ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา
2. จํานวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์
3. ชื่อวิชา
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
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5 คาบ/สัปดาห์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
1. ผศ.โสภา
ชุณหรัชพันธุ์
2. อาจารย์ศิริศุกร์
ศิริโชคชัยตระกูล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6. ระดับชั้นที่สอน
7. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาฝึกทักษะการคิดคํานวณและการฝึกแก้ปัญหาในเรื่อง การบวกและลบเลขสามหลัก
และวิธีการในการบวกและลบเลขสามหลัก การบวกและการลบจํานวนสามจํานวนที่มผี ลบวกไม่เกิน
100,000 วิธีการในการบวกเลขสามจํานวน การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
และลบเลข การใช้เคล็ดลับในการคํานวณ การบวกลบระคน การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์
โจทย์ปัญหา การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปญ
ั หาการบวกและลบโจทย์ปญ
ั หาการบวก
ลบระคน กฏของการคูณ การคูณของ 0 การคูณด้วย 10 หรือ 100 วิธีการคํานวณเลขสองหลัก,สาม
หลัก,สี่หลักคูณกับเลขหนึ่งหลัก การคํานวณในใจ การคูณจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบ การแสดงวิธีทําหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปญ
ั หาการคูณ
การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การบอกเวลาและชั่วโมงช่วงเวลาหนึ่งวัน การดูแผนภาพเวลากับนาฬิกา
การอ่านปฏิทิน การหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาเรื่องเวลา การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา การเขียนบอกเวลาโดย
ใช้จุด การอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจําแนกข้อมูล การ
เขียนตารางบันทึกข้อมูล การอ่านแผนภูมิรปู ภาพ การอ่านแผนภูมิแท่ง วิธีการวาดแผนภูมิแท่ง การ
รวมตารางเข้าด้วยกันและการแสดงแนวคิดในการสร้างแผนภูมิ วิธีการในการวัดความยาวที่มีความ
ยาวหลายเมตร การเลือกใช้เครื่องมือและหน่วยที่ใช้วัดความยาวให้เหมาะสม วิธีการวัดระยะทาง การ
วัดกิโลเมตร การหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว การเปรียบเทียบความยาว การ
คาดคะเนความยาว การสํารวจชุมชน การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาความยาว
การเปรียบเทียบและแสดงปริมาณน้ํา การวัดปริมาณน้ําที่มีปริมาณน้อย (ลิตร, เดซิลิตร) การ
ตรวจสอบและคํานวณปริมาณน้ํา การตวงโดยใช้เครื่องตวง การหาความจุของภาชนะ การ
เปรียบเทียบหน่วยการตวง การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการตวง การแสดง
แนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาการตวง การชั่งและการอ่านน้ําหนักจากเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัมโดยใช้
หน่วยการชั่ง กิโลกรัม กรัม ขีด การเลือกเครื่องชั่งและหน่วยการชั่งให้เหมาะสม การหาความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยการชั่ง การคาดคะเนน้ําหนักและการเปรียบเทียบน้ําหนัก โจทย์ปัญหาการชั่ง การแบ่ง

