2
3. ตรวจ Exercise 2.2
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 2.3 เรื่อง การนาความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้
ในชีวิตจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.3
3. ตรวจ Exercise 2.3
4. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน
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Concept Based Teaching

Concept Based Teaching

แบบนิรนัย (Deduction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 4 การนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและ แบบแก้ปัญหา
ปริมาตรของปริซึมไปใช้ในชีวิตจริง (Problem Solving Method)

แผนที่ 3 ปริมาตรของปริซึม

แผนที่ 2 พื้นที่ผิวของปริซึม

แผนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร

หน่วย 3 พื้นที่ผิวและ

ปริมาตร

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะการคิดละเอียด

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ

ทักษะที่ได้
1. ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง ความรู้เกีย่ วกับ
ปริมาตร
2. ประเมินการนาเสนอผลงาน
3. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
5. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 3.2 เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.2 ก
3. ตรวจ Exercise 3.2 A
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 3.3 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.2 ข
3. ตรวจ Exercise 3.2 B
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 3.4 เรื่อง การนาความรู้เกี่ยวกับ
พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมไปใช้ในชีวิตจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.2 ค

การประเมิน
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หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 6 ปริมาตรของทรงกระบอก

แผนที่ 5 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

แผนการจัดการเรียนรู้

Concept Based Teaching

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

4. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

3.
4.
5.
6.
7.

ตรวจ Exercise 3.2 C
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 3.5 เรื่อง พื้นที่ผิวของ
ทรงกระบอก
ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.3 ก
ตรวจ Exercise 3.3 A
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
ตรวจใบงานที่ 3.6 เรื่อง ปริมาตรของ
ทรงกระบอก
ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.3 ข
ตรวจ Exercise 3.3 B
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน
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หน่วย 4 สถิติ

หน่วยการเรียนรู้

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แบบนิรนัย (Deduction)

แบบนิรนัย (Deduction)

แผนที่ 1 แผนภาพจุด

แผนที่ 2 แผนภาพต้น - ใบ

แผนที่ 7 การนาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและ แบบแก้ปัญหา
ปริมาตรของทรงกระบอกไปใช้ใน (Problem Solving Method)
ชีวิตจริง

แผนการจัดการเรียนรู้
ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1.
2.
3.
4.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการจัดระเบียบ
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการระบุ
3. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

1.
2.
3.
4.

ทักษะที่ได้
1. ตรวจใบงานที่ 3.7 เรื่อง การนาความรู้เกี่ยวกับ
พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกไปใช้ใน
ชีวิตจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3.3 ค
3. ตรวจ Exercise 3.3 C
4. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พื้นที่ผิวและปริมาตร
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง แผนภาพจุด
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.1 ก
3. ตรวจ Exercise 4.1 A
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.2 เรื่อง แผนภาพต้น - ใบ
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.1 ข
3. ตรวจ Exercise 4.1 B
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

การประเมิน
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หน่วยการเรียนรู้

Concept Based Teaching

Concept Based Teaching

แผนที่ 4 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

แผนที่ 5 มัธยฐาน

แบบนิรนัย (Deduction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 3 ฮิสโทแกรม

แผนการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.3 เรื่อง ฮิสโทแกรม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.1 ค
3. ตรวจ Exercise 4.1 C
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.4 เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.2 ก
3. ตรวจ Exercise 4.2 A
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.5 เรื่อง มัธยฐาน
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.2 ข
3. ตรวจ Exercise 4.2 B
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

การประเมิน

1

2

3

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรู้

Concept Based Teaching

Concept Based Teaching

แผนที่ 7 การเลือกและการใช้ค่ากลาง
ของข้อมูล

แผนที่ 8 การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ
ประกอบการตัดสินใจ

Concept Based Teaching

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 6 ฐานนิยม

แผนการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการสรุปลงความเห็น
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการจัดระเบียบ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.6 เรื่อง ฐานนิยม
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.2 ค
3. ตรวจ Exercise 4.2 C
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.7 เรื่อง การเลือกและการใช้
ค่ากลางของข้อมูล
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.3
3. ตรวจ Exercise 4.3
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 4.8 เรื่อง การใช้ความรู้
เกี่ยวกับสถิติประกอบการตัดสินใจ
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 4.4
3. ตรวจ Exercise 4.4
4. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
5. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ
6. ประเมินการนาเสนอผลงาน

การประเมิน

2

2

1

เวลา (ชั่วโมง)
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เรขาคณิต

สร้างทาง

เกี่ยวกับการ

หน่วย 5 การให้เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้

แผนที่ 2 การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การสร้างทางเรขาคณิต (1)

แผนที่ 1 ประโยคเงื่อนไขและบทกลับ

แผนการจัดการเรียนรู้

Concept Based Teaching

แบบนิรนัย (Deduction)

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการคิดละเอียด

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

ทักษะที่ได้
7. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
9. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 5.1 เรื่อง ประโยคเงื่อนไขและ
บทกลับ
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.1
3. ตรวจ Exercise 5.1
4. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
6. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 5.2 เรื่อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต (1)
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.2 ก
3. ตรวจ Exercise 5.2 A
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

3

2

เวลา (ชั่วโมง)
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หน่วยการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Concept Based Teaching

Concept Based Teaching

แผนที่ 4 การนาความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
ทางเรขาคณิตและการให้เหตุผล
ไปใช้ในชีวิตจริง

แนวคิด/รูปแบบการสอน/
วิธีการสอน/เทคนิค

แผนที่ 3 การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การสร้างทางเรขาคณิต (2)

แผนการจัดการเรียนรู้

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการคิดละเอียด
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้

