
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตร 7, ,                         รหัสวิชา ค21103 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ,  ,                       ภาคเรียนที่ 1 / 2557                   ครูผูสอน  มิสจุฑารัตน   ม่ิงสอน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  จำนวนและตัวเลข  (ASEAN)

     1.1 ระบบตัวเลขโรมัน (ASEAN)

     1.2 ระบบตัวเลขฐานตางๆ (ASEAN)

     1.3 การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

           (ASEAN)

     1.4 แบบรูปของจำนวน (ASEAN)

ค 6.1 ม.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.1/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การ

          ส่ือความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตองและชัดเจน

1. อานและเขียนตัวเลขโรมันได

2. บอกคาของเลขโดดในตัวเลขฐานตางๆ ที่กำหนดใหได

3. เขียนตัวเลขที่กำหนดใหเปนตัวเลขฐานตางๆ ได     

2.  ตัวหารรวมมากและตัวคูณรวมนอย 

     (ASEAN)

     2.1 ตัวหารรวมมากและการนำไปใช           

           (ทองถิ่น , ASEAN)

     2.2 ตัวคูณรวมนอยและการนำไปใช

           (ทองถิ่น , ASEAN)

     2.3 จำนวนนับ (ASEAN)

     2.4 รอยละในชีวิตประจำวัน

           (ทองถิ่น, ASEAN)

     2.5 ปญหาชวนคิด (ASEAN)

ค 1.4

ค 6.1

ม.1/1 นำความรูและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใชในการแกปญหา

ม.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.1/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆไดอยาง

          เหมาะสม

ม.1/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

3.  ระบบจำนวนเต็ม (ASEAN)

     3.1 จำนวนเต็ม (ASEAN)

     3.2 การบวกจำนวนเต็ม (ASEAN)

     3.3 การลบจำนวนเต็ม (ASEAN)

     3.4 การคูณจำนวนเต็ม (ASEAN)

     3.5 การหารจำนวนเต็ม (ASEAN)

     3.6 สมบัติของจำนวนเต็ม(ASEAN)

ค 1.2

ค 1.4

ค 6.1

ม.1/1 บวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มและนำไปใชแกปญหา ตระหนัก 

          ถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการ

          บวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธของการ

          บวกกับ การลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม

ม.1/1 นำความรูและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใชในการแกปญหา

ม.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.1/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

4.  เลขยกกำลัง (ASEAN)

     4.1 ความหมายของเลขยกกำลัง

           (ASEAN)

     4.2 การดำเนินการของเลขยกกำลัง

           (ASEAN)

     4.3 การนำไปใช (ASEAN)

     4.4 การคิดคำนวณ (ASEAN)

     4.5 โจทยปญหา (ทองถิ่น, ASEAN)

ค 1.1

ค 1.2

ม.1/2 เขาใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนเต็มและ

          เขียนแสดงจำนวนใหอยูในรูปสัญกรณวิทยาศาสตร

          (scientific notation)

ม.1/3 อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการยกกำลังของจำนวนเต็ม เศษสวน 

          และทศนิยม

ม.1/4 คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเปน

          จำนวนเต็ม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ตอ) ค 6.1 ม.1/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆไดอยาง

          เหมาะสม

ม.1/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตองและชัดเจน  

ม.1/5 เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนำความรู หลักการ 

          กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยง  กับศาสตรอื่นๆ

5.  พื้นฐานทางเรขาคณิต (ASEAN)

     5.1 จุด  เสนตรง  สวนของเสนตรง 

           รังสี  และมุม (ASEAN)

     5.2 การสรางพื้นฐาน (ASEAN)

     5.3 การสรางรูปเรขาคณิตอยางงาย 

           (ASEAN)

     5.4 รูปเรขาคณิต (ASEAN)

     5.5 ขายงาน (ASEAN)

ค 3.1

ค 6.1

ม.1/1 สรางและบอกข้ันตอนการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต

ม.1/2 สรางรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพื้นฐานทาง

          เรขาคณิตและบอกข้ันตอนการสรางโดยไมเนนการพิสูจน

ม.1/3 สืบเสาะ สังเกต และคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

ม.1/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร  การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตองและชัดเจน

ม.1/5 เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนำความรูหลักการ 

          กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ

ม.1/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

6.  ทศนิยมและเศษสวน (ASEAN)   

     6.1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบ

           ทศนิยม (ASEAN)   

     6.2 การบวกและการลบทศนิยม

           (ทองถิ่น ,ASEAN)

     6.3 การคูณและการหารทศนิยม

           (ทองถิ่น,ASEAN,พฤกษศาสตร)

     6.4 เศษสวนและการเปรียบเทียบ

           เศษสวน (ASEAN)   

     6.5 การบวกและการลบเศษสวน

           (ASEAN)   

     6.6 การคูณและการหารเศษสวน       

           (ทองถิ่น,ASEAN,พฤกษศาสตร)

     6.7 ความสัมพันธระหวางทศนิยม         

           และเศษสวน (ASEAN)   

     6.8 โอกาสของเหตุการณ (ASEAN)   

ค 1.1

ค 1.2

ค 6.1

ม.1/1 ระบุหรือยกตัวอยาง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวน 

          เต็มลบ  ศูนย  เศษสวนและทศนิยม

ม.1/2 บวก ลบ คูณ หารเศษสวนและทศนิยม และนำไปใชแกปญหา

          ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิด

          ข้ึนจากการบวก การลบ การคูณ  การหาร   และบอกความ

          สัมพันธ ของการบวกกับการลบ  การคูณกับการหารของ

          เศษสวนและทศนิยม

ม.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.1/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ม.1/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร  การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตองและชัดเจน
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การวัดและประเมินผล

, คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค สอบยอย แบบทดสอบ 25 ค 6.1  ม.1/1-3

ค 1.4  ม.1/1

ขอที่ 1 - 3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1  ม.1/2

ค 1.2  ม.1/1, 3-4

ค 1.4  ม.1/1

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย แบบทดสอบ 25 ค 3.1  ม.1/1-3

ค 6.1  ม.1/4-6

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1  ม.1/1

ค 1.2  ม.1/2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต

การทำแบบฝกหัด

แบบสังเกต

แบบฝกหัด

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ การสังเกต

การทำแบบฝกหัด

แบบสังเกต

แบบฝกหัด

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การสังเกต

การทำแบบฝกหัด

ทดสอบ

แบบสังเกต

แบบฝกหัด

แบบทดสอบ

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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