
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตร 5, ,                         รหัสวิชา ค23101 , ,  จำนวน 4 คาบ / สัปดาห 2.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ,  ,                       ภาคเรียนที่ 1 / 2557                    ครูผูสอน  มิสประนอม  มีศรี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. พื้นที่ผิวและปริมาตร

    1.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ (ASEAN)

    1.2 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ

          ปริซึม

    1.3 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ

          ทรงกระบอก

    1.4 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ

          พีระมิด

    1.5 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ

          ทรงกรวย

    1.6 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ

          ทรงกลม

    1.7 การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

          พื้นที่ผิวและปริมาตร(ทองถิ่น)

ค 2.1

ค 2.2 

ค 3.1

ค 6.1

ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก    

ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด  กรวย และ

          ทรงกลม   

ม.3/3 เปรียบเทียบหนวยความจุ หรือหนวยปริมาตรในระบบ

          เดียวกันหรือตางระบบ  และเลือกใชหนวยการวัดไดอยาง

          เหมาะสม        

ม.3/4 ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

          เหมาะสม       

ม.3/1 ใชความรูเกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว และปริมาตรในการ

          แกปญหาในสถานการณ ตาง  ๆ

ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  

          กรวย  และทรงกลม  

ม.3/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

2. ความคลาย

    2.1 รูปเรขาคณิตที่คลายกัน

    2.2 รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน

    2.3 สมบัติของสามเหลี่ยมที่คลายกัน

    2.4 การนำไปใช(พฤกษศาสตร)

ค 3.2

ค 6.1

ม.3/1 ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการ

          แกปญหา 

ม.3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ สรุปได

ม.3/4 เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตรและนำความรู หลักการ

          กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ 

3. กราฟ

    3.1 กราฟที่แสดงความสัมพันธ

          ระหวางปริมาณที่มีความสัมพันธ

          เชิงเสน(ทองถิ่น)

    3.2 กราฟของสมการเชิงเสนสอง

          ตัวแปร

    3.3 กราฟอื่นๆ (ASEAN)

ค 4.2

ค 6.1 

ม.3/2 เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่มี

          ความสัมพันธเชิงเสน  

ม.3/3  เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร  

ม.3/4 ใชภาษาและสัญลักษณคณิตศาสตรในการส่ือสาร  การส่ือ

          ความหมายและนำเสนอขอมูลไดอยางถูกตองและชัดเจน

ม.3/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

4. ระบบสมการเชิงเสน

    4.1 สมการเชิงเสนสองตัวแปร

    4.2 กราฟของสมการเชิงเสนสอง

          ตัวแปร

    4.3 ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร

   

ค 4.2

ค 6.1

ม.3/4 อานและแปลความหมาย  กราฟของระบบสมการเชิงเสน

          สองตัวแปร และกราฟอื่น ๆ    

ม.3/5 แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และนำไปใชแกปญหา  

         พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ   

ม.3/2 ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ตอ)    

    4.4 การแกระบบสมการเชิงเสนสอง

          ตัวแปร

    4.5 การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับระบบ

          สมการเชิงเสนสองตัวแปร

          (ทองถิ่น)

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจแบบฝกหัด

2. ตรวจใบงาน,

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทำ

    แบบฝกหัด

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

25 ค 2.1 ม.3/1-4

ค 2.2 ม.3/1

ค 3.1 ม.3/1

ค 3.2 ม.3/1

ค 6.1 ม.3/1,3,4

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 2.1 ม.3/1-4

ค 2.2 ม.3/1

ค3.2 ม.3/1

ค 6.1 ม.3/1,4

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจแบบฝกหัด

2. ตรวจใบงาน,

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทำ

    แบบฝกหัด

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

25 ค 4.1 ม.3/2-5

ค 6.1 ม.3/2,4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 4.1 ม.3/2-5

ค 6.1 ม.3/2,4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. สังเกต

2. บันทึกการสงงาน

1. แบบสังเกต

2. แบบบันทึก

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ 1. ตรวจแบบฝกหัด

2. ตรวจใบงาน,

3. ทดสอบ

4. สังเกต

1. แบบประเมินการทำ

    แบบฝกหัด

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

4. แบบสังเกต

- สมรรถนะ 5 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ตรวจแบบฝกหัด

2. ตรวจใบงาน,

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินการทำ

    แบบฝกหัด

2. แบบประเมินใบงาน

3. 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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