ทักษะการสังเกต
ทักษะการระบุ
ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะการคิดละเอียด

ทักษะที่ได้
1. ตรวจใบงานที่ 5.3 เรื่อง การให้เหตุผล
เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต (2)
2. ตรวจแบบฝึกทักษะ 5.2 ข
3. ตรวจ Exercise 5.2 B
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน
1. ตรวจใบงานที่ 5.4 เรื่อง การนาความรู้
เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตและการ
ให้เหตุผลไปใช้ในชีวิตจริง
2. ตรวจแบบฝึกทักษะประจาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
3. ตรวจผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การให้
เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต
4. ประเมินการนาเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
7. สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ใน
การทางาน

การประเมิน

3

3

เวลา (ชั่วโมง)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จานวนจริง
เวลา 12 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 1.1

เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจานวน ระบบจานวน การดาเนินการของจานวน ผลที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินการ สมบัติของการดาเนินการ และนาไปใช้
ค 1.1 ม.2/2 เข้าใจจานวนจริงและความสัมพันธ์ของจานวนจริง และใช้สมบัติของจานวนจริงในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

2. สาระการเรียนรู้
2.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1) จานวนอตรรกยะ
2) จานวนจริง
3) รากที่สองและรากที่สามของจานวนตรรกยะ
4) การนาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงไปใช้
2.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
จานวนจริงประกอบด้วยจานวนตรรกยะและจานวนอตรรกยะ ซึ่งจานวนตรรกยะเป็นจานวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้ และ
เศษส่วนทุกจานวนสามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้าได้ การหารากที่สองและรากที่สามของจานวนจริงสามารถหาได้โดยการแยก
ตัวประกอบ การประมาณค่า เปิดตาราง และใช้เครื่องคานวณ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวนจริงในชีวิตจริงหรือชีวิตประจาวันได้
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการยกกาลังสองกับรากที่สองและการยกกาลังสามกับรากที่สามของจานวนจริง

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการสังเกต
2) ทักษะการทาความกระจ่าง
3) ทักษะการจาแนกประเภท
4) ทักษะกาสรุปลงความเห็น
5) ทักษะการคิดคล่อง
6) ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
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5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- ผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง

6. การวัดและการประเมินผล
รายการวัด
6.1 การประเมินชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด)

วิธีวัด
- ตรวจผังมโนทัศน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จานวนจริง

เครื่องมือ
- แบบประเมินชิ้นงาน/
ภาระงาน

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- แบบทดสอบก่อนเรียน - ประเมินตามสภาพจริง

4) รากที่สองและการหา
รากที่สองของ
จานวนจริง

- ตรวจใบงานที่ 2.1
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 1 และ 3
- ตรวจ Exercise 2.1 ข้อ 1
- ตรวจใบงานที่ 2.2
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 2 และ 4
- ตรวจ Exercise 2.1
ข้อ 2-4
- ตรวจใบงานที่ 2.3
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.2
- ตรวจ Exercise 2.2
- ตรวจใบงานที่ 2.4
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.3
- ตรวจ Exercise 2.3

- ใบงานที่ 2.1
- แบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 1 และ 3
- Exercise 2.1 ข้อ 1
- ใบงานที่ 2.2
- แบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 2 และ 4
- Exercise 2.1
ข้อ 2-4
- ใบงานที่ 2.3
- แบบฝึกทักษะ 2.2
- Exercise 2.2
- ใบงานที่ 2.4
- แบบฝึกทักษะ 2.3
- Exercise 2.3

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

5) รากที่สามและการหา
รากที่สามของ
จานวนจริง

- ตรวจใบงานที่ 2.5
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.4
- ตรวจ Exercise 2.4

- ใบงานที่ 2.5
- แบบฝึกทักษะ 2.4
- Exercise 2.4

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

6.2 การประเมินก่อนเรียน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จานวนจริง
6.3 การประเมินระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
1) การเขียนเศษส่วน
ในรูปทศนิยมซ้า

2) การเขียนทศนิยมซ้า
ในรูปเศษส่วน

3) จานวนจริง
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เกณฑ์การประเมิน
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

รายการวัด
6) การนาความรู้
เกี่ยวกับจานวนจริง
ไปใช้ในชีวิตจริง

7) การนาเสนอผลงาน
8) พฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
9) พฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
10) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
6.4 การประเมินหลังเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จานวนจริง

วิธีวัด
- ตรวจใบงานที่ 2.6
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.5
- ตรวจ Exercise 2.5
- ตรวจแบบฝึกทักษะประจา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน

เครื่องมือ
- ใบงานที่ 2.6
- แบบฝึกทักษะ 2.5
- Exercise 2.5
- แบบฝึกทักษะประจา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
- แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- แบบสั งเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

- ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

- แบบทดสอบหลังเรียน - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

7. กิจกรรมการเรียนรู้







เรื่องที่ 1 : การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
เวลา 1 ชั่วโมง
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching
เรื่องที่ 2 : การเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
เวลา 2 ชั่วโมง
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching
เรื่องที่ 3 : จานวนจริง
เวลา 1 ชั่วโมง
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบนิรนัย (Deduction)
เรื่องที่ 4 : รากที่สองและการหารากที่สองของจานวนจริง
เวลา 3 ชั่วโมง
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching
เรื่องที่ 5 : รากที่สามและการหารากที่สามของจานวนจริง
เวลา 3 ชั่วโมง
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching
เรื่องที่ 6 : การนาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง
เวลา 2 ชั่วโมง
แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบนิรนัย (Deduction)
(รวมเวลา 12 ชั่วโมง)
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง
2) แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
4) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
5) ใบงานที่ 2.3 เรื่อง จานวนจริง
6) ใบงานที่ 2.4 เรื่อง รากที่สองและการหารากที่สองของจานวนจริง
7) ใบงานที่ 2.5 เรื่อง รากที่สามและการหารากที่สามของจานวนจริง
8) ใบงานที่ 2.6 เรื่อง การนาความรู้เกี่ยวกับจานวนจริงไปใช้ในชีวิตจริง
9) PowerPoint เรื่อง จานวนจริง
10) QR Code เรื่อง เทคนิคการหารากที่สองโดยการประมาณค่า
8.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) ห้องเรียน
3) อินเทอร์เน็ต
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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดี ยว
1. ข้อใดไม่เป็นจานวนจริง
ก. π
ข. 3
ค. 3 1,331
ง. 9
2. ข้อใดเป็นจานวนตรรกยะทั้งหมด
ก.
ข.
ค.

7. เขียน

22
, π, 3
7
1
0, , 2
2
7
0.3, , 3 8
10
1, 3, 5

6
5

ก.

1.23

ข.

1.22

ค.

1.21

ง.

1.20

ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ตรงกับข้อใด

8. เขียน 1.25 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ตรงกับข้อใด
ก.
ข.

ง.
3. ข้อใดเป็นจานวนตรรกยะ
ก. 5  5
ข. 5  5
ค. 5  5
ง. 5  5
4. จานวนใดเป็นจานวนอตรรกยะทุกจานวน
ก. 0.2999..., 3 27, π
ข. 123.234234..., 25, π
ค. 0.2626626662...,3 3, π
ง. 80.5656..., 16, π
5. จานวนในข้อใดเป็นจานวนอตรรกยะ
ก.



ค.
ง.

125
20
125

20
25
20
25

20

9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรากที่สอง
ก. a2 a,  a
ข. a 2   a
ค. x 4  x 2
ง. x 4   x 2
10. ผลลัพธ์ของ

 2   2   3
2

2

ข้อใด
ก.  7 
ข. 2 2  3
ค. 9
ง. 7
11. ค่าของ 3 27 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 27
ข. 9
ค. 3
ง. 3
2

125
5
4  3 8

ข.
ค. (3)2
ง. 16  3
6. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริง
ก. 9 เป็นจานวนตรรกยะ
ข. 2 2  2 เป็นจานวนอตรรกยะ
ค. 2  3 เป็นจานวนตรรกยะ
ง. 5  5 เป็นจานวนอตรรกยะ
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2

มีค่าตรงกับ

12. ถ้า x3   2,197 แล้ว x 2 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 13
ข. 26
ค. 169
ง. 338
13. รากที่สามของ 5,832 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 28
ข. 28
ค. 18
ง. 18
14. ถ้า 3 x  9 แล้ว x มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 18
ข. 27
ค. 36
ง. 45
15. วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ 616 ตารางเซนติเมตร
วงกลมวงนี้มีรัศมียาวกี่เซนติเมตร (กาหนดให้
ก.
ข.
ค.
ง.

π

22
)
7

12

13
14

15

เฉลย
1. ง
11. ค

2. ค
12. ค

3. ข
13. ง

4. ค
14. ข

5. ง
15. ค

6. ก
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7. ง

8. ค

9. ก

10. ง

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่เป็นจานวนจริง
7. เขียน  143 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ตรงกับข้อใด
999
ก. 16
ก. 0.413
ข. π
ข. 0.143
ค. 3 64
ค. 0.143
ง. 25
2. ข้อใดเป็นจานวนตรรกยะทั้งหมด
ง. 0.143
ก.
ข.
ค.

1
, π, 5
3
1
0, , 3
4
4
0.123, , 3 64
5
1, 2, 5

8. เขียน
ก.
ข.

ง.
3. ข้อใดเป็นจานวนตรรกยะ
ก. 1  3
ข. 5 25  16
ค. 2  3
ง. 3  27
4. จานวนใดเป็นจานวนอตรรกยะทุกจานวน
ก. 0.123123..., 3 64, π
ข. 15.248248..., 625, π
ค. 0.9898898889..., 2 5, π
ง. 93.515515..., 25, π
5. จานวนในข้อใดเป็นจานวนอตรรกยะ
ก.

ค.
ง.

7.171

ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ตรงกับข้อใด

787
111
797

111
796

111
796

333


9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรากที่สอง
ก. 16 4,  4
ข. (2)2 
2
ค. 16  22
ง. 16   (22 )
10. ผลลัพธ์ของ ( 3 27)3  ( 3 64)2  3 125 มีค่าตรงกับ
ข้อใด
ก. 6
ข. 4 27  5
ค. 48
ง. 6
11. ค่าของ 3 125 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 125
ข. 25
ค. 5
ง. 5

343
7
9  3 27

ข.
ค. (5)2  3 64
ง. 25  7
6. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. 169 เป็นจานวนอตรรกยะ
ข. 5 3  3 เป็นจานวนตรรกยะ
ค. 5  5 5 เป็นจานวนอตรรกยะ
ง. 25  5 เป็นจานวนตรรกยะ
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12. ถ้า x3  15,625 แล้ว x 2 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 25
ข. 25
ค. 625
ง. 625
13. รากที่สามของ 2,197x3 y6 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 14x3 y6
ข. 14xy2
ค. 13x3 y6
ง. 13xy2
14. ถ้า 3 x  16 แล้ว x มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 46
ข. 64
ค. 46
ง. 64
15. กล่องทรงลูกบาศก์ใบหนึ่งมีความจุ 3,375 ลูกบาศก์เมตร
จงหาว่ากล่องใบนี้มีความยาวด้านละกี่เมตร
ก. 14
ข. 14
ค. 15
ง. 15