2
สิ่งของให้เท่าๆกัน การทําสมุดภาพการหาร การหาจํานวนกลุ่ม การหารด้วย 1 หรือ 0 การใช้กฎการ
คํานวณ การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหาร และผลหารมีหนึ่งหลัก (การหารยาว) การหารที่ตัวตั้งมี
สองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก (การหารลงตัว) การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก,สามหลัก
กับตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก (การหารไม่ลงตัว) การหารยาววิธีลัด การหารที่ตัวตั้งมีสี่
หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก โจทย์ปัญหาการหาร การหาด้าน จุดยอดและมุมฉาก การสร้างลวดลาย
การสร้างสรรค์ผลงาน รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
โดยใช้แบบรูปเรขาคณิต การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยลากเส้นต่อจุดที่กําหนดให้ รูปที่มีแกน
สมมาตร แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ การประดิษฐ์รูปทรงของกล่อง
(ลูกเต๋า) การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม่เกิน 100,000 การ
หาโครงสร้างของจํานวนที่มากกว่าค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปแบบกระจาย การ
เปรียบเทียบจํานวนและการใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลําดับจํานวน การนับเพิ่มทีละ 3, 4,
25, 30 การนับลดทีละ 3, 4, 25, 50 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจํานวน 3, 4, 5, 25, 50 และแบบ
รูปซ้ํา รู้จักธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ การเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน การใช้บาท
กับสตางค์ การบวกและลบจํานวนเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย การบอกจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง เขียนชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของ เส้นตรง จุดตัด มุม การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่างๆ การให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนําเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
มีความรับผิดชอบ ทํางานด้วยความรอบคอบ เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มี
คุณธรรมที่เหมาะสม
8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียน
1. ใช้ทักษะการคิดคํานวณและการฝึกแก้ปญ
ั หาในเรื่องบวก ลบ คูณ หาร ระคน โจทย์
ปัญหาการบวก การบวก การลบ การคูณ และการหาร
2. แสดงลําดับจํานวนไม่เกินห้าจํานวน การบวก การลบของจํานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและ
ศูนย์
3. คูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนไม่เกินสี่หลัก คูณจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลัก
4. หารที่ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารที่มีหนึ่งหลัก
5. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที)
6. เขียนบอกเวลาเป็นจุดและอ่าน
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7. วัดความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร
8. เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสม (ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ)
9. เปรียบเทียบความยาว คาดคะเนความเป็นเมตรกับเซนติเมตร
10. ชั่งน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด
11. เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
12. เปรียบเทียบน้ําหนัก คาดคะเนน้ําหนัก (กิโลกรัม)
13. ตวงเป็นลิตร มิลลิลิตร
14. เลือกเครื่องตวง (ถัง ลิตร ช้อนตวง กระบอกตวง ถ้วยตวง เครื่องตวง น้ํามันเชื้อเพลิง
และหยอดเครือ่ ง)
15. เปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะในหน่วยเดียวกัน
16. คาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะเป็นลิตร
17. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยความเป็นเมตรกับเซนติเมตร เซนติเมตรกับมิลลิลิตร เมตร
กับมิลลิลิตร ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่ง กิโลกรัมกับขีด ขีดกับกรัม กิโลกรัมกับกรัม
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาการอ่านและเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุด
18. แสดงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง ตวง เงิน และเวลา
19. เก็บรวมรวบข้อมูลและการจําแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวัน
20. อ่านแผนภูมิภาพและแผนภูมิแท่ง
21. การเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวน จํานวนนับที่ไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ การนับเพิ่มทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 การนับลดทีทีละ 3 ทีละ
4 ทีละ 5 ทีละ 25 และทีละ 50 หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
22. เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย
23. เปรียบเทียบจํานวนและเครื่องหมาย =
24. อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
25. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา
26. อธิบายชนิดและรูปเรขาคณิต รูปวงกลม รูปวงรี รูปสาม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม
รูปหกเหลี่ยม และรูปแปดเหลี่ยมรูปที่มแี กนสมมาตร
27. เขียนจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุมและสัญลักษณ์
28. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 3 ทีละ 4
ทีละ 25 และทีละ 50 และแบบรูปซ้ํา
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โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาสถานการณ์ต่างๆ การให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย การนําเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
มีความรับผิดชอบ ทํางานด้วยความรอบคอบ เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มี
คุณธรรมที่เหมาะสม
9. เนื้อหารายวิชา

ลําดับที่
1.การบวก
และการลบ

ภาคเรียนที่ 1
หัวข้อที่สอน
-

การบวกเลข 3 หลัก
วิธีการในการบวกเลข 3 หลัก
การลบเลข 3 หลัก
วิธีการในการลบเลข 3 หลัก
การใช้เคล็ดลับในการคํานวณ เพื่อให้ได้คําตอบที่เร็วขึ้น
วิธีการในการบวกเลข 3 จํานวน
การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
การบวกจํานวนสองจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
การบวกจํานวนสามจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
การลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
การบวกลบระคน
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

จํานวนคาบ
22
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2. การคูณ
- กฏของการคูณ
3. การคูณใน - การคูณของ 0
แนวตั้ง
- การคูณด้วย 10 หรือ 100
- การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ
- วิธีการคํานวณเลข 2 หลักคูณกับเลข 1 หลัก
- วิธีการคํานวณเลข 3 หลักคูณกับเลข 1 หลัก
- การคํานวณในใจ
- วิธีการคํานวณเลข 4 หลักคูณกับเลข 1 หลัก
- การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100
- การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 200 ,300 , … 1,000
- การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับ 2,000 ,3,000 , … , 9,000
- การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับสามหลัก
- การคูณจํานวนที่มีหนึ่งหลักกับสี่หลัก
- การคูณจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวน 10, 20, 30, … , 90
- การคูณจํานวนที่มีสองหลักกับจํานวนที่มีสองหลัก
- การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบ
- การแสดงวิธีทํา
- การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

32

4. เวลาและ
ชั่วโมง

15

-

เวลาและชั่วโมง
ช่วงเวลาในหนึ่งวัน
แผนภาพบอกเวลากับนาฬิกา
ช่วงเวลาและหน่วยเวลาที่สั้นกว่านาที
การอ่านปฏิทิน
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
การอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเวลา

