
รายละเอียดวิชา

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

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสอัจฉรา   นาจำรัส

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  จำนวนนับไมเกิน 1,000

     1.1  จำนวน 100 200 300, .....,1,000

     1.2  การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือ  

            แสดงจำนวนรอยกับสิบ และกับ

            หนวย (ทองถิ่น)

     1.3  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 

            ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดง

            จำนวนจากการใชลูกคิด (FSG)

     1.4  คาของตัวเลขในหลักรอยหลัก

            สิบและหลักหนวย(ASEAN)

     1.5  การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

            (พฤกษศาสตร)

     1.6  การเปรียบเทียบจำนวนสอง  

            จำนวนและการใชเครื่องหมาย 

            = ≠   > และ <

     1.7  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มข้ึน

            ทีละ5  ทีละ 10 และทีละ 100

     1.8  แบบรูปและความสัมพันธที่

            ลดลงทีละ 2 ทีละ 10 และทีละ 

            100 

     1.9  จำนวนคู จำนวนค่ี

 ค 1.1 ป.2/1  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย    และตัวหนังสือ  

           แสดงปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับที่ไมเกินหนึ่งพันและ

           ศูนย

ป.2/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไมเกินหน่ึงพันและศูนย

2.  การบวกและการลบจำนวนนับที่มี  

     ผลลัพธและตัวต้ังไมเกิน 100

     2.1  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มี

            ผลบวกไมเกิน 100 ไมมีการทด

    2.2  การบวกจำนวนสองจำนวนที่มี

           ผลบวกไมเกิน 100 มีการทด

    2.3  การบวกจำนวนสามจำนวนที่มี

           ผลบวกไมเกิน 100

ค 1.2 ป.2/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของ
           จำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง
           ความสมเหตุ สมผลของคำตอบ
ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย
               ปญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมท้ัง
           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ     
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

      2.4  การสลับที่ของการบวก

      2.5  การลบจำนวนสองจำนวนที่มี

             ตัวต้ังไมเกิน 100 และไมมีการ

             กระจาย

      2.6  การลบจำนวนที่มีผลลบและ

             ตัวต้ังไมเกิน 100 และมีการ

             กระจาย

      2.7  โจทยปญหาการบวกที่มีผลบวก

             ไมเกิน 100

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

           จำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง

           ความสมเหตุ สมผลของคำตอบ

ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

               ปญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมท้ัง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ     

3.  การวัดความยาว

     3.1  เครื่องมือและหนวยมาตรฐาน

            การวัดความยาว ความสูง และ

            ระยะทาง

     3.2  การวัดความยาวที่มีหนวยเปน

            เซนติเมตร

     3.3  การวัดความยาวที่มีหนวยเปน

            เมตร

     3.4  การเปรียบเทียบความยาว ความ

            สูง และระยะทาง

     3.5  การวิเคราะหโจทยปญหาการวัด

ค 1.2

ค 2.1

ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

               ปญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมท้ัง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ 

ป.2/1  บอกความยาวเปนเมตร และเซนติเมตร และเปรียบเทียบความยาวใน

               หนวยเดียวกัน 

   

4.  การบวก การลบ จำนวนนับที่มีตัวต้ัง

     และผลลัพธไมเกิน 1,000

     4.1  การบวกจำนวนนับที่มีผลบวก

            ไมเกิน 1,000 และไมมีการทด

     4.2  การบวกจำนวนสามจำนวนที่มี

            ผลบวกไมเกิน 1,000

     4.3  การลบจำนวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 

            1,000 และไมมีการกระจาย

     4.4  การลบจำนวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 

            1,000 และมีการกระจาย

     4.5  โจทยปญหาการบวก ลบที่มี

            ผลบวกไมเกิน 1,000

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

           จำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง

           ความสมเหตุ สมผลของคำตอบ

ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

               ปญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมท้ัง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ     
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  การชั่ง

     5.1  เครื่องชั่งชนิดตาง ๆ และการ

            เลือกเครื่องชั่งใหเหมาะสมกับ

            การใชงานของเครื่องชั่งแตละ

            ชนิด

     5.2  การชั่งส่ิงของโดยใชเครื่องชั่งที่มี

            หนวยมาตรฐานและบอกน้ำหนัก

            การชั่งส่ิงของโดยใชเครื่องชั่งที่มี

            หนวยมาตรฐานและบอกน้ำหนัก

     5.3  การเปรียบเทียบน้ำหนัก

     5.4  สถานการณที่เกี่ยวของกับการชั่ง 

            การสรางโจทยปญหาและการหา

            คำตอบจากสถานการณ

ค 1.2

ค 2.1

ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

               ปญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมท้ัง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ

ป.2/2  บอกน้ำหนักเปนกิโลกรัมและขีด และเปรียบเทียบน้ำหนัก

           ในหนวยเดียวกัน

6.  การคูณ

     6.1  การเขียนการบวกจำนวนที่เทา 

            กันหลาย ๆ จำนวนในรูปการคูณ

     6.2  การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ

            จำนวนที่มีหนึ่งหลัก

     6.3  การคูณจำนวนใด ๆ กับ 1 และ 0

     6.4  การสลับที่การคูณของจำนวน

            หนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก

     6.5  การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ

            จำนวนที่มีสองหลัก (ไมมี

            การทด)

     6.6  การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ

            จำนวนที่มีสองหลัก มีการทด

     6.7  โจทยปญหาการคูณจำนวนที่มี

            หนึ่งหลักกับจำนวนที่ไมเกินสอง

            หลัก

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

           จำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึง

           ความสมเหตุ สมผลของคำตอบ

ป.2/2  วิเคราะหและหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

               ปญหาระคน ของจำนวนนับ ไมเกินหนึ่งพันและศูนย พรอมท้ัง

           ตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบ     

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การทดสอบ

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 ค 1.1 ป.2/1-2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

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

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบ

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 ค 2.1 ป.2/1-2

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

ค 2.1 ป.2/1-2

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 กษัตริย\ \                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต\ \ \

3.   มีวินัย\ \ \ \ \ \ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง \ \ \ \ \ 6.   มุงม่ันในการทำงาน\ \

7.   รักความเปนไทย\ \ \ \ \ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข\ \ \ \ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร\ \ \ \ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา\ \ \ \ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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