
ประมวลรายวิชาคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาปีที่  2 
1.  ช่ือรายวิชา    เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3                              รหัสวิชา    ค22201                      
     จ านวน    2   คาบ / สัปดาห์           จ านวน   1   หน่วยกิต   
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
     ภาคเรียนที่  1              ปีการศึกษา  2558                                                           
     ครูผู้สอน   1. นางทิพพาวดี   จันทร์ด า      2. นางสาวสุกานดา  หมู่พยัคฆ์ 
....................................................................................................................................................................... 
2.  ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกการให้เหตุผล  ฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ   
การค้นคว้า  การทดลอง  การสรุปรายงาน  ในสาระต่อไปนี้ 
 สมบัติของเลขยกก าลัง   สมบัติของเลขยกก าลัง  การด าเนินการของเลขยกก าลัง  สมบัติอ่ืน ๆ   
ของเลขยกก าลัง 
 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  การบวก  ลบ  คูณ  หารพหุนาม และ เศษส่วนของพหุนาม 
 การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน  ร้อยละ การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน 
และร้อยละ 
 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต  การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน การประยุกต์ของ 
การสะท้อนการประยุกตข์องการหมุน เทสเซลเลชัน 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ    และสรุปผล 
ได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย     และการน าเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ  กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีได้ 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างานและท างานอย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดี 
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในทักษะชีวิตประจ าวัน มี
คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่าง ๆ (Knowledge  
Issues)  องค์ความรู้ (Body  of  Knowledge)  และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  Knowledge) สามารถ
เข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์ / บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์  จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  เหมาะสม  
และเหตุผลท่ีไม่ดี  ไม่เหมาะสม (Good  and  Poor  Reasoning) ให้เหตุผล  ความอคติ / ความล าเอียง / 
เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (to  spot  international  or  accidental  bias)  
และสามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล (inconsistencies)  ของสถานการณ์ / สภาพการณ์ต่าง ๆ 
 
3.  ผลการเรียนรู้  
 1.   คูณและหารจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และน าไปใช้ในการ 

       แก้ปัญหาได ้
 2.   ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือ มาก ๆ ในรูปสัญกรณ์ 

      วิทยาศาสตร์ได้ 



 3.   หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร ของเอกนามและพหุนามได้  
 4.   ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆได้ 
 5.   ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน ในการสร้างสรรค์หรือออกแบบ 

 
4. โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 คูณและหารจ านวนที่ เขียนอยู่ใน
รูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ 
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม โดยใช้ 
บทนิยามและสมบัติของเลข 
ยกก าลัง   และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 

 

-  สมบัติของเลขยกก าลัง   
 - การด าเนินการของเลข 
    ยกก าลัง  
- สมบัติอื่นๆ ของเลขยกก าลัง 
 
 
 
 
 

สมบัติของเ    เลขยกก าลัง 
 

8 10 
10 
 
5 
 

2 
 

หาผลบวกและผลลบ 
ผลคูณและผลหาร ของ 
เอกนามและพหุนามได้ 

-  การบวก  ลบ  เอกนาม 
และ   พหุนาม                                    
-   การคูณ  การหาร พหุนาม                               
-   เศษส่วนของพหุนาม                  
-   การบวก  ลบ  คูณ  หาร 
เศษส่วนของพหุนาม 

พหุนามและ
เศษส่วนของ
พหุนาม 

 

15 10 
 
5 
5 
10 
 

3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน
สัดส่วนและร้อยละแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 

-   อัตราส่วน และร้อยละ                                         
-  การประยุกต์เกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ 

การประยุกต์
เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
และร้อยละ 

9 5 
10 
 

4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน และการ
หมุนในการสร้างสรรค์ หรือ
ออกแบบ 

- การประยุกต์ของการแปลง
ทางเรขาคณิต  เทสเซลเลชัน  

การประยุกต์
ของการแปลง
ทางเรขาคณิต   
 

8 10 

   
   

     5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -  การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 -  จัดกิจกรรมให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ 
 -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
 -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและแก้ปัญหา 
 



6. การวัดและประเมินผล 
6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

 สัดส่วนคะแนน           คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายปี      80 : 20 
                           คะแนนระหว่างภาค  80  คะแนน   มีดังนี ้
   1.  การประเมินตามสภาพจริง       60    คะแนน 
   2.  สอบกลางภาค              20    คะแนน 
                คะแนนปลายปี 
   การสอบปลายภาค                         20   คะแนน 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค -  สอบย่อย  

    - บวก ลบ คูณ หารเลขยกก าลัง 
    - บวก ลบ คูณ หาร พหุนาม 
- ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเลขยก
ก าลัง 
    -  แบบฝึกหัดบวก ลบ คูณ หาร 
พหุนาม 

 
1 
2 
 

20 
 
 

10 
 
 

2 กลางภาค - สอบกลางภาค 1-2 20 
3 หลังกลางภาค - สอบย่อย เรื่อง 

    -  อัตราส่วนและร้อยละ 
- ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  แบบฝึกหัดอัตราส่วน ร้อยละ 
    - ชิ้นงานการแปลงทางเรขาคณิต 
    -  ชิ้นงานเทสเซเลชั่น  

 
3 
 
 
4 

 
10 
 

10 
10 

4 ปลายภาค - สอบปลายภาค 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 ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  
  6.3.2 สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
  6.3.3 สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ   
  6.3.4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
  6.3.5 สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว    



เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่าน 
50-59 1 ผ่าน 
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 
 - แบบฝึกทักษะ  ,  เอกสารประกอบการเรียน 
 - ห้องสมุด  ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

8. รายชื่อแบบเรียน 
 - หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1  (สสวท.) 
 - หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2  (สสวท.) 
 

9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 
 -  ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ชั้น ม. 2  เล่ม 1-2  ส านักพิมพ์ พ.ว. 

 -  แบบฝึกปฏิบัติคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ชั้น ม. 2  เล่ม 1-2  ส านักพิมพ์  Mac 
 

10. แหล่งข้อมูล  Website 
 -  www.krupongsak.net  -  www.kanid.com  -  www.pratabong.com 

 
 

 ........................................................   ........................................................ 
      ( นางทิพพาวดี  จันทร์ด า )        (นางสาวสุกานดา  หมู่พยัคฆ์) 
        ครูผู้สอน             ครูผู้สอน 
 

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

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

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

http://www.krupongsak.net/
http://www.kanid.com/
http://www.pratabong.com/


รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 


