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ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกการให้เหตุผล  ฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกการเรียนรู้จาก 
การฝึกปฏิบัติ  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  
 ความน่าจะเป็น  โอกาสของเหตุการณ์  โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 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 าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  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 1.4 ม.1/1  น าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ค 1.2 ม.1/1  บวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มและน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ 
สมเหตุสมผลของค าตอบ อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอก 
ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจ านวนเต็ม 
ค 1.1 ม.1/2  เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและเขียนแสดงจ านวนให้อยู่ใน
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

ค 1.2 ม.1/3  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม 
ค 1.2 ม.1/4  คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
ค 3.1 ม.1/1  สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
ค 3.1 สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการ 

สร้างโดยไม่เป็นการพิสูจน์ 
ค 3.1 ม.1/2 สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

ค 5.2 ม.1/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 
ค 6.1 ม.1-3/1-6   - ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 

  - ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน 
    การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  - ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
  - ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อ   
    ความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
  - เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ    
    กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
การวัดและประเมินผล 
 1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 

   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 70 :  30 
คะแนนระหว่างภาค    70  คะแนน   มีดังนี้ 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

1 ก่อนกลางภาค - สอบย่อย 
เรื่องตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อย 
เรื่องระบบจ านวนเต็ม 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน  
    ใบกิจกรรม  แบบฝึกหัด 

1-2 
 

15 
 
 
 

10 



ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค  
เรื่องตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อย 
 
เรื่องระบบจ านวนเต็ม 

1-2 20 

3 หลังกลางภาค -สอบย่อย 
เรื่องเลขยกก าลัง 
เรื่อง พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ใบกิจกรรม  แบบฝึกหัด 

3-4 
 

15 
 
 
 

10 
4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-4 30 
 
 2.  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (ใช้เกณฑ์  3 = ดีเยี่ยม , 2 = ดี , 1 = 
ผ่านเกณฑ์) 
  2.1    รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
  2.3   มีวินัย     2.4   ใฝ่เรียนรู้ 
  2.5   อยู่อย่างพอเพียง   2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  2.7   รักความเป็นไทย    2.8   มีจิตสาธารณะ 
    
 3.  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  3.1 สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  
  3.2 สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
  3.3 สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ   
  3.4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
  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 



4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2 ความสามารถในการคิด 
  4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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