
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตร์ 4, ,                         รหัสวิชา ค22102 , ,  จำนวน 4 คาบ / สัปดาห์ 2.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,  ,                       ภาคเรียนที่ 2 / 2557                ครูผู้สอน  มิสผกาทิพย, มิสณัฐณิชา

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ASEAN) 

     1.1  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

     1.2  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

     1.3  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ค 3.2

ค 6.1

ม.2/2 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผล และ    

          แก้ปัญหา

ม.2/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

ม.2/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

2.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง  

     (ASEAN)

     2.1  จำนวนตรรกยะ

     2.2  จำนวนอตรรกยะ 

     2.3  รากที่สอง 

     2.4  รากที่สาม

ค 1.1

ค 1.2

ค 1.3

ค 1.4

ค 6.1

ม.2/1  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำในรูป

          เศษส่วน

ม.2/2 จำแนกจำนวนจริงที่กำหนดให้ และยกตัวอย่างจำนวน

          ตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ

ม.2/3 อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง

ม.2/1 หารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยก

          ตัวประกอบและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนัก

          ถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ม.2/2 อธิบายผลที่เกิดข้ึนจากการหารากที่สองและรากที่สามของ

          จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอกความสัมพันธ์ของ      

          การยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริง

ม.2/1 หาค่าประมาณของรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง

          และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสม

          เหตุสมผลของคำตอบ

ม.2/1  บอกความเกี่ยวข้องของจำนวนจริงจำนวนอตรรกยะและ

           จำนวนอตรรกยะ

ม.2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

ม.2/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ

          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ  

ม.2/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

3.  การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น

     ตัวแปรเดียว (ASEAN)

     3.1  ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้น

            ตัวแปรเดียว

     3.2  การนำไปใช้  

     3.3  โอกาสของเหตุการณ์ 

ค 4.2

ค 5.2

ค 6.1

ม.2/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้ง

          ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ม.2/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้เหตุการณ์ใดเกิดข้ึน

          แน่นอนเหตุการณ์ใดไม่เกิดข้ึนแน่นอน และเหตุการณ์ใดมี

          โอกาสเกิดข้ึนได้มากกว่ากัน

ม.2/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. (ต่อ) ค 6.1 ม.2/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

4.  เส้นขนาน  (ASEAN)      

     4.1  เส้นขนานและมุมภายใน      

     4.2  เส้นขนานและมุมแย้ง  

     4.3  เส้นขนานและมุมภายนอกกับ

            มุมภายใน   

     4.4  เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม

ค 3.2

ค 6.1

ม.2/1 ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

          และสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา

ม.2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

ม.2/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ

          กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ

ม.2/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.  การแยกตัวประกอบของพหุนาม ดีกรี

     สอง  (ASEAN)      

     5.1  การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติ

            การแจกแจง 

     5.2  การแยกตัวประกอบของพหุนาม

            ดีกรีสองตัวแปรเดียว    

     5.3  การแยกตัวประกอบของพหุนาม

            ดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์     

    5.4  การแยกตัวประกอบของพหุนาม

           ดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลัง

           สอง

ค 6.1 ม.2/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.2/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

          เหมาะสม

ม.2/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มี

    สัมประสิทธ์ิของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็มและมีสัมประสิทธ์ิ

    ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจำนวนเต็ม

6.  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

     (ASEAN) 

     6.1  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

     6.2  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง

            สองตัวแปรเดียว  

ค 6.1 ม.2/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

2.  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้

3.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอตัวแปรเดียวโดยใช้

     การแยกตัวประกอบได้  

4.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

7.  การแปรผัน  (ASEAN)  

     7.1  การแปรผันตรง 

     7.2  การแปรผกผัน 

     7.3  การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

ค 6.1 ม.2/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ม.2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

4.  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลที่ได้

5.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใดๆ     

     ที่แปรผันต่อกันได้

6.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ

     การแปรผันได้
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย 1. แบบทดสอบ 25 ค 1.1  ม.2/1-3

ค 1.2  ม.2/1-2

ค 1.3  ม.2/1

ค 1.4  ม.2/1

ค 3.2  ม.2/2

ค 6.1  ม.2/3-6

2. สอบกลางภาค 1. แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ค 3.2  ม.2/1

ค 4.2  ม.2/1

ค 5.2  ม.2/1

ค 6.1  ม.2/1-2  

          ม.2/4-6

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย 1. แบบทดสอบ 25 ค 6.1 ม.2/1-3

ข้อ 1

4. สอบปลายภาค 1. แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ค 6.1 ม.2/1-3

ข้อ 2-6

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
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สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร, , , , 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา, , , , 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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