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1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 

สมบัติของจ านวนนับ  การแยกตัวประกอบ  การหา ห.ร.ม. ของจ านวนนับ  การหา ค.ร.น. ของ      
จ านวนนับ  การหา ห.ร.ม.  แบบยุคลิด  การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ระบบจ านวนเต็ม  จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็มลบ และศูนย์  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม การบวก ลบ 
คูณ และหารจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 

เลขยกก าลัง  ความหมายของเลขยกก าลัง การคูณและหารเลขยกก าลังที่ฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลัง  
เป็นจ านวนเต็ม และสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง  การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

การสร้างทางเรขาคณิต  จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี มุม และสร้างมุมขนาดต่าง ๆ การสร้างรูป
เรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
และรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า   โดยใช้
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การใช้ค าถาม การอธิบายและแสดงเหตุผล  การค้นพบ  อุปนัย-นิรนัย  
การศึกษาค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจ การตรวจสอบ การปฏิบัติจริงโดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้  
มุ่งเน้นส่งเสริมความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการสื่อสาร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                      
 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ  ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม                 
มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถตัดสินใจเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็น 
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ  สามารถให้เหตุผล  สื่อสาร  น าเสนอสิ่งที่เรียนรู้  
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม                  
มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะ
ที่ต้องการวัด 
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2.  ตัวช้ีวัด  
     เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียนสามารถ 

1. หา ห.ร.ม.  ค.ร.น. ของจ านวนที่ก าหนดให้และน าไปแก้ปัญหา 
2. ระบุหรือยกตัวอย่างและเปรียบเทียบจ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็มลบ  ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม             

         
3. บวก  ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม และน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ      

อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหารและบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับ 
การลบ การคูณกับการหารของจ านวนเต็ม 

4. น าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม เขียนแสดงจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์(scientific  notation) และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
6. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม 
7. คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และน าสมบัติอ่ืน ๆของ           

เลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
8. สร้างและบอกข้ันตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
9. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการ

พิสูจน ์
10. สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เก่ียวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
11. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
12. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้

อย่างเหมาะสม 
13. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
14. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง

และชัดเจน 
15. เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์อื่นๆ 
16. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 
คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 
  

1 – 3  
 
 

–  จ านวนนับ, ตัวประกอบของจ านวนนับ ,   
   จ านวนเฉพาะ 
– การแยกตัวประกอบ 

1. บอกได้ว่าจ านวนใดเป็นจ านวนนับ           
2. หาตัวประกอบของจ านวนนับได้  
3. บอกได้ว่าจ านวนใดเป็นจ านวนเฉพาะ 
4. แยกตัวประกอบของจ านวนนับโดยวิธี 
    ต่าง ๆ ได ้

2 
  

4 – 6 –  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 
    จ านวนนับ โดยวิธีต่าง ๆ 
–  การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด 

1. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับ  
    โดยวธิีต่าง ๆ ได ้
2. หา  ห.ร.ม.  แบบยุคลิดได้ 

3 
  

7 – 9  –  การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ   
    ค.ร.น. 

1. แก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได ้

4 
  

10 – 12 
 

–  จ านวนเต็มบวก  จ านวนเต็มลบ  
    และศูนย์ 
–  การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม 

1. จ าแนก และยกตัวอย่างจ านวนเต็มบวก 
จ านวนเต็มลบ และศูนย์ได้ 
2.  เปรียบเทียบจ านวนเต็มได้ 

5 
  

13 – 15  –  การบวกจ านวนเต็ม 1. บวกจ านวนเต็มได้ 

6 
  

16 – 18  –  การลบจ านวนเต็ม 1. ลบจ านวนเต็มได้ 

7 
  

19 – 21  –  การคูณจ านวนเต็ม 1. คูณจ านวนเต็มได้ 

8 
  

22 – 24  –  การหารจ านวนเต็ม 1. หารจ านวนเต็มได้ 

9 
  

25 – 27   –  สมบัติของจ านวนเต็มและ 
    การน าไปใช้      

1.  บอกสมบัติของจ านวนเต็มได้ 
2.  น าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับ 
     จ านวนเต็มไปใช้ได้ 