เฉลย

1. ง
11. ค

2. ค
12. ค

3. ข
13. ง

4. ค
14. ข

5. ง
15. ค

6. ก
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7. ง

8. ค

9. ก

10. ง

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แผนฯ ที่ 6
แบบประเมินผังมโนทัศน์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียนตามรายการที่กาหนด แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2

1

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์
ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
ความตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./................./................
เกณฑ์การประเมินผังมโนทัศน์

ประเด็นที่ประเมิน

ระดับคะแนน
4
ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุกประเด็น

3
2
ผลงานสอดคล้องกับ
ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วนใหญ่ จุดประสงค์บางประเด็น

1
ผลงานไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

2. ความถูกต้องของเนื้อหา

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องครบถ้วน

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องบางประเด็น

เนื้อหาสาระของผลงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

3. ความคิดสร้างสรรค์

ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่
และเป็นระบบ
ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
กาหนด

ผลงานแสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ แปลกใหม่
แต่ยังไม่เป็นระบบ
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 1 วัน

ผลงานมีความน่าสนใจ แต่ ผลงานไม่มีความน่าสนใจ
ยังไม่มีแนวคิดแปลกใหม่ และไม่แสดงถึงแนวคิด
แปลกใหม่
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 2 วัน
กาหนด 3 วันขึ้นไป

1. ความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์

4. ความตรงต่อเวลา

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
14-16
ดีมาก
11-13
ดี
8-10
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่

ระดับคะแนน

รายการประเมิน

4

3

2

1

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน









2

ความถูกต้องของเนื้อหา









3

ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย









4

ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ









5

วิธีการนาเสนอผลงาน









รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
…............/................./................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน

รายการประเมิน
การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา

4

3

2

1









































รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
…............./................./................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับ
ที่

ชื่อ–สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

การยอมรับฟัง
คนอื่น

ความมีน้าใจ

การมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
…............./................./................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้าน

รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2

1

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
3. มีวินัย รับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว มีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
4. ใฝ่เรียนรู้
4.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
4.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
4.4 ตั้งใจเรียน
5. อยู่อย่างพอเพียง
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6. มุ่งมั่นในการทางาน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7. รักความเป็นไทย
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8. มีจิตสาธารณะ
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
…............/................./................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัตสิ ม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
68-80
ดีมาก
54-67
ดี
40-53
พอใช้
ต่ากว่า 40
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.2/2 เข้าใจจานวนจริงและความสัมพันธ์ของจานวนจริง และใช้สมบัติของจานวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายหลักการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้ (K)
2) เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้ (P)
3) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

3. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จานวนอตรรกยะ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

4. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เศษส่วนในรูป
ตัวส่วนไปหารตัวเศษ

a
b

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ทุกจานวน สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้ โดยการนา

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการสังเกต
2) ทักษะการทาความกระจ่าง
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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6. กิจกรรมการเรียนรู้
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง

ขั้นนา
ขั้นการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ (Prior Knowledge)
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนดูภาพหน้าหน่วยในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2
เล่ม 1 หน้า 40 จากนั้นยกสถานการณ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศของนิธิศ
3. ครูถามคาถามประจาหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 40 ว่า
“ถ้าค่าความแตกต่างของห้องนี้เท่ากับ 600 อยากทราบว่า ห้องนี้มีความยาวด้านละกี่เมตร” แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาถามประจาหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2
เล่ม 1 หน้า 40 หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
4. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมที่เคยเรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการ
ถาม-ตอบ ดังนี้
 เศษส่วนสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้หรือไม่
(แนวตอบ ได้ โดยนาตัวส่วนไปหารตัวเศษ)
 เศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเป็นจานวนเต็ม ไม่ว่าจะเป็นจานวนเต็มบวกหรือเป็นจานวนเต็มลบ สามารถเขียนให้อยู่
ในรูปทศนิยมซ้าได้หรือไม่
(แนวตอบ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้)
จากนั้นครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมบนกระดาน ดังนี้



2
5

=

2 2
5 2

=

4
10

เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเป็น

5
4

=

5  25
4  25

=

125
100

เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเป็น 1.25

1
20

=



=



1 5
20  5

5
100

เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเป็น

0.40

0.05

หมายเหตุ ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบพื้นฐานก่อนเรียน โดยการสแกน QR Code ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 41
5. ครูอธิบายว่า “การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมในตัวอย่างข้างต้น ใช้วิธีทาให้ตัวส่วนเท่ากับ 10, 100, 1000, …”
6. ครูสุ่มนักเรียน 4 คน มาเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้การหารยาวบนกระดาน


12
7
3 33
, 2 , 2 ,
25 10
4 5
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ขั้นสอน
ขั้นรู้ (Knowing)
1. ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
หน้า 42 แล้วแลกเปลี่ยนความรู้กับคู่ของตนเอง จากนั้นครูถามคาถาม ดังนี้


การเขียนเศษส่วนในรูป

a
b

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

(แนวตอบ การเขียนเศษส่วนในรูป
ตัวส่วนไปหารตัวเศษ)


เศษส่วนในรูป

a
b

a
b

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

(แนวตอบ เศษส่วนในรูป

a
b

ให้อยู่ในรูปทศนิยมทาได้อย่างไร
ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ โดยนา

ทุกจานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้หรือไม่

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ทุกจานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม

ซ้าได้เสมอ)
2. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยการตั้งหาร (เศษส่วนที่นามาเมื่อหารแล้วจะได้
ทศนิยมซ้า) จากนั้นให้นักเรียนสังเกตคาตอบของผลลัพธ์ว่าเป็นอย่างไร และสรุปว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเรียกว่า “ทศนิยมซ้า
(Repeating Decimal)” และครูเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์และอ่านให้นักเรียนฟัง
ขั้นเข้าใจ (Understanding)
1. ครูให้นักเรียนพิจารณากรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 43
โดยครูอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้
- ถ้าเป็นทศนิยมซ้า 1 ตาแหน่ง ให้เขียน ไว้เหนือเลขโดดที่ซ้านั้น
- ถ้าเป็นทศนิยมซ้าตั้งแต่สองตาแหน่งขึ้นไป ให้เขียน ไว้เหนือเลขโดดที่ซ้าตัวแรกและตัวสุดท้าย
2. ครูยกตัวอย่างทศนิยมซ้า เช่น 0.243243243… พร้อมกับถามคาถาม ดังนี้
ทศนิยมซ้าที่กาหนดให้ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้อย่างไร
(แนวตอบ 0.243243243… เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ̇ ̇ )
̇ ̇ อ่านว่าอย่างไร

(แนวตอบ ̇ ̇ อ่านว่า ศูนย์จุดสองสี่สาม สองสี่สามซ้า)
3. ครูแจกใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า ให้นักเรียนทา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ
ใบงานที่ 2.1
4. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 1 และ 3 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 56
และทา Exercise 2.1 ในแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ข้อ 1 เป็นการบ้าน


ขั้นลงมือทา (Doing)
ครูให้นักเรียนจับคู่ทากิจกรรมโดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) ดังนี้
 ให้นักเรียนแต่ละคนคิดคาตอบของตนเองก่อนจาก “Thinking Time” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
ม.2 เล่ม 1 หน้า 43
 ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนคาตอบกัน สนทนาซักถามซึ่งกันและกันจนเป็นที่เข้าใจร่วมกัน
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ขั้นสรุป

ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน มานาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
(แนวตอบ สามารถเขียน 333.9125784578457… โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ ได้ โดยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์
̇
̇ และอ่านว่า สามร้อยสามสิบสามจุดเก้าหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดสี่ ห้าเจ็ดแปดสี่ซ้า)

ครูถามคาถามเพื่อสรุปความรู้รวบยอดของนักเรียน ดังนี้


การเขียนเศษส่วนในรูป

a
b

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

(แนวตอบ การเขียนเศษส่วนในรูป
ไปหารตัวเศษ)


เศษส่วนในรูป

a
b



ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

(แนวตอบ เศษส่วนในรูป


a
b

a
b

ให้อยู่ในรูปทศนิยมทาได้อย่างไร

ทุกจานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้หรือไม่

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ได้เสมอ)
จาก 9.321321321… เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้อย่างไร
(แนวตอบ 9.321321321… เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ̇ ̇ )
จาก ̇ ̇ อ่านว่าอย่างไร
(แนวตอบ ̇ ̇ อ่านว่า เก้าจุดสามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งซ้า)
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ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ โดยนาตัวส่วน

ทุกจานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้า

7. การวัดและประเมินผล
รายการวัด
7.1 การประเมินก่อนเรียน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง จานวนจริง
7.2 การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
1) การเขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมซ้า

2) การนาเสนอผลงาน
3) พฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
4) พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม
5) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

- แบบทดสอบก่อนเรียน

- ประเมินตามสภาพจริง

- ตรวจใบงานที่ 2.1
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 1 และ 3
- ตรวจ Exercise 2.1
ข้อ 1
- ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน

- ใบงานที่ 2.1
- แบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 1 และ 3
- Exercise 2.1 ข้อ 1

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมิน
การนาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง
2) แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
8.2 แหล่งการเรี ยนรู้
1) ห้องสมุด
2) ห้องเรียน
3) อินเทอร์เน็ต
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ใบงานที่ 2.1
เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามแต่ละข้อต่อไปนี้
1. จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปทศนิยม
1)

1
8

2)



5
6

= ...............................................

3)

2
7

= ...............................................

4)

3

1
5

= ...............................................

5)

1

= ...............................................

2
3

= ...............................................

2. จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ของทศนิยมซ้า
1) 1.888…

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

2) 0.4151515…

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

3) 5.123412341234…

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

4) 0.121212…

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

5) 9.248248248…

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

3. จงเขียนคาอ่านของทศนิยมซ้าที่กาหนดให้ในข้อ 2.
1) 1.888…

อ่านว่า ...........................................................................

2) 0.4151515…

อ่านว่า ...........................................................................

3) 5.123412341234…

อ่านว่า ...........................................................................

4) 0.121212…

อ่านว่า ...........................................................................

5) 9.248248248…

อ่านว่า ...........................................................................
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ใบงานที่ 2.1
เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามแต่ละข้อต่อไปนี้
1. จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปทศนิยม
1)

1
8

2)



5
6

-0.8333…
= ...............................................

3)

2
7

-0.285714285714…
= ...............................................

4)

3

1
5

3.2
= ...............................................

5)

1

0.125
= ...............................................

2
3

-1.666…
= ...............................................

2. จงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ของทศนิยมซ้า
1) 1.888…
2) 0.4151515…
3) 5.123412341234…
4) 0.121212…
5) 9.248248248…

̇
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...........................................
...............................................
̇ ̇
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................
̇

̇

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

̇ ̇
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................
............................................
̇ ̇
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ...............................................

3. จงเขียนคาอ่านของทศนิยมซ้าที่กาหนดให้ในข้อ 2.
1) 1.888…

หนึ่งจุดแปด แปดซ้า
อ่านว่า ...........................................................................

