
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค21101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/7  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

นายวิโรจน์  อังกูรวัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

 แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาคณิตศาสตร์1 (ค21101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

จ านวนเต็มการเปรียบเทียบจ านวน
เต็ม 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms PowerPiont 
 เร่ือง ความหมายของเลขยกก าลัง 
https://www.youtube.com/watc
h?v=4FAq__Zm9ho 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
  

line 
 

5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

การบวกจ านวนเตม็ 
-จ านวนเตม็ลบ กบัจ านวนเตม็ลบ 
-จ านวนเตม็ลบกบัจ านวน        
เตม็บวก 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms PowerPiont 
 เร่ือง การบวกจ านวนเตม็ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=dfhvsKMwrpA 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการบวก
จ านวนเตม็ 
 

line 
 

 
 

5 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

การลบจ านวนเต็ม 
-จ านวนเตม็บวก กบัจ านวนเตม็
ลบ 
-จ านวนเตม็ลบกบัจ านวน        
เตม็ลบ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms PowerPiont 

 เร่ือง การลบจ านวนเต็ม 
https://www.youtube.com/watc
h?v=dfhvsKMwrpA 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการลบ
จ านวนเต็ม 
 

line 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

การคูณและการหารจ านวนเต็ม Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms PowerPiont 
 เร่ือง การคูณและการหารจ านวนเต็ม 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการคูณ
และการหารจ านวนเต็ม 

line 
 

5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FAq__Zm9ho
https://www.youtube.com/watch?v=4FAq__Zm9ho
https://www.youtube.com/watch?v=dfhvsKMwrpA
https://www.youtube.com/watch?v=dfhvsKMwrpA
https://www.youtube.com/watch?v=dfhvsKMwrpA
https://www.youtube.com/watch?v=dfhvsKMwrpA


 

 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

สมบัติการบวกและการคณูจ านวน
เต็ม 
-ความหมายของเลขยกก าลัง 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms PowerPiont 
 เร่ือง สมบัติการบวกและการคูณ
จ านวนเต็ม 

-ความหมายของเลขยกก าลัง 
https://www.youtube.com/watc
h?v=qX08gbcsjsg 
 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
 

line 
 

-  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

ความหมายของเลขยกก าลัง 
-สมบัติของเลขยกก าลัง 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง ความหมายของ            
เลขยกก าลัง/สมบัติของ         
เลขยกก าลัง 
https://www.youtube.com/watc
h?v=qX08gbcsjsg 
 
 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดเลขยก
ก าลัง 1 
 

line 
 

 
5 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

สมบัติของเลขยกก าลัง Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง สมบัติของเลขยกก าลัง 
https://www.youtube.com/watc
h?v=l9o4okyR0jI 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด  
เลขยกก าลัง 2 

line 
 

10  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qX08gbcsjsg
https://www.youtube.com/watch?v=qX08gbcsjsg
https://www.youtube.com/watch?v=qX08gbcsjsg
https://www.youtube.com/watch?v=qX08gbcsjsg
https://www.youtube.com/watch?v=l9o4okyR0jI
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เรื่อง สัญกรณท์างวทิยาศาสตร ์
https://www.youtube.com/watc
h?v=PZTS5t28qJM 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.ทดสอบเรื่อง          
จ านวนเต็มและเลข    
ยกก าลัง 

line 
 

15 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นกัเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

ทศนิยม/การเปรียบเทียบทศนิยม Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ือง ทศนิยม/การเปรียบเทียบ
ทศนิยม 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.ทดสอบเรื่อง          
การเปรียบเทียบทศนิยม 
 

line 
 

 
 

5 
 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

การบวกและการลบทศนยิม Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ือง การบวกและการลบทศนิยม 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการบวก
และการลบทศนิยม 

line 
 

5  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

การคูณและการหารทศนิยม Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดกการคูณ
และการหารทศนิยม 

line 
 

5 
 

 

 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน คะแนน ก าหนดส่ง 

https://www.youtube.com/watch?v=PZTS5t28qJM
https://www.youtube.com/watch?v=PZTS5t28qJM


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
online onair ondemand onhand วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
เศษส่วน 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ือง เศษส่วนและการ
เปรียบเทียบเศษส่วน 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดเศษส่วน
และการเปรียบเทียบ
เศษส่วน 

line 5  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

การบวกเศษส่วน/การลบเศษส่วน 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการบวกเศษส่วน/การ
ลบเศษส่วน 
https://www.youtube.com/
watch?v=OkgUZhuvl_M 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการบวก
เศษส่วน/การลบ
เศษส่วน 

line  
 

5 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

การคูณและหารเศษส่วน 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการคูณและหาร
เศษส่วน 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการคูณ
และหารเศษส่วน 

line 5  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

-รูปเรขาคณิตสองมติิ 
- หน้าตดัของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองหน้าตัดของรูป
เรขาคณิตสามมติ ิ
https://www.youtube.com/
watch?v=f0S-
BqMj5bA&list=PLrEFzH81p
36j8d7izTSHKQ5uk-
PufPBwR 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

line 5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0S-BqMj5bA&list=PLrEFzH81p36j8d7izTSHKQ5uk-PufPBwR
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

- รูปเรขาคณติสามมิต ิ
- ภาพดา้นหน้า ภาพดา้นข้างและ
ภาพดา้นบนของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองภาพด้านหน้า ภาพดา้นข้าง
และภาพด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมติ ิ
https://www.youtube.com/watc
h?v=StZobLau5wY&list=PLrEFzH
81p36j8d7izTSHKQ5uk-
PufPBwR&index=2 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

line 
 

5  

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

 
 

-  

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค. 
64 

สอบปลายภาค 10  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 

64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 
 

 

LENOVO01
Textbox
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