10 
  

28–30  สอบกลางภาค  

11 
  

31 
 
 
 
 

32 – 33  

–  ความหมายของเลขยกก าลัง 
 
 
 
 
– การคูณเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน  
   และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดย 
   ใช้สมบัติของการคูณเลขยกก าลัง 

1.  เขียนจ านวนที่ก าหนดให้ ให้อยู่ใน 
     รูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น 
     จ านวนเต็มได้ 
2.  เขียนเลขยกก าลังที่ก าหนดให้ ให้อยู่ 
     ในรูปจ านวนได ้
3.  คูณเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน  
     และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้  (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 
คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

12 
  

34 
 
 
 

35 – 36  

– การคูณเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน  
   และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดย 
   ใชส้มบัติของการคูณเลขยกก าลัง(ต่อ) 
– การหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน   
  และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มโดยใช้  
  สมบัติของการหารเลขยกก าลัง 

1.  คูณเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน  
     และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ 
 
 
2. หารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน และ 
    เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มได้ 

13 
  

37 – 39  – การคูณ และการหารเลขยกก าลัง 
   และสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกก าลัง 

1. คูณและหาร เลขยกก าลังที่มีฐาน 
   เดียวกัน และเลขชี้ก าลังเป็น 
   จ านวนเต็ม และสามารถน าไปใช้ได้  
2. น าสมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกก าลังไปใช้ได้ 

14 
  

40 – 42  – การเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์   
วิทยาศาสตร์ 

1. เขียนจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ 
   วิทยาศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ได้ 

15 
  

43 
 
 

44 – 45 

–  จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี       
    และมุม 
 
–  การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง 
    1. การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาว   
       เท่ากับความยาวที่ก าหนดให้ 
    2. การแบ่งส่วนของเส้นตรง 

1. จ าแนกรูปเรขาคณิตท่ีเป็นส่วนของ 
    เส้นตรง รังสี และเส้นตรงได้ 
2. จ าแนกมุมชนิดต่าง ๆ ได้ 
3. สร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับ 
   ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ก าหนดให้    
   และอธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 
4. แบ่งส่วนของเส้นตรงเป็นส่วนที่เท่ากัน   
   ตามท่ีก าหนดให้ และอธิบายขั้นตอนวิธี  
   การสร้างได้ 

16 
  

46 – 48  –  การสร้างเกี่ยวกับมุม 
   1. การแบ่งครึ่งมุม     
 
   2. การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุม 
       ที่ก าหนดให้ 
   3. การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ 

1. แบ่งครึ่งมุมที่ก าหนดให้ และอธิบาย 
   ขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 
2. สร้างมุมใหม้ีขนาดเท่ากับขนาดของมมุท่ี 
 ก าหนดให ้และอธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 
3. สร้างมมุที่มีขนาดต่าง ๆ และอธิบาย 
   ขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 

17 
  

49 – 50 
 
 
 

51 

– การสร้างเส้นตั้งฉาก 
 
 
 
– การสร้างเส้นขนาน 

1. สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดที่อยู่ภายนอก  
   มายังเส้นตรงที่ก าหนดให้ได้ 
2. สร้างเส้นตั้งฉากท่ีจุดจุดหนึ่งบน  
   เส้นตรงที่ก าหนดให้ได้ 
3. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่ก าหนดให้ 
    และขนานกับเส้นตรงที่ก าหนดให้  
    และอธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 
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3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้  (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 
คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

18 
  

52 
 
 

53 – 54 

– การสร้างเส้นขนาน (ต่อ) 
 
 
–  การสร้างรูปสามเหลี่ยม และ 
   รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ 

