
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา คณิตศาสตร์์  1                                               รหัสวิชา ค11101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห์  5.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 2 / 2557                   ครูผู้สอน มิสสลินดา   ทองคำ !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8.  จำนวน 21-100  

     8.1  การอ่านและการเขียน เป็น 

            ตัวหนังสือ เลขไทยและอารบิค 

            แทนจำนวน 

     8.2  การอ่านตัวเลขฮินดู อารบิก และ 

            ตัวเลขไทย  

     8.3  การเขียนในรูปการกระจาย 

     8.4  หลักและค่าของตัวเลขในแต่ละ 

            หลัก 

     8.5  การเปรียบเทียบจำนวนและการ 

            ใช้เครื่องหมาย  =   >< 

     8.6  การเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้า 

            จำนวน

ค 1.1  ป.1/1  เขียนและอ่านตัวเลขไทย แสดงปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับ 

            ท่ีไม่เกิน 100 และ 0 

ป.1/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและ 

          ศูนย์

9.  การเตรียมความพร้องทางเรขาคณิต 

     และแบบรูปความสัมพันธ์ 

     9.1  รูปสามเหลี่ยม   รูปส่ีเหลี่ยม    

            รูปวงกลม  รูปวงรี

ค 3.1 !
ค 4.1 

ป.1/1 จำแนกรูปสามเหล่ียมรูปส่ีเหลี่ยม   รูปวงกลม  รูปวงรี  !
ป.1/1 บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มข้ึน 

          ทีละ 1  ที่ละ 2 และลดลงทีละ 1 

ป.1/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูป ของรูปที่มีรูปร่าง  

ขนาด  

          หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง

10.  แบบรูปและความสัมพันธ์ ค 3.1 ป.1/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

11. เวลา 

     11.1  ช่วงเวลาในแต่ละวัน  

              (กลางวัน กลางคืน  เช้า สาย  

              เที่ยง บ่าย เย็น) 

     11.2  จำนวนวันและชื่อวันหนึ่ง 

              สัปดาห์

ค 2.1 ป.1/2  บอกช่วงเวลาจำนวนวันและช่ือวันในหน่ึงสัปดาห์

12. การบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ ์

      และตัวตั้งไม่เกิน 100 

     12.1  การบวกและลบในแนวนอน 

     12.2  การบวกและลบในแนวต้ัง 

     12.3  การบวกที่ไม่มีการทด 

     12.4  การลบทีไม่มีการขอยืม

ค 1.2 !!!!

ป.1/2 วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาของจำนวนนับไม่เกิน 

          100 พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ !
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!
การวัดและประเมินผล 

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

!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 

13.  การบวกลบระคน 

     13.1  การบวกที่มีการทด 

     13.2  การลบที่มีการขอยืม 

     13.3  การบวกลบระคน 

     13.4  โจทย์ปัญหาการบวกลบ

ค 1.2 ป.1/1 บวก ลบ และบวก ลบ ระคน ของจำนวนไม่เกิน 100  พร้อม 

          ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  

ป.1/2 วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนไม่ 

          เกิน 100 พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. การทดสอบปรนัยแบบเลือก

ตอบ 

2. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ 

2. แบบฝึกหัด / ใบงาน

25 ค 1.1 ป.1/1-2 

ค 3.1 ป.1/1 

ค 4.1 ป.1/1-2

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.1/1-2 

ค 3.1 ป.1/1 

ค 4.1 ป.1/1-2

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบปรนัยแบบเลือก

ตอบ 

2. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ 

2. แบบฝึกหัด

25 ค 1.2 ป.1/1-2 

ค 2.1 ป.1/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.2 ป.1/1-2 

ค 2.1 ป.1/1

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจแบบฝึกหัด แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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