6
5. ตารางและ - วิธีการในการบันทึกข้อมูลตามลําดับเวลาในรูปตาราง
แผนภูมิ
- วิธีการเขียนตารางบันทึกข้อมูล
- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
- การอ่านแผนภูมิแท่ง
- แผนภูมแิ ท่ง
- วิธีการวาดแผนภูมิแท่ง
- การรวมตารางเข้าด้วยกัน
- การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการสร้างแผนภูมิแท่งและรูปภาพ
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6. ความยาว -

วิธีการในการวัดความยาวที่มีความยาวหลายเมตร
การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
วิธีการวัดระยะทาง
แนววัดกิโลเมตร
การวัดระยะทาง (1km)
สํารวจชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว
การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาความยาว
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
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7. ปริมาณน้ํา -

วิธีการเปรียบเทียบและแสดงปริมาณน้ํา
การวัดปริมาณน้ําที่มีปริมาณน้อย (ลิตร, เดซิลิตร)
การตรวจสอบและการคํานวณปริมาณน้ํา
การเปรียบเทียบหน่วยการตวง
การตวงโดยใช้เครื่องตวงและการหาความจุของภาชนะ
การคาดคะแนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ
การชั่งและการอ่านน้ําหนักจากเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัม
หน่วยการชั่ง กิโลกรัม กรัม ขีด
การเลือกเครื่องชั่งและหน่วยการชั่งให้เหมาะสม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย การชั่ง
การคาดคะเนน้ําหนักและการเปรียบเทียบน้ําหนัก
การสร้างโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการตวงและการชั่ง
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาการตวงและการชั่ง
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7

ลําดับที่
8. การหาร

9. รูปร่าง
และรูปทรง

ภาคเรียนที่ 2
หัวข้อที่สอน

จํานวนคาบ

- การแบ่งสิ่งของให้เท่าๆกัน
- สมุดภาพการหาร
- การหาจํานวนกลุ่ม
- การหารด้วย 1 หรือ 0
- การใช้กฎการคํานวณ
- การหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก (หารยาว)
- การหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักผลหารมีสองหลัก (หารลง
ตัว)
- การหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักผลหารมีสองหลัก (หารไม่
ลงตัว)
- การหารยาววิธีลัด
- การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก
- การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสามหลัก
- การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก
- โจทย์ปัญหา
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-
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ด้านและจุดยอด
มุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั
รูปสามเหลีย่ มมุมฉาก
การสร้างลวดลาย
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
รูปเรขาคณิตสองมิติ
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบรูปเรขาคณิต
การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยลากเส้นต่อจุดที่กําหนดให้
รูปที่มีแกนสมมาตร
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

8
ลําดับที่
หัวข้อที่สอน
10.จํานวนที่ - หลักสิบพัน จํานวนนับที่มากกว่า10,000
มีค่ามากกว่า - การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
- โครงสร้างของจํานวนที่มากกว่า
- 10 เท่า 100 เท่า
- การเปรียบเทียบจํานวน
- การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้ปัญหาการบวกและลบเลข
- การเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนนับไม่เกิน 100,000
- ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปแบบกระจาย
- การเปรียบเทียบจํานวนและการใช้เครื่องหมาย = ≠ > <
- การเรียงลําดับจํานวน
- การนับเพิ่มทีละ 3, 4, 25, 30
- การนับลดทีละ 3, 4, 25, 50
- แบบรูปและความสัมพันธ์ของจํานวน 3, 4, 5, 25, 50
- แบบรูปซ้ํา
11. การหาร
เหลือเศษ

-

การหารเหลือเศษ
ตัวหารและเศษ
ปัญหาที่หลากหลาย
การหารในแนวตั้ง
การสร้างแถบกระดาษ
การสร้างโจทย์ปัญหาและการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาร
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาการหาร

12. การคูณ
เลข 2 หลัก

- การคูณด้วย 20,30,....,90
- การคํานวณเลข 2 หลักคูณกับ
เลข 2 หลัก
- การแก้ปัญหาการคูณ
- การสร้างปัญหาการคูณ

จํานวนคาบ
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9
ลําดับที่
13. น้ําหนัก
14. รูปทรง
ของกล่อง
15. เงินและ
การบันทึก
รายรับ
รายจ่าย

16. จุด
เส้นตรง รังสี
ส่วนของ
เส้นตรง มุม

17. การบวก
ลบ คูณ หาร
ระคน

หัวข้อที่สอน
-

วิธีการแสดงน้ําหนัก
การคํานวณน้ําหนัก
รูปทรงของกล่อง (ลูกเต๋า)
การแสดงวิธีการหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ
การเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
บาทกับสตางค์
การบวก-ลบจํานวนเงิน
โจทย์ปัญหา
การบันทึกรายรับรายจ่าย
จุด
เส้นตรง
รังสี
ส่วนของเส้นตรง
ชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของ เส้นตรง
จุดตัด
มุม
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การสร้างโจทย์และโจทย์ปญ
ั หาการบวก ลบ คูณ หารระคน

