
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ๑  รหัสวิชา ค๒๑๑๐๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๗  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เวลาเรียน  ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม ๖๐ ชั่วโมง   ๑.๕  หน่วยกิต 
 

นายปรีชา    สุวรรณศรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

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

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
เศษส่วน 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด  

Group line 
 

5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

ทบทวนการบวกและการลบ
เศษส่วน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/UnIJ0ZNjt3Y 
https://youtu.be/UnIJ0ZNjt3Y?t=
31 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 

3  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

การบวกและการลบเศษส่วนท่ีเป็น
จำนวนลบ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/5fn9OCISEQ4 
https://youtu.be/5fn9OCISEQ4?t
=1766 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 
 

6  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

ทบทวนการบวกและการลบ
เศษส่วนท่ีเป็นจำนวนลบ 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line 
 

6  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

ทบทวนการคูณและการหาร
เศษส่วน 

Google meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=MTU9eFeLxac&t=411s 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
 

Group line 
 

3 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

การคูณเศษส่วนท่ีเป็นจำนวนลบ Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/TGNLnwq-bEM 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 

6 
 

 

 

https://youtu.be/UnIJ0ZNjt3Y
https://youtu.be/UnIJ0ZNjt3Y?t=31
https://youtu.be/UnIJ0ZNjt3Y?t=31
https://youtu.be/5fn9OCISEQ4
https://youtu.be/5fn9OCISEQ4?t=1766
https://youtu.be/5fn9OCISEQ4?t=1766
https://www.youtube.com/watch?v=MTU9eFeLxac&t=411s
https://www.youtube.com/watch?v=MTU9eFeLxac&t=411s
https://youtu.be/TGNLnwq-bEM


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

การหารเศษส่วนท่ีเป็นจำนวนลบ Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/5wQt6TDqQ4c 
https://youtu.be/5wQt6TDqQ4c?
t=89 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 
 

Group line 
 

6 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

ทบทวนการคูณและการหาร
เศษส่วนท่ีเป็นจำนวนลบ 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line 
 

5 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 

5 
 

 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

ทบทวนการบวกและการลบ
ทศนิยม 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/oKm9g_FpRYo 
https://youtu.be/oKm9g_FpRYo?
t=75 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 

4 
 

 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

การบวกทศนิยมท่ีเป็นจำนวนลบ Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 

6 
 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/5wQt6TDqQ4c
https://youtu.be/5wQt6TDqQ4c?t=89
https://youtu.be/5wQt6TDqQ4c?t=89
https://youtu.be/oKm9g_FpRYo


 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

ทบทวนการบวกทศนิยมท่ีเป็น
จำนวนลบ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/c6UpraruhFg 
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t
=888 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line 
 

6 
 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

การลบทศนิยมท่ีเป็นจำนวนลบ Google meet 
Skp online 

- https://youtu.be/c6UpraruhFg 
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t
=888 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบฝึกหัด 

Group line 
 

6 
 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

ทบทวนการบวกและการลบ
ทศนิยมท่ีเป็นจำนวนลบ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/c6UpraruhFg 
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t
=888 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line 
 

5 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม ๑ 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

Group line 
 

4 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ
ทศนิยม ๒ 

Google meet 
Skp online 
 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 
3.แบบทดสอบ 

Group line 
 

4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/c6UpraruhFg
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t=888
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t=888
https://youtu.be/c6UpraruhFg
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t=888
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t=888
https://youtu.be/c6UpraruhFg
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t=888
https://youtu.be/c6UpraruhFg?t=888


 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27 - 28
ก.ย. 64 

 

ทบทวนบทเรียน Google meet 
Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การทำโจทย์ในชั่วโมง
ที่เรียน 

Group line 
 

- 
 

 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
 ต.ค. 64 

รวมคะแนน 100 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


