
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตร 9, ,                         รหัสวิชา ค22103 , ,  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ,  ,                       ภาคเรียนที่ 1 / 2557                   ครูผูสอน  มิสจุฑารัตน   ม่ิงสอน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. อัตราสวนและรอยละ (ASEAN) 

    1.1 อัตราสวน

    1.2 อัตราสวนที่เทากัน

    1.3 อัตราสวนของจำนวนหลายๆ 

          จำนวน

    1.4 สัดสวน (ทองถิ่น)

    1.5 รอยละ (ทองถิ่น, พฤกษศาสตร)

    1.6 การประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวน

          และรอยละ

ค 1.1

ค 6.1

ม.2/4 ใชความรูเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวนและรอยละในการ

          แกโจทยปญหา

ม.2/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.2/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน    

2. การวัด (ASEAN)

    2.1 ความเปนมาของการวัด

    2.2 การวัดความยาว (ทองถิ่น)

    2.3 การวัดพื้นที่ (ทองถิ่น, 

          พฤกษศาสตร)

    2.4 การวัดปริมาตรและน้ำหนัก

          (ทองถิ่น)

    2.5 การวัดเวลา

ค 2.1

ค 2.2

ค 6.1

ม.2/1 เปรียบเทียบหนวยความยาว  หนวยพื้นที่ ในระบบเดียวกัน 

          และตางระบบและเลือกใชหนวยการวัดไดอยางเหมาะสม

ม.2/2 คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้ำหนักไดอยาง

          ใกลเคียงและอธิบายวิธีการที่ใชในการคาดคะเน

ม.2/3 ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณตางๆไดอยาง          

          เหมาะสม

ม.2/1 ใชความรูเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่แกปญหาในสถานการณ

          ตางๆ

ม.2/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆไดอยาง

          เหมาะสม

ม.2/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน    

3. แผนภูมิรูปวงกลม (ASEAN)      

    3.1 การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

    3.2 การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

          (ทองถิ่น)

ค 5.1

ค 6.1

ม.2/1 อานและนำเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 

ม.2/5 เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนำความรู หลักการ

          กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  การแปลงทางเรขาคณิต (ASEAN)      

     4.1 การเลื่อนขนานและการประยุกต

           ของ การเลื่อนขนาน     

     4.2 การสะทอนและการประยุกตของ

           การสะทอน 

     4.3 การหมุนและการประยุกตของ

           การหมุน

     4.4 เทสเซลเลชัน (ทองถิ่น)

ค 3.2

ค 4.2

ค 6.1

ม.2/3 เขาใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน 

          การสะทอน และการหมุน และนำไปใช

ม.2/4 บอกภาพที่เกิดข้ึนจากการเลื่อนขนาน การสะทอนและการ

          หมุนรูปตนแบบ และอธิบายวิธีการที่จะไดภาพที่ปรากฏ

          เม่ือกำหนดรูปตนแบบและภาพนั้นให

ม.2/2 หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดข้ึน

          จากการเลื่อนขนาน การสะทอน และการหมุนบนระนาบใน

          ระบบ พิกัดฉาก

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 

ม.2/5 เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและนำความรู หลักการ

          กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ

ม.2/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

5.  ความเทากันทุกประการ (ASEAN)      

    5.1 ความเทากันทุกประการของรูป

          เรขาคณิต   

    5.2 ความเทากันทุกประการของรูป

          สามเหลี่ยม 

    5.3 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ

          กันแบบดาน – มุม – ดาน    

    5.4 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ

          กันแบบมุม – ดาน – มุม      

    5.5 รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ

          กันแบบดาน – ดาน – ดาน      

   5.6  การนำไปใช                

ค 3.2

ค 6.1

ม.2/1 ใชสมบัติเกี่ยวกับความเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

          และสมบัติของเสนขนานในการใหเหตุผลและแกปญหา

ม.2/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน

6. สมบัติของเลขยกกำลัง (ASEAN)  

    6.1 สมบัติของเลขยกกำลัง   

    6.2 การดำเนินการของเลขยกกำลัง      

    6.3 สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง 

ค 6.1 ม.2/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน

1.  คูณและหารจำนวนที่เขียนอยูในรูปเลขยก กำลังที่มีเลขชี้กำลัง

     เปนจำนวนเต็ม โดยใชบทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังและ

     นำไปใชแกปญหาได

2.  คำนวณและใชเลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีคานอยๆ 

     หรือมากๆ ในรูปสัญกรณวิทยาศาสตรได    

3.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  พหุนามและเศษสวนของพหุนาม     

     (ASEAN) 

     7.1. ทบทวนพหุนาม

     7.2. การคูณพหุนาม

     7.3. การหารพหุนาม 

     7.4. เศษสวนของพหุนาม  

     7.5  การคูณและการหารเศษสวนของ

           พหุนาม

     7.6  การบวกและการลบเศษสวนของ

           พหุนาม

ค 6.1 ม.2/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.2/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆไดอยาง

          เหมาะสม

ม.2/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน    

4. บวก ลบ คูณ และหารพหุนามได

5. บวก ลบ คูณ และหารเศษสวนของพหุนามอยางงายได  

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย 1. แบบทดสอบ 25 ค 1.1  ม.2/4

ค 2.1  ม.2/1-3

ค 2.2  ม.2/1

ค 6.1  ม.2/1-4

2. สอบกลางภาค 1. แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ค 1.1  ม.2/4

ค 2.1  ม.2/1-3

ค 2.2  ม.2/1

ค 3.2  ม.2/3-4

ค 4.2  ม.2/2

ค 5.1  ม.2/1

ค 6.1 ม.2/1-6

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย 1. แบบทดสอบ 25 ค 3.2  ม.2/1

ค 6.1  ม.2/3-4

ขอ 1 - 3

4. สอบปลายภาค 1. แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ค 6.1 ม.2/1-4

ขอ 4-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต

การทำแบบฝกหัด

แบบสังเกต

แบบฝกหัด

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

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 กษัตริย\ \                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต\ \ \

3.   มีวินัย\ \ \ \ \ \ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง \ \ \ \ \ 6.   มุงม่ันในการทำงาน\ \

7.   รักความเปนไทย\ \ \ \ \ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข\ \ \ \ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร\ \ \ \ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา\ \ \ \ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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