
 
  

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาคณิตศาสตร์1  รหัสวิชา ค31101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 – 4/7,4/9 – 4/11    

 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน   2   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
 
 

นางสุทธิศรี  ค ามะโน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 
 
 



 

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

ภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2565 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมนิผล 
คะแนน 

1 9 – 13 
พ.ค.65 

บรูณาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

onsite 
 

1.การเข้าร่วม
กิจกรรมเรียน 
2.ชิ้นงาน 

 

2 17 – 20 
พ.ค.65 

ความหมายของเซต 
/การเขียนเซต 
-เซตจ ากัด 
-เซตอนันต์ 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=eHqP3FXQ
FTM 
https://www.youtube.com/watch?v=bMSb9Mj
pdxI 
https://www.youtube.com/watch?v=P845bCZD
GRc 
https://www.youtube.com/watch?v=bYRwxh0L
dHk 
 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

 

3 23 – 27 
พ.ค.65 

- การเขียนเซตแบบแจก
แจงสมาชิก 
 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=1-Fvw0fw-
4w 
https://www.youtube.com/watch?v=yu03wHDT
M8o 
https://www.youtube.com/watch?v=eHqP3FXQ
FTM 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

3 

4 30พ.ค.65 
- 

3 มิ.ย. 65 

- การเขียนเซตแบบบอก
เงื่อนไข 
 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 

https://www.youtube.com/ 5ZegR_M8tJs 
https://www.youtube.com/watch?v=yu03wHD
TM8o 
 
 
 
 
 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

2 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

5 6 – 10  
มิ.ย.65 

การเขียนสับเซตและ
เพาเวอร์เซต 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=5elJc

MDdsMw 
https://www.youtube.com/watch?v=10T7pr7G
QZQ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

2 

6 13 – 17 
มิ.ย.65 

ทดสอบการเขียนเซต 
สับเซตและเพาเวอร์เซต 
 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=10T7pr7G
QZQ 
https://www.youtube.com/watch?v=kPyZpRlq
Ll8 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

5 

7 20 – 24 
มิ.ย.65 

การด าเนินการระหว่าง
เซต 

-ยูเนียน 
        -อินเตอร์เซกชัน 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=vD1B

7QHKd0I 
https://www.youtube.com/watch?v=tQiaaCtuE
b4 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

5 

8 27 มิ.ย.65 
- 

1 ก.ค. 65 

การด าเนินการของเซต 
-คอมพลีเมนต์ 

        -ผลต่าง 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 

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

CtuEb4 
https://www.youtube.com/watch?v=JfDTYKKtR
ms 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
*googleclassroo
m 
*โรงเรียน 
*google from 

5 

9 4 – 8 
ก.ค.65 

แผนภาพเวนน์ – 
ออยเลอร์ 
 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=SE_v

LlWZ2aM 
https://www.youtube.com/watch?v=TpwB2WD
6rd8 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

3 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

10 11 – 15 
ก.ค.65 

การเขียนแผนภาพแทน
เซต 
ทบทวนสอบกลางภาค 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=TpwB2WD
6rd8 
https://www.youtube.com/watch?v=GNwCfVru
mpY 
https://www.youtube.com/watch?v=hpVoLWFt
uCE 

  

11 18 – 22 
ก.ค.65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 
 

20 

12 25 – 29 
ก.ค.65 

ตรรกศาสตร ์
ความหมายของ
ประพจน์ 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=j2UDP
pb871w 
https://www.youtube.com/watch?v=KGc1
VEJyUTs 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

5 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

การเชื่อมประพจน์ 
- “และ” 
- “ หรือ ” 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=XAEm
jfrl7Bg 
https://www.youtube.com/watch?v=XAEm
jfrl7Bg&t=917s 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

5 

14 8 - 12 
ส.ค.65 

การเชื่อมประพจน์ 
- “ถ้า...แล้ว” 
-  “ ก็ต่อเมื่อ ” 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=ctjv9
MRQnxY 
https://www.youtube.com/watch?v=kpkK
RKUVHec 
 
 
 
 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

5 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

15 15 - 19 
ส.ค.65 

การหาค่าความจรงิของ
ประพจน์  

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=-
oK8E9SCDJ4 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

 

16 22 - 26 
ส.ค.65 

การสร้างตารางหาค่า
ความจริง (ต่อ) 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=ZfuS
qPy3vrA 
https://www.youtube.com/watch?v=-
PRNWulBMJc 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

5 

17 29 ส.ค.65 
- 

2 ก.ย. 65 

ทดสอบการหาค่าความ
จริงของประพจน์โดย
การสร้างตารางหาค่า
ความจริง 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=xdkIe
cw42Js 

 5 

18 5 - 9 
ก.ย.65 

ประพจน์ที่สมมูลกัน online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 

https://www.youtube.com/watch?v=3

FXp_lxd-zs 
https://www.youtube.com/watch?v=mr1Z
35u1lYQ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

 

19 12 – 16 
ก.ย.65 

สัจนิรันดร์ 
ทบทวนสอบปลายภาค 

online (Google meet Skp online) 
onair 
onsite 
onhand 
ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=7HIqZV
b9yrI 
https://www.youtube.com/watch?v=PbsFuL
zrglA 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
 

 

20 19 – 23 
ก.ย.65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

30 

https://www.youtube.com/watch?v=-oK8E9SCDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=-oK8E9SCDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfuSqPy3vrA
https://www.youtube.com/watch?v=ZfuSqPy3vrA
https://www.youtube.com/watch?v=-PRNWulBMJc
https://www.youtube.com/watch?v=-PRNWulBMJc
https://www.youtube.com/watch?v=xdkIecw42Js
https://www.youtube.com/watch?v=xdkIecw42Js
https://www.youtube.com/watch?v=3FXp_lxd-zs
https://www.youtube.com/watch?v=3FXp_lxd-zs
https://www.youtube.com/watch?v=mr1Z35u1lYQ
https://www.youtube.com/watch?v=mr1Z35u1lYQ
https://www.youtube.com/watch?v=7HIqZVb9yrI
https://www.youtube.com/watch?v=7HIqZVb9yrI
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อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30  

 