2) 0.4151515…

ศูนย์จุดสี่หนึ่งห้า หนึ่งห้าซ้า
อ่านว่า ...........................................................................

3) 5.123412341234…

ห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ซ้า
อ่านว่า ...........................................................................

4) 0.121212…

ศูนย์จุดหนึ่งสอง หนึ่งสองซ้า
อ่านว่า ...........................................................................

5) 9.248248248…

เก้าจุดสองสี่แปด สองสี่แปดซ้า
อ่านว่า ...........................................................................
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เฉลย

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

10. บันทึกผลหลังการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์

 ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปัญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข
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.................................
................................ )
.......

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
การเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.2/2 เข้าใจจานวนจริงและความสัมพันธ์ของจานวนจริง และใช้สมบัติของจานวนจริงในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) อธิบายหลักการเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ (K)
2) เขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ (P)
3) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

3. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
จานวนอตรรกยะ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

4. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ทศนิยมซ้า สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
1) ทักษะการสังเกต
2) ทักษะการทาความกระจ่าง
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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6. กิจกรรมการเรียนรู้
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching

ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนา
ขั้นการใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ (Prior Knowledge)
1. ครูทบทวนความรู้เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้าที่ได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ 1 โดยการถาม-ตอบ ดังนี้


การเขียนเศษส่วนในรูป

a
b

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

(แนวตอบ การเขียนเศษส่วนในรูป
ตัวส่วนไปหารตัวเศษ)


เศษส่วนในรูป

a
b

a
b

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

(แนวตอบ เศษส่วนในรูป

a
b

ให้อยู่ในรูปทศนิยมทาได้อย่างไร
ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้โดยนา

ทุกจานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้หรือไม่

ที่ a และ b เป็นจานวนเต็ม โดยที่

ทุกจานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้า

ได้เสมอ)
2. ครูกล่าวว่า “การถามตอบข้างต้นเป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้า ต่อไปเราจะเรียนการเขียน
ทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ในชั่วโมงแรกจะเรียนในส่วนของกรณีที่ 1 ทศนิยมซ้าศูนย์” พร้อมกับ
ยกตัวอย่างเพิ่มเติมบนกระดาน
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “จานวนที่อยู่ในรูปทศนิยม เช่น 136.427 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นจานวนเต็มและส่วน
ที่เป็นทศนิยม และมีจุด (.) คั่นระหว่างสองจุดนั้น และการเขียนทศนิยมในรูปการกระจายซึ่งเป็นการแสดงค่าของเลขโดด
โดยใช้ค่าประจาหลัก”

ขั้นสอน
ขั้นรู้ (Knowing)
1. ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาการเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
หน้า 43 แล้วแลกเปลี่ยนความรู้กับคู่ของตนเอง จากนั้นครูถามคาถาม ดังนี้
การเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนแบ่งได้เป็นกี่กรณี อะไรบ้าง
(แนวตอบ การเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ทศนิยมซ้าศูนย์ และกรณีที่ 2
ทศนิยมซ้าที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้าศูนย์)
2. ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาค่าประจาหลักจากตารางในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 44 แล้ว


แลกเปลี่ยนความรู้กับคู่ของตนเอง จากนั้นครูถามคาถามจากจานวน 136.427 ดังนี้


7 เป็นทศนิยมตาแหน่งใด อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
(แนวตอบ 7 เป็นทศนิยมตาแหน่งที่ 3 อยู่ในหลักส่วนพัน และ 7 มีค่าเป็น

121

7

1
103

)



2 เป็นทศนิยมตาแหน่งใด อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
(แนวตอบ 2 เป็นทศนิยมตาแหน่งที่ 2 อยู่ในหลักส่วนร้อย และ 2 มีค่าเป็น



2

4 เป็นทศนิยมตาแหน่งใด อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
(แนวตอบ 4 เป็นทศนิยมตาแหน่งที่ 1 อยู่ในหลักส่วนสิบ และ 4 มีค่าเป็น

4

1
102

)

1
)
10

6 อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
(แนวตอบ 6 อยู่ในหลักหน่วย และ 6 มีค่าเป็น 6 1 )
 3 อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
(แนวตอบ 3 อยู่ในหลักสิบ และ 3 มีค่าเป็น 3 10 )
 1 อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด
(แนวตอบ 1 อยู่ในหลักร้อย และ 1 มีค่าเป็น 1102 )
3. ครูส่มตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียนจานวน 136.427 ในรูปกระจายบนกระดาน


(แนวตอบ 136.427 (1102 )  (3 10)  (6 1)   4  1    2 


10  

1  
1 
 7 3  )
2  
10   10 

4. ครูยกตัวอย่างที่ 1 ข้อ 1) ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 44 บนกระดาน แล้วเขียน
ค่าประจาหลักของทศนิยมในแต่ละหลัก จากนั้นเขียนทศนิยมในรูปกระจาย โดยครูอธิบายเพิ่มเติมว่า 125.2 อาจเขียน
) (
) (
) (
)
ในรูปกระจายได้เป็น 125.2 = (
5. ครูให้นักเรียนทา “ลองทาดู” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 45 จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยคาตอบ “ลองทาดู”
6. ครูยกตัวอย่างที่ 2 ข้อ 1) ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 45 บนกระดาน แล้วเขียน
ค่าประจาหลักของทศนิยมในแต่ละหลัก จากนั้นเขียนทศนิยมในรูปกระจาย โดยครูอธิบายเพิ่มเติมว่า 0.5 อาจเขียนใน
รูปกระจายได้เป็น 0.5 =