1. สร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่ก าหนดให้ 
    และขนานกับเส้นตรงที่ก าหนดให้   
    และอธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างได้ 
2. สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ   
   จากสิ่งที่ก าหนดให้ และอธิบาย ขั้นตอน  
   วิธีการสร้างได้ 

19 
  

55 – 57 –  การสร้างรูปสามเหลี่ยม และ 
   รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  (ต่อ) 

1. สร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ  
   จากสิ่งที่ก าหนดให้ และอธิบายขั้นตอน 
   วิธีการสร้างได้ 

20 
  

58 – 60  สอบปลายภาค  

 
 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
     การสอนรายวิชา  ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  มีแผนการ
ประเมิน ผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
     4.1  ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย                                  10   คะแนน 
     4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย          10   คะแนน  
     4.3  ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง                                                30   คะแนน   
             สอบย่อยครั้งที่ 1                 6   คะแนน 
             สอบย่อยครั้งที่ 2                 9   คะแนน 
             สอบย่อยครั้งที่ 3               6   คะแนน  
            สอบย่อยครั้งที่ 4                9   คะแนน  
     4.4  ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                                         20   คะแนน 
     4.5  ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                                        30   คะแนน 

                                              รวม                            100   คะแนน 
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   รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
     4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย   (10 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่

นักเรียนควร
ใช้ (นาที) 

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดเรื่อง 
    จ านวนนับ การแยกตัวประกอบ  
    การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น., การหา  
    ห.ร.ม.แบบยุคลิด 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
1 – 2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

40 1 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด,  
    การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ  
    ค.ร.น. 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 0.5 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    เรื่อง จ านวนเต็ม , การเปรียบเทียบ  
    จ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 0.5 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง   
    การบวกจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
5 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

40 1 

5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
    การลบจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
6 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

40 0.5 

6. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  
   การคูณจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 0.5 

 7. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
   การหารจ านวนเต็ม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
8 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 0.5 

8. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดสมบัติ 
    ของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
9 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

40 1 

9. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
    ความหมายของเลขยกก าลัง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
11 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 0.5 

10. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง 
      การคูณ หารเลขยกก าลัง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน 

30 0.5 
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     4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย   (ต่อ) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

วันที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่
นักเรียน 

ควรใช ้(นาที) 
คะแนน 

11. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง   
      สมบัติอ่ืน ๆ ของเลขยกก าลัง 
       

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
13 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

12. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง  
      สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
14 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

13. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง  
      จุด, เส้นตรง, สว่นของเส้นตรง,  
      รังส,ี มุม, การสร้างเกี่ยวกับ 
      สว่นของเส้นตรง 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่
15 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

14. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง 
      การสร้างมุม 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

15. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การสร้างเส้นตั้งฉากและเส้นขนาน 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
17 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

30 0.5 

16. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง  
      การสร้างรูปสามเหลี่ยม และ 
      รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 
18 – 19 

ถัดจากวัน
มอบหมาย  

3 วัน 

40 1 

รวม                              500 10 
 
หมายเหตุ   เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 

     นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก  
     ความซับซ้อนและปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดชิ้นนั้น ๆ 
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      4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย ( 10 คะแนน ) 
             การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 ประจ าภาคเรียน  
ที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม  

 
 (5) 

ดีมาก 
 

(4) 

ดี   
 

  (3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง

(1) 
  1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      
  2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
  3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
  4. ความมีวินัยในตนเอง      
  5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
  6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
  7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
  8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      
  9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
    4.3  ประเมินจากการสอบย่อย     
           รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี้ 
           4.3.1  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 1  วันที่ .................................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  6  คะแนน 
           4.3.2  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 2  วันที่ .................................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  9  คะแนน 
           4.3.3  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 3  วันที่ .................................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  6  คะแนน            
           4.3.4  ก าหนดการสอบย่อยครั้งที่ 4  วันที่ .................................    เวลาที่ใช้สอบ  50 นาที  9  คะแนน 

