
ประมวลรายวิชาคณิตศาสตร์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 

ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร ์     รหัสวิชา  ค 21101 
จ านวน   3 คาบ/สัปดาห์     จ านวน  1.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที ่ 1       ปีการศึกษา  2558 
ครูผู้สอน   นายณัฐพล  สุดหอม 
   
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกการให้เหตุผล  ฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกการเรียนรู้จากการ 
ฝึกปฏิบัติ  การค้นคว้า  การทดลอง  การสรุปรายงาน  ในสาระต่อไปนี้ 
 สมบัติของจ านวนนับ  ตัวหารร่วมมากและการน าไปใช้  ตัวคูณร่วมน้อยและการน าไปใช้
 ระบบจ านวนเต็ม  จ านวนเต็ม  การบวกจ านวนเต็ม การลบจ านวนเต็ม การคูณจ านวนเต็ม        
การหารจ านวนเต็ม  สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 
 เลขยกก าลัง  ความหมายของเลขยกก าลัง การด าเนินการของเลขยกก าลังและการน าไปใช้ 
 พื้นฐานทางเรขาคณิต   จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม การสร้างพื้นฐาน                         
การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 
การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทาง
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบและมี
ความรอบคอบในการท างาน  มีความรับผิดชอบ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มี
วิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและ เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
 ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking) ประเด็นความรู้ต่าง ๆ 
(Knowledge  Issues) องค์ความรู้ (Body  of  Knowledge) และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  
Knowledge) สามารถเข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์ / บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์  จ าแนก
ระหว่างการให้เหตุผลดี  เหมาะสม  และเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสม (Good  and  Poor  
Reasoning) ให้เหตุผล  ความอคติ / ความล าเอียง / เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น (to  spot  international  or  accidental  bias)  และสามารถระบุความไม่
สมเหตุสมผล (inconsistencies)  ของสถานการณ์ / สภาพการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 



ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
ค 1.1 ม.1/1  ระบุหรือยกตัวอย่างและเปรียบเทียบ  จ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็ม

ลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม 
ค 1.1 ม.1/2  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและเขียน

แสดงจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ค 1.2 ม.1/1  บวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มและน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึง 

ความสมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอก
ความสัมพนัธ์ของ 

การบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจ านวนเต็ม 
ค 1.2 ม.1/3  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม เศษส่วน และ

ทศนิยม 
ค 1.2 ม.1/4  คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน

เต็ม 
ค 1.4 ม.1/1  น าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ค 3.1 ม.1/1  สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 

 ค 3.1 ม.1/2  สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและ
บอกขั้นตอน 
การสร้างโดยไม่เป็นการพิสูจน์ 

ค 3.1 ม.1/3   สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
ค 5.2 ม.1/1   อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้

มากกว่ากัน 
ค 6.1 ม.1-3/1-6 - ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 

- ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีใน 

  การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
-  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย 
       และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

- เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ 
กระบวนการ 

       ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 



4.  โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 
 

ค 1.1 ม.1/1  ระบุหรือยกตัวอย่างและ
เปรียบเทียบ  จ านวนเต็มบวก  จ านวน
เต็มลบ  ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม 
ค 1.2 ม.1/1 บวก ลบ คูณ หารจ านวน
เต็มและน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การ
คูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์
ของการบวกกับการลบ การคูณกับการ
หารของจ านวนเต็ม 

- การบวก การลบ การคูณ 
และการหารจ านวนเต็ม 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ  

จ านวนเต็ม 
-   การน าความรู้และ 
     สมบัติเกี่ยวกับ 
     จ านวนเต็มไปใช้ 

จ านวนเต็ม 
 
 
 

 
 

15 25 

2 ค 1.4 ม.1/1  น าความรู้และสมบัติ
เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

-  ห.ร.ม. และ ค.ร.น.   
   ของจ านวนนับและ 
   การน าไปใช้ 

สมบัติของ 
จ านวนนับ 

 

