
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร  1                                               รหัสวิชา ค11101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห  5.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสสลินดา   ทองคำ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. จำนวนนับ1 – 5 และ (20)

    1.1  การใชจำนวนบอกปริมาณที่ได 

            จากการนับ

    1.2  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และ

           ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

    1.3  การอานตัวเลขฮินดูอารบิกและ

           ตัวเลขไทย

    1.4  การนับเพิ่มและนับลดทีละ ๑  

           ทีละ ๒ 

    1.5  หลักและคาของเลขโดดในแตละ

           หลัก

    1.6  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใน

           รูปกระจาย

    1.7  การเปรียบเทียบจำนวนและการ

           ใช เครื่องหมาย   = ,  ≠ ,  > ,  <

    1.8  การเรียงลำดับจำนวนไมเกินหา

           จำนวน

 ค 1.1

ค 1.2

ป.1/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและ  

           ศูนย

ป.1/1  บวก ลบ  และบวกลบระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและ

           ศูนย  พรอมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

2. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มี

    ผลบวกไมเกิน 9

    2.1  ความหมายของการบวก  และการ

           ใชเครื่องหมาย +

    2.2  การบวกที่ไมมีการทด 

    2.3  ความหมายของการบวก  และการ

           ใชเครื่องหมาย +

    2.4  การบวกที่ไมมีการทด ความหมาย

           ของการลบ และการใช

           เครื่องหมาย –  

           การลบที่ไมมีการกระจาย

    2.5  โจทยปญหาการบวก การลบ

    2.6  โจทยปญหาการบวก ลบระคน

    2.7  การสรางโจทยปญหาการบวก 

           การลบ

ค 1.2 ป.1/1  บวก ลบ  และบวกลบระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและ

           ศูนย  พรอมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ป.1/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหา และโจทยปญหา

           ระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนยพรอมทั้ง

           ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้ง

     ไมเกิน 9

    3.1  ความหมายของการลบ และ

           การใชเครื่องหมาย –

    3.2  การลบที่ไมมีการขอยืม

    3.3  การลบในแนวนอน

    3.4  โจทยปญหาการลบ

    3.5  การสรางโจทยปญหาการลบ

ค 1.2 ป.1/1  บวก ลบ  และบวกลบระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและ

           ศูนย  พรอมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ป.1/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหา และโจทยปญหา

           ระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนยพรอมทั้ง

           ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

4.  การบวกและลบจำนวนที่มีผลลัพธ 

ไมเกิน 20 (50)

    4.1  ความหมายของการบวก  และ

           การใชเครื่องหมาย +

    4.2  การบวกที่ไมมีการทด

    4.3  ความหมายของการลบ  และ

           การใชเครื่องหมาย -

    4.4  การลบที่ไมมีการกระจาย

    4.5  โจทยปญหาการบวกลบ

    4.6  การสรางโจทยปญหาบวกลบ

ค 1.2 ป.1/1  บวก ลบ  และบวกลบระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและ

           ศูนย  พรอมทั้ง ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ป.1/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหา และโจทยปญหา

           ระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งรอยและศูนยพรอมทั้ง

           ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

5. การวัดความยาว

    5.1  การเปรียบเทียบความยาว ยาวกวา 

           สูงกวา เต้ียกวา ยาวเทากัน สูงเทา

           กัน

    5.2  การวัดความยาว สูง โดยใชหนวย

           ที่ไมใชหนวยมาตรฐาน

ค 2.1 ป.1/1  บอกความยาว น้ำหนัก ปริมาตร และความจุ โดยใชหนวยที่

           ไมใชหนวยมาตรฐาน

6. การชั่ง

    6.1  การเปรียบเทียบน้ำหนักหนักกวา 

           เบากวา เทากัน

    6.2  การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย

           มาตรฐาน

ค 2.1 ป.1/1  บอกความยาว น้ำหนัก ปริมาตร และความจุ โดยใชหนวยที่

           ไมใชหนวยมาตรฐาน

7. การตวง

    7.1 การเปรียบเทียบปริมาตรและ

          ความจุ  มากกวา  นอยกวา เทากัน

          โดยใชหนวยที่ไมใชหนวย

          มาตรฐาน

ค 2.1 ป1/1  บอกความยาว น้ำหนัก ปริมาตร และความจุ โดยใชหนวยที่

          ไมใชหนวยมาตรฐาน
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การทดสอบปรนัยแบบเลือก

ตอบ

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 ค 1.1 ป.1/1-2

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

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบปรนัยแบบเลือก

ตอบ

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 ค 2.1 ป.1/1

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

ค 2.1 ป.1/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต 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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