
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร  2                                               รหัสวิชา ค12101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห  5.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                   ครูผูสอน มิสอัจฉรา   นาจำรัส

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  เวลา

     7.1  การบอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน

     7.2  การบอกชื่อเดือน และลำดับที่

            ของเดือน

 ค 2.1 ป.2/5  บอกเวลาบนหนาปดนากา (ชวง ๕นาที)
ป.2/6  บอกวัน เดือน ป จากปฏิทิน

8.  เงิน

     8.1  การจำแนกและบอกคาของเงิน

            เหรียญและธนบัตร

     8.2  การเปรียบเทียบคาของเงิน

     8.3  การแลกเงิน

ค 2.1 ป.2/4  บอกจำนวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร

9.  การหาร

     9.1 การหารจำนวนที่มีตัวต้ังสองหลัก

     9.2  โจทยปญหาการหาร

ค 1.2 ป.2/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ    

           ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ 

           สมผลของคำตอบ

ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหา

           ระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้ง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ 

10. การตรวง

      10.1 การตวงและการบอกปริมาตร

      10.2 การหาความจุและบอกความจุ

              ของภาชนะโดยการตวงเปนลิตร

      10.3 การเปรียนเทียบความจุ

ค 2.1 ป.2/3  บอกปริมาตรและความจุเปนลิตร และ เปรียบเทียบปริมาตร

           และความจุ

11. รูปเรขาคณิต

      11.1 การเขียนรูปเรขาคณิต

      11.2 การจำแนกรูป เรขาคณิต 

              สองมิติ และสามมิติ

      11.3 การเขียนชื่อของจุด สวนของ

              เสนตรง รังสี เสนตรง มุม และ

              การเขียนสัญลักษณแทน

ค 3.1 ป.2/1  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติวาเปนรูปสามเหลี่ยม 

           รูปส่ีเหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี

ป.2/2  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติวาเปนทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 

           ทรงกลมหรือทรงกระบอก

ป.2/3  จำแนกระหวางรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากกับทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 

           และรูปวงกลมกับทรงกลม

12. โจทยปญหาระคน

      12.1 การเขียนโจทยปญหาการบวก 

การลบ การคูณ การหาร ระคน

ค 1.2 ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหา

           ระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้ง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ     
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การทดสอบ

2. ตรวจใบงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกการตรวจใบงาน

25 ค 1.2 ป.2/1-2

ค 2.1 ป.2/4-6

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.2 ป.2/1-2

ค 2.1 ป.2/4-6

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบ

2. ตรวจใบงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบบันทึกการตรวจใบงาน

25 ค 2.1 ป.2/1-2

ค 3.1 ป.2/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 2.1 ป.2/1-2

ค 3.1 ป.2/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ การสังเกต

ตรวจแบบฝกหัด

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจแบบฝกหัด แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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