
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตร์ 2, ,                         รหัสวิชา ค21102 , ,  จำนวน 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,  ,                       ภาคเรียนที่ 2 / 2557                ครูผู้สอน  มิสผกาทิพย, มิสศิริลักษณ์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  การประมาณค่า  (ASEAN)

     1.1  ค่าประมาณ

     1.2  การปัดเศษ

     1.3  การประมาณค่า

ค 1.3

ค 6.1

ม.1/1 ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

          รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบ

          ที่ได้จากการคำนวณ

ม.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

ม.1/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

2.  คู่อันดับและกราฟ  (ASEAN)

     2.1  คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

     2.2  กราฟและการนำไปใช้

ค 4.2

ค 6.1

ม.1/4  เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้อง

          ของปริมาณสองชุดที่กำหนดให้

ม.1/5  อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัด

           ฉากที่กำหนดให้

ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

ม.1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ 

          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง  กับศาสตร์อื่นๆ

ม.1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ASEAN)

     3.1   แบบรูปและความสัมพันธ์

     3.2  คำตอบของสมการ

     3.3  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

            เดียว

     3.4  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิง

            เส้นตัวแปรเดียว

ค 4.1

ค 4.2

ค 6.1

ม.1/1 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้

ม.1/1  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย

ม.1/2  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหา

           อย่างง่าย

ม.1/3  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย

พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ม.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต

     สองมิติและสามมิติ (ASEAN)

     4.1  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     4.2  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     4.3  ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า 

            ด้านข้างและด้านบนของรูป

            เรขาคณิตสามมิติ

     4.4  รูปเรขาคณิตที่ประกอบข้ึนจาก

            ลูกบาศก์

ค 3.1

ค 6.1

ม.1/4 อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กำหนดให้

ม.1/5 ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view)

          ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view)ของรูปเรขาคณิต

          สามมิติที่กำหนดให้

ม.1/6 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบข้ึนจาก

          ลูกบาศก์เม่ือกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า 

          ด้านข้าง และ ด้านบนให้

ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

ม.1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ 

          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง  กับศาสตร์อื่นๆ

ม.1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.  พหุนาม  (ASEAN)

     5.1  เอกนาม

     5.2  การบวกและการลบเอกนาม

     5.3  พหุนาม

     5.4  การบวกและการลบพหุนาม

     5.5  การคูณพหุนาม

     5.6  การหารพหุนาม

ค 6.1 ม.1/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.1/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

1. หาผลบวก และผลลบของเอกนามและพหุนามได้

2. หาผลคูณ และผลหารของเอกนามและพหุนามอย่างง่ายได้

6.  การเตรียมความพร้อมในการให้

     เหตุผล 

     6.1  ข้อความคาดการณ์

     6.2  ประโยคเง่ือนไข

     6.3  บทกลับของประโยคเง่ือนไข

     6.4  การให้เหตุผล

  

ค 5.2

ค 6.1

ม.1/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาส

          เกิดข้ึนได้มากกว่ากัน

ม.1/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  

ม.1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ 

          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง  กับศาสตร์อื่นๆ

ม.1/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค สอบย่อย แบบทดสอบ 25 ค 1.3  ม.1/1

ค 4.2  ม.1/4-5

ค 6.1 ม.1/1-6
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 4.1  ม.1/1

ค 4.2  ม.1/1-3

ค 6.1  ม.1/1-2 ,4

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย แบบทดสอบ 25 ค 3.1  ม.1/4-6

ค 6.1 ม.1/4-6

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 5.2  ม.1/1

ค 6.1  ม.1/1-2  

          ม.1/4-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การสังเกต

การทำแบบฝึกหัด

แบบสังเกต

แบบฝึกหัด

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ การสังเกต

การทำแบบฝึกหัด

แบบสังเกต

แบบฝึกหัด

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

การสังเกต

การทำแบบฝึกหัด

ทดสอบ

แบบสังเกต

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบ

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย,์ ,                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต, , ,

3.   มีวินัย, , , , , , 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง , , , , , 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน, ,

7.   รักความเป็นไทย, , , , , 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข, , , , 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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