10. วิธีการจัดการเรียนรู้
1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปฏิบัติงานกลุ่ม รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม
2. บรรยาย อธิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ในชั้นเรียน
11. สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แบบฝึก/ใบงาน
3. หนังสือเรียนไทย/หนังสือเรียนญี่ปุ่น
4. บัตรคํา บัตรตัวเลข แถบประโยค แถบคําสั่ง ฯลฯ

จํานวนคาบ

9
4
9

8

8
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12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การวัดและประเมินผลกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยูนิทเอ – เอฟ มีการ
ประเมินผล 3 ส่วน ดังนี้
1) การประเมินผลก่อนเรียน
2) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3) การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ดังมีรายละเอียดของการประเมินแต่ละส่วน คือ
1) การประเมินผลก่อนเรียน
ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นของนักเรียน
ก่อนสอนโดยใช้การทดสอบหรือวิธีอื่น ๆ
2) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
2.1) ประเมินจากแบบฝึก โดยใช้เกณฑ์ตัดสินอย่างน้อยร้อยละ 80 ตัดสินแบบ
ผ่านหรือไม่ผ่าน
2.2) ประเมินผลจากผลงานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ผลงานทั้งหมด
2.3) ประเมินผลจากแบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ตัดสิน
อย่างน้อยร้อยละ 60 ตัดสินแบบผ่านหรือไม่ผ่าน ผูท้ ี่ไม่ผา่ นจะได้รับการซ่อม 2 ครั้ง ในกรณีที่ซ่อม
ผ่านแล้วให้เก็บคะแนนได้ร้อยละ 60 ถ้าไม่ผ่านให้ใช้คะแนนที่ได้มากที่สดุ
คะแนนเต็มของข้อสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้แต่ละชุดขึ้นอยู่กับความสําคัญของ
เนื้อหา
3) การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
3.1) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
3.2) ประเมินผลจากงานที่กาํ หนดไว้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของผลงานทั้งหมด
3.3) การประเมินผลจากการเรียนแต่ละภาค มีดังนี้
3.3.1) คะแนนจากแบบประเมินจากผลงานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10
3.3.2) คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 การ
ประเมินพฤติกรรม จะประเมินจากการร่วมกิจกรรม ความตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบในการส่งงาน
3.3.3) คะแนนจากการประเมินผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 30
เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน ดังนี้
3.3.3.1) ประเมินจากผลงานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10
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3.3.3.2) ประเมินจากผลงานเดียว คิดเป็นร้อยละ 10
3.3.3.3) ประเมินจากผลงานสมุด คิดเป็นร้อยละ 10
3.4) คะแนนจากแบบทดสอบปลายภาค คิดเป็นร้อยละ 30
กรณีการสอบปลายภาคมีแบบทดสอบหลายฉบับให้นําคะแนนตามที่ได้ทุก
ฉบับมารวมกันโดยพิจารณา ดังนี้
3.4.1) กรณีทนี่ ักเรียนสอบผ่านร้อยละ 60 ให้คิดคะแนนตามที่ได้ แต่ถ้าไม่
ผ่านบางฉบับให้สอบซ่อมฉบับนั้นได้ 1 ครั้ง ถึงแม้ว่าเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้วอยู่ในเกณฑ์ผ่าน ก็ไม่
นําคะแนนที่สอบผ่านมาคิดคะแนนรวม
3.4.2) กรณีทนี่ ักเรียนสอบทุกฉบับไม่ผ่านร้อยละ 60 ให้สทิ ธิ์สอบซ่อมได้
ฉบับละ 1 ครั้ง โดยคิดคะแนนรวมเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนสอบปลายภาค
3.4.3) กรณีทนี่ ักเรียนสอบซ่อมแล้วได้คะแนนไม่ผ่านร้อยละ 60 ให้คิดรวม
ครั้งที่ได้คะแนนมากที่สุด
3.4.4) แบบทดสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาที่เรียนในภาคเรียนนั้น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
4
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 -100
ระดับ
3.5 ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 -79
ระดับ
3
ได้คะแนนตั้งแต่รอ้ ยละ 70 – 74
ระดับ
2.5 ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 - 69
ระดับ
2
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 64
ระดับ
1.5 ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 55 - 59
ระดับ
1
ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 – 54
ระดับ
0
ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 50
13. สถานที่เรียน
ห้องเรียน ยูนิทซี1และซี2
14. เอกสารอ้างอิง
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ เช่น แบบฝึกเสริมทักษะ หนังสือเสริมความรู้
3. อินเทอร์เน็ต