5

รวดเร็วขึ้น

1
10

=

5
10

=

1
2

ซึ่งทาให้การเขียนทศนิยมซ้าศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั้นทาได้ง่ายและ

ขั้นเข้าใจ (Understanding)
1. ครูให้นักเรียนทา “ลองทาดู” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 46 จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยคาตอบ “ลองทาดู”
2. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมคณิตศาสตร์ ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 46 หลังจากที่หา
คาตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนคาตอบกัน สนทนาซักถามซึ่งกันและกันจนเป็นที่
เข้าใจร่วมกัน จากนั้นครูสุ่มถามคาถามนักเรียน ดังนี้
ทศนิยม

0.5

3.25

12.379

4.4346

6.17846

เศษส่วน

5
10

325
100

12,379
1,000

44,346
10, 000

617,846
100, 000

1. ตัวเศษและตัวส่วนที่ได้จากการเขียนทศนิยมซ้าศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนมีลักษณะอย่างไร
(แนวตอบ ตัวเศษเท่ากับเลขโดดเดิมเขียนโดยไม่ใส่จุดทศนิยม และตัวส่วนเท่ากับ
เมื่อ n คือ จานวนตาแหน่ง
ของทศนิยมนั้น)
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2. ทศนิยมจานวนหนึ่งเป็นทศนิยม 9 ตาแหน่ง จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน โดยที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ 10
ได้อย่างไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเอง เช่น
0.123456789 =

123, 456, 789
)
1, 000, 000, 000

3. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า “จากกิจกรรมคณิตศาสตร์ การเขียนทศนิยมซ้าศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วน โดยที่ตัวส่วนเป็นพหุคุณของ
10 สามารถเขียนได้โดยเขียนตัวเศษเท่ากับเลขโดดเดิม โดยไม่ใส่จุดทศนิยม และตัวส่วนเท่ากับ
เมื่อ n คือ จานวน
ตาแหน่งของทศนิยมนั้น”
4. ครูให้นักเรียนจับคู่ทา “ลองทาดู” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 47 จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ “ลองทาดู”
5. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 2 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 56 และทา
Exercise 2.1 ในแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 เป็นการบ้าน

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นสอน
ขั้นรู้ (Knowing)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 2
2. ครูทบทวนการเขียนทศนิยมซ้าศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ 10 สามารถเขียนได้โดย “ตัวเศษ
เมื่อ n คือ จานวนตาแหน่งของทศนิยมนั้น”
เท่ากับเลขโดดเดิมเขียนโดยไม่ใส่จุดทศนิยม และตัวส่วนเท่ากับ
3. ครูกล่าวว่า “กรณีที่ 2 ของการเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน คือ ทศนิยมซ้าที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้าศูนย์”
4. ครูให้นักเรียนจับคู่ทากิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) ดังนี้
 ให้นักเรียนแต่ละคนคิดคาตอบของตนเองก่อนจากกิจกรรมคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
ม.2 เล่ม 1 หน้า 47
 ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนคาตอบกัน สนทนาซักถามซึ่งกันและกันจนเป็นที่เข้าใจร่วมกัน
 ครูสุ่มถามนักเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคาตอบ ดังนี้
ข้อ
N
N × 10
N × 100
N × 1,000
1)
0.777…
7.777…
77.777…
777.777…
2)
0.42424…
4.24242…
42.42424…
424.24242…
1. จากตาราง นักเรียนคิดว่าจะต้องนาจานวนสองจานวนใดมาลบกันแล้วได้ผลลบเป็นจานวนเต็ม
(แนวตอบ จากข้อ 1) (7.777…) – (0.777…), (77.777…) – (0.777…), (777.777…) – (0.777…),
(77.777…) – (7.777…), (777.777…) – (7.777…), (777.777…) – (77.777…)
2) (42.42424…) – (0.42424…), (424.24242…) – (4.24242…))
2. เขียนจานวนที่เลือกในข้อ 1. ในรูปของ N
(แนวตอบ จากข้อ 1) สามารถเขียนในรูปของ N ได้ ดังนี้
(10N – N = 9N), (100N – N = 99N), (1,000N – N = 999N),
(100N – 10N = 90N), (1,000N – 10N = 990N), (1,000N – 100N = 900N)
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2) สามารถเขียนในรูปของ N ได้ ดังนี้
(100N – 10N = 90N), (1000N – 10N = 990N))
5. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า “จากกิจกรรมคณิตศาสตร์ การเลือกจานวนที่จะมาลบกันแล้วได้จานวนเต็ม ควรเลือกจานวนที่เมื่อลบ
กันแล้วได้ผลต่างน้อยที่สุด เพราะจะทาให้ง่ายต่อการคานวณ”
6. ครูยกตัวอย่างที่ 4 และ 5 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 48 บนกระดาน พร้อมกับอธิบาย
เพิ่มเติมว่า “จากตัวอย่างที่ 4 จะเห็นว่า ̇ เป็นทศนิยมซ้าหนึ่งตาแหน่ง และซ้าตั้งแต่ตาแหน่งที่หนึ่ง จานวนที่นามาคูณ
คือ 10 และจากตัวอย่างที่ 5 จะเห็นว่า ̇ ̇ เป็นทศนิยมซ้าสองตาแหน่ง และซ้าตั้งแต่ตาแหน่งที่หนึ่ง จานวนที่นามาคูณ
คือ 100”
7. ครูถามนักเรียนว่าจากตัวอย่างที่ผ่านมา ถ้ากาหนดทศนิยมซ้าสามตาแหน่งและซ้าตั้งแต่ตาแหน่งที่หนึ่ง จานวนที่ต้อง
นามาคูณคือจานวนใด
(แนวตอบ ถ้ากาหนดทศนิยมซ้าสามตาแหน่งและซ้าตั้งแต่ตาแหน่งที่หนึ่ง จานวนที่นามาคูณ คือ 1,000)

