
รายละเอียดวิชา

วิชา  คณิตศาสตรพื้นฐาน 11 1           รหัสวิชา ค31101 1 1  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /1-9 1  1          ภาคเรียนที่ 1/2557                ครูผูสอน  มิสสุภาภรณ, มิสนุชนารถ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      มิสนนทลี, Mr.Jardy

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  เซต

    1.1  เซต

    1.2  เอกภพสัมพัทธ

    1.3  สับเซตและเพาเวอรเซต

    1.4  ยูเนียน อินเตอรเซกชัน และ

           คอมพลีเมนตของเซต

ค 4.1

ค 4.2

ค 6.1

ม.4-6/1  มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต

ม.4-6/1  เขียนแผนภาพเวนน-ออยเลอรแสดงเซต และนำไปใชแก

              ปญหา

ม.4-6/1  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.4-6/2  ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ

              เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง

              เหมาะสม

ม.4-6/4  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร

              การส่ือความหมาย  และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และ

              ชัดเจน

ม.4-6/5  เชื่อมโยงความรูตาง ๆในคณิตศาสตร และนำความรู 

              หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ

              ศาสตรอื่น ๆ  

2. การใหเหตุผล

    2.1  การใหเหตุผล

    2.2  การใหเหตุผล แบบอุปนัย

    2.3  การใหเหตุผล แบบนิรนัย

    

ค 4.1

ค 4.2

ค 6.1

ม.4-6/2  เขาใจและสามารถใชการใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

ม.4-6/2  ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเหตุผลโดยใชแผน

              ภาพเวนน-ออยเลอร

ม.4-6/1  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.4-6/2  ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ

              เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง

              เหมาะสม

ม.4-6/3  ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได

              อยางเหมาะสม

ม.4-6/4  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร

              การส่ือความหมาย  และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และ

              ชัดเจน

ม.4-6/5  เชื่อมโยงความรูตาง ๆในคณิตศาสตร และนำความรู 

              หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ

              ศาสตรอื่น ๆ  

ม.4-6/6  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. จำนวนจริง

    3.1  จำนวนจริง

    3.2  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ

           การบวกและการคูณ

    3.3  การนำสมบัติของจำนวนจริงไป

           ใชในการแกสมการกำลังสอง

    3.4  การไมเทากัน

    3.5  คาสัมบูรณของจำนวนจริง

ค 1.1 ม.4-6/1  แสดงความสัมพันธของจำนวนตาง ๆ ใน ระบบจำนวนจริง

ม.4-6/2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคาสัมบูรณของจำนวนจริง

3. จำนวนจริง

    3.1  จำนวนจริง

    3.2  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ

           การบวกและการคูณ

    3.3  การนำสมบัติของจำนวนจริงไป

           ใชในการแกสมการกำลังสอง

    3.4  การไมเทากัน

    3.5  คาสัมบูรณของจำนวนจริง

ค 1.4 ม.4-6/1  เขาใจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก  การคูณ  

              การเทากัน  การไมเทากัน  และนำไปใชได

3. จำนวนจริง

    3.1  จำนวนจริง

    3.2  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ

           การบวกและการคูณ

    3.3  การนำสมบัติของจำนวนจริงไป

           ใชในการแกสมการกำลังสอง

    3.4  การไมเทากัน

    3.5  คาสัมบูรณของจำนวนจริง

ค 4.2 ม.4-6/3  แกสมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

3. จำนวนจริง

    3.1  จำนวนจริง

    3.2  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับ

           การบวกและการคูณ

    3.3  การนำสมบัติของจำนวนจริงไป

           ใชในการแกสมการกำลังสอง

    3.4  การไมเทากัน

    3.5  คาสัมบูรณของจำนวนจริง ค 6.1 ม.4-6/1  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ม.4-6/2  ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และ

              เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณ ตาง ๆ ไดอยาง

              เหมาะสม

ม.4-6/4  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร

              การส่ือความหมาย  และการนำเสนอ ไดอยางถูกตอง และ

              ชัดเจน

ม.4-6/5  เชื่อมโยงความรูตาง ๆในคณิตศาสตร และนำความรู 

              หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับ

              ศาสตรอื่น ๆ  

ม.4-6/6  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค การทำแบบฝกหัด

การทำ Mind Map

การทำแบบทดสอบ

แบบฝกหัด

Rubric score

แบบทดสอบ

25 ค 4.1 ม.4-6/1-2

ค 4.2 ม.4-6/1,2

ค 6.1 ม.4-6/1-2,

4-5

2. สอบกลางภาค การทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 4.1 ม.4-6/1-2

ค 4.2 ม.4-6/1,2

ค 6.1 ม.4-6/1-2,

4-5

3. หลังกลางภาค การทำแบบฝกหัด

การทำ Mind Map

การทำแบบทดสอบ

แบบฝกหัด

Rubric score

แบบทดสอบ

25 ค 1.1 ม.4-6/1-2

ค 1.4 ม.4-6/1

ค 4.1 ม.4-6/1

ค 4.2 ม.4-6/1,3

ค 6.1 ม.4-6/1-2,

4-6
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค การทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ม.4-6/1-2

ค 1.4 ม.4-6/1

ค 4.1 ม.4-6/1

ค 4.2 ม.4-6/1,3

ค 6.1 ม.4-6/1-2,

4-6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การทำแบบฝกหัด แบบฝกหัด - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย1 1                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุงม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเปนไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

วก 103/56


