
 

 

ประมวลรายวิชาคณิตศาสตร์     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ห้องเรียนพิเศษ MEP 

1.  ชือ่รายวิชา  Mathematics Skills 1                 รหัสวิชา  ค 21205  
    เวลาเรียน  2 คาบ/สัปดาห์         จ านวน  1.0 หน่วยกิต               
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 ภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา  2558        
ครูผู้สอน   นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย 

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

2.  ค าอธิบายรายวิชา 

     ศึกษา และฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล        
การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในสาระต่อไปนี้ 

    การประยุกต์ 1   รูปเรขาคณิต จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตประจ าวัน และปัญหาชวนคิด 

     จ านวนและตัวเลข   ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ และการเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

     การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง   การคิดค านวณ และโจทย์ปัญหา 

     การสร้าง   การแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่างๆ และการสร้างรูปสามเหลี่ยมและ   
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

     โดยจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัว   ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง     
เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม      
ที่พึงประสงค ์ ได้แก่  การท างานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ 
มีความเชื่อม่ันในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์        

    ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่างๆ (Knowledge  Issues)  
องค์ความรู้  (Body  of  Knowledge)  และทฤษฎีความรู้  (Theory  of  Knowledge)   สามารถเข้าใจ
วิเคราะห์สถานการณ์ / บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์   จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสม  และ
เหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสม  (Good  and  Poor  Reasoning)   ให้เหตุผล  ความอคติ / ความล าเอียง / 
เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  (to  spot  international  or  accidental  bias) และ
สามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล  (inconsistencies)  ของสถานการณ์ / สภาพการณ์ต่างๆ โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
    



 

 

3.  ผลการเรียนรู้ 

         3.1   ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้  
         3.2   อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
         3.3   บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้ได ้  
         3.4   เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได ้  
         3.5   ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้  
         3.6   ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนได้ 

4.  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 

1. ใช้ความรู้และทักษะ 
    กระบวนการ 
    ทางคณิตศาสตร์ 
    แก้ปัญหาต่างๆ ได ้ 

1. รูปเรขาคณิต   
2. จ านวนนับ 
3. ร้อยละในชีวิตประจ าวัน 
4. ปัญหาชวนคิด 

การประยุกต์ 1 12 30 

2 
 

2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
3. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลข 
    ฐานต่างๆ ที่ก าหนดให้ได้     
4. เขียนตัวเลขฐานที่ก าหนดให้ 
    เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได ้

1. ระบบตัวเลขโรมัน 
2. ระบบตัวเลขฐานต่างๆ     
3. การเปลี่ยนฐานในระบบ 
    ตัวเลข 

จ านวน      
และตัวเลข 

8 20 

3 
 

5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
    จ านวนเต็มและ 
    เลขยกก าลังใน 
    การแก้ปัญหาได้ 

1. การคิดค านวณ   
– โจทย์บวก ลบ คูณ หาร 
   ที่มีวงเล็บ    
– ค านวณโดยใช้สมบัติของ 
   จ านวนเต็มและเลขยกก าลัง 
2. โจทย์ปัญหา 

การประยุกต์
ของจ านวนเต็ม

และ 
เลขยกก าลัง 

10 25 

4 6. ใช้การสร้างพ้ืนฐานสร้างรูป 
    ที่ซับซ้อนได้ 

1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง   
2. การสร้างมุมขนาดต่างๆ 
3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมและ 
    รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 

การสร้าง 10 25 

 



 

 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  5.1   ครแูจ้งขอบข่ายวิชา และร่วมกับนักเรียนก าหนดกติกาข้อตกลงในการเรียนการสอน 
          5.2   ครทูบทวนความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน 
           5.3   นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
          5.4   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
           5.5   ครูมอบหมายภาระงาน/ชิ้นงาน และแบบฝึกทักษะ ให้แก่นักเรียน 
           5.6   นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
          5.7   นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

6.  การวัดและประเมินผล 

   6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

     คะแนนเต็ม            100  คะแนน 
    อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

1 ก่อนกลางภาค – สอบย่อย 
   เรื่อง   การประยุกต์ 1  จ านวนและตัวเลข 

– ชิ้นงาน/ภาระงาน 
   เช่น  แบบฝึกทักษะ งานกลุ่ม งานรายบุคคล 

1–2 20 
 

10 

2 กลางภาค – สอบกลางภาค 
   เรื่อง   การประยุกต์ 1  จ านวนและตัวเลข    

1–2 20 

3 หลังกลางภาค – สอบย่อย 
   เรื่อง   การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง 
            การสร้าง 

– ชิ้นงาน/ภาระงาน 
   เช่น  แบบฝึกทักษะ งานกลุ่ม งานรายบุคคล 

3–4 20 
 
 

10 

4 ปลายภาค – สอบปลายภาค 
   เรื่อง   การประยุกต์ 1  จ านวนและตัวเลข     
            การประยุกต์ของจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง 
            การสร้าง 

1–4 20 

  



 

 

 6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

    6.2.1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   6.2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.2.3  มีวินัย     6.2.4   ใฝ่เรียนรู้ 
  6.2.5  อยู่อย่างพอเพียง   6.2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  6.2.7   รักความเป็นไทย    6.2.8   มีจิตสาธารณะ  

 6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    

 6.3.1  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
             สามารถสร้างความเข้าใจ 

  6.3.2  สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
  6.3.3  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ 
     ความเป็นไปได้ของเรื่อง  
  6.3.4  สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว 
       โดยการเขียนสื่อสาร 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0 – 49 0 ไมผ่่านเกณฑ์ 

50 – 59 1 ผ่านเกณฑ์ 

60 – 79 2 ดี 

80 – 100 3 ดีเยี่ยม 

 6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (ประเมินในภาพรวม) 

   6.4.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2   ความสามารถในการคิด 
  6.4.3   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6.4.5   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 



 

 

 7.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

  7.1   เอกสารประกอบการเรียน  เช่น  ใบความรู้  ใบงาน  แบบฝึกทักษะ 
 7.2   ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์   ห้องสมุดโรงเรียน   ห้องสมุดประชาชน 
 7.3   สื่อวีดีทัศน์   สื่อICT  

 8.  รายช่ือแบบเรียน 

 8.1   หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  คณิตศาสตร์ เล่ม 1  ม. 1  (สสวท) 

9.  รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 

 9.1   หนังสือเรียนเสริมรายวิชาเพ่ิมเติม  คณิตศาสตร์  ม. 1   
                  (ส านักพิมพ์ MAC , PC , THE BOOKS , อ่ืนๆ) 
 9.2   คู่มือคณิตศาสตร์รายวิชาเพ่ิมเติม  ม. 1  (ส านักพิมพ์ต่างๆ) 

10.  แหล่งข้อมูล  Website 

 10.1   www.krupongsak.net 
 10.2   www.kanid.com 
 10.3   www.pratabong.com 
 10.4   www.mathisfun.com 
 
 
 

.................................................... 
(นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย) 

ครูผู้สอน 
 
 

....................................................  
(นายนวพรรษ  ตรีสูน) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

....................................................  
(นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 


