
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 41 1          รหัสวิชา  ค32102  11  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-9  1 1         ภาคเรียนที่ 2/ 2557       ครูผู้สอน  มิสนัยนา, ม.ชัยวัชร์, มิสนุชนารถ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. สถิติ

    1.1 การสำรวจความคิดเห็น

    1.2 ค่ากลางของข้อมูล

    1.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

    1.4 การวัดการกระจายของข้อมูล

    1.5 ค่ามาตรฐาน

    

ค 5.1 ม.4-6/1  เข้าใจวิธีการสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย

ม.4-6/2  หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน   ฐานนิยม  ส่วน

              เบี่ยงเบนมาตรฐานและเปอร์เซนไทล์ของข้อมูล

ม.4-6/3  เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุ

              ประสงค์  

1. สถิติ

    1.1 การสำรวจความคิดเห็น

    1.2 ค่ากลางของข้อมูล

    1.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

    1.4 การวัดการกระจายของข้อมูล

    1.5 ค่ามาตรฐาน

    ค 5.2 ม.4-6/1  นำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไปใช้คาด

              การณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้

1. สถิติ

    1.1 การสำรวจความคิดเห็น

    1.2 ค่ากลางของข้อมูล

    1.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

    1.4 การวัดการกระจายของข้อมูล

    1.5 ค่ามาตรฐาน

    

ค 5.3 ม.4-6/1  ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติในการตัดสินใจ

1. สถิติ

    1.1 การสำรวจความคิดเห็น

    1.2 ค่ากลางของข้อมูล

    1.3 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

    1.4 การวัดการกระจายของข้อมูล

    1.5 ค่ามาตรฐาน

    

ค 6.1 ม.4-6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ม.4-6/2  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

               และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

               ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ม.4-6/3   ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้

               อย่างเหมาะสม

ม.4-6/4   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือ

               สาร การส่ือความหมายและการนำเสนอได้อย่าง

               ถูกต้อง

ม.4-6/5   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และนำความ

              รู้  หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อม

               โยงกับศาสตร์อื่นๆ

ม.4-6/6   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค การประเมินแบบฝึกหัด

การทดสอบย่อย

แบบประเมินแบบฝึกหัด

แบบทดสอบย่อย

25 ค 5.1 ม.4-6/1-3

ค.6.1 ม.4-6/1-6

2. สอบกลางภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 5.1 ม.4-6/1-3

ค.6.1 ม.4-6/1-6
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค การประเมินแบบฝึกหัด

การทดสอบย่อย

แบบประเมินแบบฝึกหัด

แบบทดสอบย่อย

25 ค 5.2 ม.4-6/1

ค 5.3 ม.4-6/1

ค.6.1 ม.4-6/1-6

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 5.2 ม.4-6/1

ค 5.3 ม.4-6/1

ค.6.1 ม.4-6/1-6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต

ประเมินแบบฝึกหัด

แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต

ประเมินแบบฝึกหัด

แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินแบบฝึกหัด

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ประเมินแบบฝึกหัด แบบประเมินแบบฝึกหัด - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย1์ 1                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเป็นไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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