15 25 

3 ค 1.1 ม.1/2 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและ
เขียนแสดงจ านวนให้อยู่ในรูป 
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ค 1.2 ม.1/3 อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก 

-  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้   
   ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การเขียนแสดงจ านวนใน

รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

เลขยกก าลัง 20 30 
 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

 การยกก าลังของจ านวนเต็ม เศษส่วน 
และทศนิยม 
ค 1.2 ม.1/4 คูณและหารเลขยกก าลัง
ที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม 

- (A10n เมื่อ 1 A<10 และ 
n เป็นจ านวนเต็ม 
- การคูณและการหารเลขยก

ก าลังที่มีฐานเดียวกัน และเลข
ชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

 

   

4 ค 3.1 ม.1/1  สร้างและบอกขั้นตอน
การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
ค3.1 ม.1/2  สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต

  -  การสร้างพื้นฐานทาง
เรขาคณิต(ใช้วงเวียนและสันตรง) 
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทาง

พ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 

10 20 



และบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เป็น
การพิสูจน์ 
ค 3.1 ม.1/3 สืบเสาะ สังเกต และ
คาดการณ์เก่ียวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

เรขาคณิต(ใช้วงเวียนและสันตรง) 
- สมบัติทางเรขาคณิตที่ต้องการ 
การสืบเสาะ สังเกต และ
คาดการณ์ เช่น ขนาดของมุมตรง
ข้ามที่เกิดจากส่วนของเส้นตรง
สองเส้นตัดกันและมุมที่เกิดจาก
การตัดกันของเส้นทแยงมุมของ
รูปสี่เหลี่ยม 

 
5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ฝึกทักษะการค านวณโดยใช้แบบฝึกทักษะตามเอกสารเสริมทักษะการเรียนที่ผู้สอนจัดท า
ขึ้น    

2.  ฝึกการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการคิด 
3.  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนท าชิ้นงานหลังการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ

เรียน 
4.  ฝึกการเรียนร่วมกันด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ   
5.  ฝึกการค้นคว้าโดยการมอบหมายภาระงาน   

 
6. การวัดและประเมินผล 
 6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 

   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 70 :  30 
    คะแนนระหว่างภาค    70  คะแนน   มีดังนี้ 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ 
คะแนน 

 
1 ก่อนกลางภาค - สอบย่อย 

เรื่องระบบจ านวนเต็ม 
เรื่องตัวหารร่วมมากตัว
คูณร่วมน้อย 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน  

1-2 
 

20 
 
 
 

10 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ 
คะแนน 

 
2 กลางภาค -สอบกลางภาค  

เรื่องระบบจ านวนเต็มเรื่อง
1-2 20 



 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ใช้เกณฑ์  3 = ดีเยี่ยม , 1 = ดี , 0 
= ผ่านเกณฑ์) 
  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 

ตัวหารร่วมมากตัว
คูณร่วมน้อย 

3 หลังกลางภาค -สอบย่อย 
เรื่องเลขยกก าลัง 
เรื่องพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ใบกิจกรรม  แบบฝึกหัด 

3-4 
 

10 
 
 
 

10 
4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 

เรื่องเลขยกก าลัง 
เรื่อง พ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 

3-4 30 



 
 6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน 
  6.3.1  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์  
  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 โน้ม
น้าว  
   

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 

7.1  เอกสารประกอบการเรียน 
7.2  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 8. รายชื่อแบบเรียน 

8.1  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 (สสวท.) 



 
9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 

 9.1  แบบฝึกคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.1 เล่ม 
1(MAC) 
 9.2 ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.1 (เดอะบุคส์) 
 
10. แหล่งข้อมูล  Website 

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

 
        ........................................................ 
                (นายณัฐพล  สุดหอม) 

           ครผูู้สอน 
 
 

                 ........................................................ 
                (นายนวพรรษ  ตรสีูน) 
              หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 
                                              ........................................................ 
            ( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

http://www.pratabong.com/