 
เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนข้อสอบของการสอบย่อยแต่ละครั้ง มีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

การสอบย่อยครั้งที่ 1 
จ านวนนับ , จ านวนเฉพาะ    เติมค าตอบ  2  ข้อ 1 
การหา  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แสดงวิธีท า  2  ข้อ 2 
การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด แสดงวิธีท า  1  ข้อ 1 
การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แสดงวิธีท า  2  ข้อ 2 

รวม เติมค าตอบ  2  ข้อ 
แสดงวิธีท า  5  ข้อ 

6 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจ านวน
ข้อสอบ 

คะแนน 

การสอบย่อยครั้งที่ 2 
จ านวนเต็มและการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม เติมค าตอบ  4  ข้อ 

แสดงวิธีท า  1  ข้อ 
2 
1 

การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม แสดงวิธีท า  4  ข้อ 4 
สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ เติมค าตอบ  2  ข้อ 

แสดงวิธีท า  1  ข้อ 
1 
1 

รวม เติมค าตอบ  6  ข้อ 
แสดงวิธีท า  6  ข้อ 

9 

การสอบย่อยครั้งที่ 3 
การคูณและการหารเลขยกก าลังที่ฐานเดียวกันและ           
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง 

เติมค าตอบ 2 ข้อ 
แสดงวิธีท า  3  ข้อ 

1 
3 

การน าสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา แสดงวิธีท า  2  ข้อ 2 
รวม เติมค าตอบ  2  ข้อ 

แสดงวิธีท า  5  ข้อ 
6 

การสอบย่อยครั้งที่ 4 
จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม เติมค าตอบ   4  ข้อ 2 
การสร้างส่วนของเส้นตรง แสดงวิธีท า  1  ข้อ 1 
การสร้างเกี่ยวกบัมุม แสดงวิธีท า  2  ข้อ 2 
การสร้างเส้นตั้งฉาก, เส้นขนาน แสดงวิธีท า  2  ข้อ 2 
การสร้างรูปสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมใด ๆ แสดงวิธีท า  2  ข้อ 2 

รวม เติมค าตอบ  4  ข้อ 
แสดงวิธีท า  7  ข้อ 

9 

 
 
    4.4   ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20   คะแนน) 
            ก าหนดสอบกลางภาคในวันที่ 24, 27 และ 29 กรกฎาคม 2558 เวลาที่ใช้ในการสอบ 90 นาที 
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  แสดงวิธีท าพอสังเขป 2 ข้อ 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 3 ข้อ 
2 
9 

การบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม (ระคน) แสดงวิธีท าอย่างละเอียด 2 ข้อ 6 
สมบัติของจ านวนเต็มและการน าไปใช้ แสดงวิธีท าพอสังเขป 3 ข้อ 3 

รวม แสดงวิธีท าพอสังเขป 5 ข้อ 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด  5  ข้อ  

5 
15 
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     4.5  ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
            ก าหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่  28, 30 ก.ย. และ 2 ต.ค. 2558  เวลาที่ใช้ในการสอบ 120 นาที                
หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

  
 
 

 

 

 

 

  

หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การน าสมบัติเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
ไปใช้แก้ปัญหา 

แสดงวิธีท าพอสังเขป  3  ข้อ 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด  2  ข้อ 

3 
6 

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการประยุกตใ์ช้ แสดงวิธีท าพอสังเขป 3  ข้อ 
แสดงวิธีท าอย่างละเอียด  2  ข้อ 

3 
6 

การประยุกต์เก่ียวกับการสร้างทางเรขาคณิต แสดงวิธีท าอย่างละเอียด  3  ข้อ 12 
รวม แสดงวิธีท าพอสังเขป 6  ข้อ 

แสดงวิธีท าอย่างละเอียด  7  ข้อ 
6 
24 