ขั้นเข้าใจ (Understanding)
1. ครูให้นักเรียนจับคู่ศึกษาตัวอย่างที่ 7 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 51 แล้วแลกเปลี่ยน
ความรู้กับคู่ของตนเอง จากนั้นครูสุ่มถามคาถาม ดังนี้
̇ เป็นทศนิยมซ้ากี่ตาแหน่งและซ้าในตาแหน่งที่เท่าใด เมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับเท่าใด
 จาก
(แนวตอบ ̇ เป็นทศนิยมซ้าหนึ่งตาแหน่งและซ้าในตาแหน่งที่หนึ่ง เมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับ 9)
̇ ̇ เป็นทศนิยมซ้ากี่ตาแหน่งและซ้าในตาแหน่งที่เท่าใด เมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วนเท่ากับเท่าใด
 จาก
̇ ̇ เป็นทศนิยมซ้าสองตาแหน่งและซ้าในตาแหน่งที่หนึ่งถึงสอง เมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวส่วน
(แนวตอบ
เท่ากับ 99)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทา “ลองทาดู” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 51 จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ “ลองทาดู”
3. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในห้องร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์คาถาม “Thinking Time” ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 51 และเขียนวิธีคิดลงในสมุดของตนเอง จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียนมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
(แนวตอบ
แนวตอบ ตัวเศษ =
ตัวเศษเท่ากับเลขโดดที่เป็นตัวซ้านั้น)
999...999
ตัวส่วน
n ตัว
4. ครูแจกใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน ให้นักเรียนทา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ
ใบงานที่ 2.2
5. ครูกล่าวว่า “จากที่เรียนมาเป็นการเขียนทศนิยมซ้าที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้าศูนย์ โดยซ้าตั้งแต่ทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่งให้อยู่ใน
รูปเศษส่วน ในกรณีที่ไม่ได้ซ้าตั้งแต่ทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง” จะมีวิธีการเขียนดังตัวอย่างที่ 8 ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 51 จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันและศึกษาตัวอย่างที่ 8 เพิ่มเติม
6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทา “ลองทาดู” ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 52 หลังจากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ “ลองทาดู”
7. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้าได้และเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้”
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ขั้นลงมือทา (Doing)
1. ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 4 ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน้า 56 จากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบแบบฝึกทักษะ 2.1 ข้อ 4
2. ครูให้นักเรียนทา Exercise 2.1 ในแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ข้อ 2-4 เป็นการบ้าน

ขั้นสรุป
ครูถามคาถามเพื่อสรุปความรู้รวบยอดของนักเรียน ดังนี้
 การเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนแบ่งได้เป็นกี่กรณี อะไรบ้าง
(แนวตอบ การเขียนทศนิยมซ้าให้อยู่ในรูปเศษส่วนแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ทศนิยมซ้าศูนย์ และกรณีที่ 2
ทศนิยมซ้าที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้าศูนย์)
 การเขียนทศนิยมซ้าศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ 10 สามารถเขียนได้อย่างไร
(แนวตอบ ตัวเศษเท่ากับเลขโดดเดิมเขียนโดยไม่ใส่จุดทศนิยม และตัว ส่วนเท่ากับ
เมื่อ n คือ จานวนตาแหน่งของ
ทศนิยมนั้น)
 ถ้ากาหนดทศนิยมซ้าหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่งและสามตาแหน่งและซ้าตั้งแต่ตาแหน่งที่หนึ่ง จานวนที่ต้องนามาคูณคือ
จานวนใด
(แนวตอบ ถ้ากาหนดทศนิยมซ้าหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่งและสามตาแหน่งและซ้าตั้งแต่ตาแหน่ง ที่หนึ่ง จานวนที่นามา
คูณ คือ 10, 100, 1,000)

7. การวัดและประเมินผล
รายการวัด
การประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1) การเขียนทศนิยมซ้าใน
รูปเศษส่วน

2) การนาเสนอผลงาน
3) พฤติกรรมการทางานรายบุคคล
4) พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

- ตรวจใบงานที่ 2.2
- ตรวจแบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 2 และ 4
- ตรวจ Exercise 2.1
ข้อ 2-4
- ประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- สังเกตความมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทางาน
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เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

- ใบงานที่ 2.2
- แบบฝึกทักษะ 2.1
ข้อ 2 และ 4
- Exercise 2.1 ข้อ 2-4

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

- แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานรายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานกลุ่ม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
- ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง
2) แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จานวนจริง
3) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
8.2 แหล่งการเรี ยนรู้
1) ห้องเรียน
2) ห้องสมุด
3) อินเทอร์เน็ต
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ใบงานที่ 2.2
เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้าในรูปเศษส่วน
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนทศนิยมซ้าต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
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̇ ̇
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̇ ̇
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̇ ̇
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........................................................................
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9.

̇ ̇
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........................................................................
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...............................................................
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...............................................................
...............................................................
7.

̇

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
10.

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

̇ ̇
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........................................................................
........................................................................
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ใบงานที่ 2.2
เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้้าในรูปเศษส่วน
ค้าชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนทศนิยมซ้าต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
1.

3.

5.

7.

9.
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̇ ̇
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……………………………………………………………….
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เฉลย

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

10. บันทึกผลหลังการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร์

 ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปัญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข
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