
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค31101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 – 4/7,4/9 – 4/11  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

นางสุทธิศรี  ค ามะโน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

 แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาคณิตศาสตร์1 (ค31101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/5 – 4/7,4/9 – 4/11  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 

ความหมายของเซต 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
   เร่ือง เซต 
https://www.youtube.com/watc
h?v=R2kYO91W03w  
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
  

line 
 

- 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก/ 
การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง การเขียนเซต 
https://www.youtube.com/watc
h?v=yoHWA9DrrTQ 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการเขียน
เซต 
 

line 
 

 
 
 

5 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก/ 
การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข(ต่อ) 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง การเขียนเซต 
https://www.youtube.com/watc
h?v=yoHWA9DrrTQ 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการเขียน
เซตแบบบอกเงื่อนไข 

line 
 
 

 
 

5 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

การเขียน 
สับเซต/เพาเวอร์เซต/ 
การด าเนินการของเซต/ยูเนียน /
อินเตอร์เซกชั่น  
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง เซต 

https://www.youtube.com/watc
h?v=zmfgs8LEKfo&list=PLDmVEJ
8jfa3gi7H8cTyCSoqCjvojQ8wBL
&index=4 

 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการเขียน
สับเซต/เพาเวอร์เซต 

line 
 

 
 

5 
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

การด าเนินการของเซต/ยูเนียน /
อินเตอร์เซกชั่น  
คอมพลีเมนต์และผลต่าง  
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms PowerPiont 
 เร่ือง การด าเนินการของเซต/
ยูเนียน /อินเตอร์เซกชั่น  
คอมพลีเมนต์และผลต่าง  

 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการ
ด าเนินการของเซต 
 

line 
 

 
10 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

แผนภาพเวนต์ – 
ออยเลอร์  

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง แผนภาพเวนต์–ออยเลอร์ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=mg2Y_4wM1mA&list=PLD
mVEJ8jfa3gi7H8cTyCSoqCjvojQ
8wBL&index=7 
 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
 

line 
 

 
 
 
 
 

10 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

การเขียนแผนภาพแทนเซต 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 เร่ือง แผนภาพเวนต์–ออยเลอร์ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=mg2Y_4wM1mA&list=PLD
mVEJ8jfa3gi7H8cTyCSoqCjvojQ
8wBL&index=7 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด เขียน
แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ 

line 
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เซต 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
 

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

line 
 

10 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นกัเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.ความหมายของประพจน์ Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ือง ประพจน์ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XAEmjfrl7Bg 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
 

line 
 

 
 
 
 

5 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

1.ประพจน ์ Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ือง ประพจน์ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XAEmjfrl7Bg 
 

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

line 
 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

1. การเชื่อมประพจน ์ด้วยค าว่า “และ”  
“หรือ” 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการเช่ือมประพจน์ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XAEmjfrl7Bg 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการเชื่อม
ประพจน์ ด้วยค าว่า 
“และ”  “หรือ” 
 

line 
 

5 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XAEmjfrl7Bg
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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1. การเชื่อมประพจน ์ด้วยค าว่า “ถ้า...
แล้ว” และ  “ก็ต่อเมื่อ” 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการเช่ือมประพจน์ 
https://www.youtube.com/

watch?v=XAEmjfrl7Bg 

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

line 5  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

1. การเชื่อมประพจน ์ด้วยค าว่า “และ”  
“หรือ” “ถ้า...แล้ว” และ  “ก็ต่อเมื่อ” 
 

Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการเช่ือมประพจน์ 
https://www.youtube.com/
watch?v=XAEmjfrl7Bg 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบการเชื่อม
ประพจน์ 

line  
 

10 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1. การสร้างตารางการเชื่อมประพจน์  Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการสร้างตารางการเชื่อม
ประพจน ์
https://www.youtube.com/
watch?v=e0FMbfscVaQ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดการสร้าง
ตารางเช่ือมประพจน์ 

line 5  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1.การตรวจสอบประพจนท์ี่สมมูลกัน Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองการตรวจสอบประพจน์ที่
สมมูลกัน 
https://www.youtube.com/
watch?v=lsAVslL3G5M 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดประพจน์ที่
สมมูลกัน 

line 5  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การตรวจสอบประพจน์ทีเ่ป็นสัจนิรันดร์ Google meet 
Skp online 
 

- -  บทเรียน Ms Powerpiont 
เร่ืองสัจนิรันดร์ 
https://www.youtube.com/
watch?v=FDl86HY4iTc 
 

 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัดประพจน์ที่
เป็นสัจนิรันดร์ 

line 
 

5  
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การท าโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

 
 

-  

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค. 
64 

สอบปลายภาค 15  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 

64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
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