
ประมวลรายวิชาคณิตศาสตร์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์             รหัสวิชา  ค 21102 
จ านวน     3       คาบ/สัปดาห์    จ านวน      1.5     หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา     2558 
ครูผู้สอน   นายณัฐพล  สุดหอม 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
ค าอธิบายรายวิชา 
 อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของหลายๆจ านวน สัดส่วน ร้อยละ     
ร้อยละในชีวิตประจ าวัน 
 การประมาณค่า  ค่าประมาณ การปัดเศษ  การประมาณค่า 
 คู่อันดับและกราฟ  คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ  กราฟและการน าไปใช้ 
 แผนภูมิวงกลม     การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิวงกลม   
 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   แบบรูปและความสัมพันธ์  ค าตอบของสมการ การแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 อสมการ  ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ กราฟแสดงค าตอบ การหาค าตอบของอสมการ  
การแก้โจทย์ปัญหา 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อสาร  
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด  
ความเข้าใจ ท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบและมีความรอบคอบในการท างาน  มีความรับผิดชอบ มี
วินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนัก
และเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่าง ๆ (Knowledge     
Issues)  องค์ความรู้ (Body  of  Knowledge)  และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  Knowledge) 
สามารถเข้าใจวิเคราะห์สถานการณ์ / บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์  จ าแนกระหว่างการให้
เหตุผลดี  เหมาะสม  และเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสม  (Good  and   Poor  Reasoning)  
ให้เหตุผล  ความอคติ / ความล าเอียง / เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น  
(to  spot  international  or  accidental  bias)  และสามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล 
(inconsistencies) ของสถานการณ์ / สภาพการณ์ต่าง ๆ 

 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1. ค 1.1 ม.2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา 
2. ค 1.3 ม.1/1 ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ใน 
       การพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้จากการค านวณ 
3. ค 4.2 ม.1/4 เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด

ที่ก าหนดให้ 
4. ค 4.2 ม.1/5 อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากท่ีก าหนดให้ 
5. ค5.1 ม.2/1 อ่านและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 
6. ค 4.2 ม.1/1 แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 
7. ค 4.2 ม.1/2 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย 



8. ค 4.2 ม.1/3 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

9. ค 4.2 ม.4/3 แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง 
 

โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
6 ค 1.1 ม.2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับ

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ในการแก้โจทย์ปัญหา 

 

อัตราส่วนและร้อยละ 
- อัตราส่วนที่เท่ากัน 
- อัตราส่วนของหลายๆ
จ านวน 
- สัดส่วน 
- ร้อยละ 

อัตราส่วนและ
ร้อยละ 

15 10 

7 ค 1.3 ม.1/1 ใช้การประมาณค่า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงใช้ในการ
พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้จากการค านวณ 

- การประมาณค่าและ
การน าไปใช้ 

การประมาณ
ค่า 

4 5 
 
 

 

8 ค 4.2 ม.1/4 เขียนกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉากแสดง
ความเกี่ยวข้องของปริมาณสอง
ชุดที่ก าหนดให้ 
ค 4.2 ม.1/5 อ่านและแปร
ความหมายของกราฟบนระนาบ
ในระบบพิกัดฉากท่ีก าหนดให้ 

-  กราฟบนระนาบใน
ระบบพิกัดฉาก 

คู่อันดับและ
กราฟ 

6 10 

9 ค5.1 ม.2/1 อ่านและน าเสนอ
ข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 

 แผนภูมิวงกลม 
- คู่อันดับและกราฟ 
-กราฟและการน าไปใช้ 

แผนภูมิวงกลม 5 5 
 
 

10 ค 4.2 ม.1/1 แก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวอย่างง่าย 
ค 4.2 ม.1/2 เขียนสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวจาก
สถานการณ์ หรือปัญหาอย่าง
ง่าย 
ค 4.2 ม.1/3 แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
 

-  สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
-  การเขียนสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวจาก
สถานการณ์หรือปัญหา 
-  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ 

สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

15 10 



  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ฝึกทักษะการค านวณโดยใช้แบบฝึกทักษะตามเอกสารเสริมทักษะการเรียนที่ผู้สอนจัดท าข้ึน    
2.  ฝึกการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการคิด 
3.  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนท าชิ้นงานหลังการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน 
4.  ฝึกการเรียนร่วมกันด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ   
5.  ฝึกการค้นคว้าโดยการมอบหมายภาระงาน   

 
การวัดและประเมินผล 
 1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
   อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค ๗๐ :  ๓๐ 

 
ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

 

1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 
-ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1-2 
- 

15 
10 

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

-ชิ้นงาน/ภาระงาน 
3-5 
- 

15 
10 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-10 30 
 
2.  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

  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 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
11 ค 4.2 ม.4/3 แก้สมการและ

อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกิน
สอง  

 

-ประโยคภาษาและ
ประโยคสัญลักษณ์ 
- กราฟแสดงค าตอบ 
-การหาค าตอบของ
อสมการ 
-การแก้โจทย์ปัญหา
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

อสมการ 15 10 



  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 

 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 

  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2  ความสามารถในการคิด 
  4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

1.  เอกสารประกอบการเรียน 
          2.  ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
          3.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 (สสวท.) 

4.  แบบฝึกคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.1 เล่ม 2 (MAC) 
5.  www. krupongsak.net 
6.  www.kanid.com 
7.  www.pratabong.com 

 
 

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

       ครูผู้สอน 
     

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

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

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

       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

http://www.kanid.com/

