กาหนดการสอน ( Course Outline )
รหัสวิชา

ค 21102

ชื่อวิชา

คณิ ตศาสตร์ 2

จานวนหน่ วยการเรียน

1.5 หน่วยกิต

ระดับชั้น

ม. 1

ภาคการศึกษา

2

ปี การศึกษา

2558

รายชื่ อผู้สอน

นางจารุ วรรณ จันทร์นอ้ ย
นายดล แจ่มจันทร์
นางสาวปิ ยวรรณ เพ็ชรแก้ว
นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค

80 : 20

ตัวชี้วดั
1. ระบุหรื อยกตัวอย่างและเปรี ยบเทียบเศษส่ วนและทศนิยม (ค 1.1 ม.1/1 ค 6.1 ม.1-3/3 ค 6.1 ม.1-3/4 )
2. บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนและทศนิยมและนาการแก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบอธิบายที่
เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของ
เศษส่ วนและทศนิยม ( ค 1.2 ม.1/2 ค 6.1 ม.1-3/1 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/3 )
3. อธิ บายได้วา่ เหตุการณ์ที่กาหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน
( ค 5.2 ม.1/1 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/3 ค 6.1 ม.1-3/5 )
4. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของคาตอบที่ได้จากการคานวณ ( ค 1.3 ม.1/1 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/3 )
5. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกดั ฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริ มาณสองชุดที่กาหนดให้
( ค 4.2 ม.1/4 ค 6.1 ม.1-3/4 ค 6.1 ม.1-3/5 )
6. อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกดั ฉากที่กาหนดให้
( ค 4.2 ม.1/5 ค 6.1 ม.1-3/4 ค 6.1 ม.1-3/5 )
7. วิเคราะห์และอธิ บายความสัมพันธ์ของแบบรู ปที่กาหนดให้
( ค 4.1 ม.1/1 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/3 ค 6.1 ม.1-3/4 )
8. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย ( ค 4.2 ม.1/1 ค 6.1 ม.1-3/1 ค 6.1 ม.1-3/2 )

9. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรื อปั ญหาอย่างง่าย ( ค 4.2 ม.1/2 ค 6.1 ม.1-3/2 ค 6.1 ม.1-3/4 )
10. แก้โจทย์ ปั ญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ
( ค 4.2 ม.1/3 ค 6.1 ม.1-3/1 ค 6.1 ม.1-3/3 )
11. อธิ บายลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติจากภาพที่กาหนดให้ ( ค 3.1 ม.1/4 ค 6.1 ม.1-3/4 ค 6.1 ม.1-3/5 )
12. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรื อด้านบน (top view)
ของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติที่กาหนดให้( ค 3.1 ม.1/5 ค 6.1 ม.1-3/3 ค 6.1 ม.1-3/4 ค 6.1 ม.1-3/5 )
13. วาดหรื อประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ ( ค 3.1 ม.1/6 ค 6.1 ม.1-3/4 ค 6.1 ม.1-3/5 )
14. ใช้วธิ ีการที่หลากหลายแก้ปัญหา( ค 6.1 ม.1-3/1 )
15. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม( ค 6.1 ม.1-3/2 )
16. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม( ค 6.1 ม.1-3/3 )
17. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน( ค 6.1 ม.1-3/4 )
18. เชื่อมโยงความรู ้ต่างๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่ อมโยงกับศาสตร์
อื่นๆ( ค 6.1 ม.1-3/5 )
19. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์( ค 6.1 ม.1-3/6 )
ตารางกาหนดการสอน รายวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา ค 21102
หน่ วยที่
1
ทศนิยมและ
เศษส่ วน

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ
-ทศนิยมและการเปรี ยบเทียบ
ทศนิยม
-การบวกและการลบทศนิยม
-การคูณและการหารทศนิยม
-เศษส่ วนและการเปรี ยบเทียบ
เศษส่ วน
-การบวกและการลบเศษส่ วน
-การคูณและการหารเศษส่ วน
-ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม
และเศษส่ วน
-โอกาสของเหตุการณ์

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
15
-ชิ้นงาน
(5 คะแนน)
-สมุด/แบบฝึ กหัด
(5 คะแนน)
-ทดสอบ
(5 คะแนน)

คะแนนเก็บ 13 คะแนน
สอบกลางภาค 10 คะแนน

ข้ อตกลง/ภาระงาน
-ชิ้นงาน “ทศนิยม
และเศษส่ วนใน
ชีวติ ประจาวัน”
-สมุด

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
2
-ค่าประมาณ
7
-ชิ้นงาน
การประมาณค่า -การปัดเศษ
(3 คะแนน)
-การประมาณค่า
-ทดสอบ
(4 คะแนน)
คะแนนเก็บ 7 คะแนน
สอบกลางภาค 5 คะแนน
3
-คู่อนั ดับและกราฟ
8
-ชิ้นงาน
คู่อนั ดับและ -กราฟและการนาไปใช้
(3 คะแนน)
กราฟ
-สมุด/แบบฝึ กหัด
(2 คะแนน)
-ทดสอบ
(3 คะแนน)
คะแนนเก็บ 8 คะแนน
สอบกลางภาค 5 คะแนน
4
-แบบรู ปและความสัมพันธ์
18
-ชิ้นงาน
สมการเชิงเส้น -คาตอบของสมการ
(6 คะแนน)
ตัวแปรเดียว -การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-สมุด/แบบฝึ กหัด
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิง
(2 คะแนน)
เส้นตัวแปรเดียว
-ทดสอบ
(10 คะแนน)
คะแนนเก็บ 18 คะแนน
สอบปลายภาค 12 คะแนน
5
-ภาพของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
12
-ชิ้นงาน
ความสัมพันธ์ -หน้าตัดรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ
(5 คะแนน)
ระหว่างรู ป
-ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
-สมุด/แบบฝึ กหัด
เรขาคณิ ตสองมิติ ด้านข้างและด้านบนของรู ป
(2 คะแนน)
และสามมิติ เรขาคณิ ตสามมิติ
-ทดสอบ
-รู ปเรขาคณิ ตที่ประกอบขึ้นจาก
(5 คะแนน)
ลูกบาศก์
คะแนนเก็บ 12 คะแนน
สอบปลายภาค 8 คะแนน
หน่ วยที่

เนือ้ หา/สาระ/คาสาคัญ

ข้ อตกลง/ภาระงาน
-ชิ้นงาน
“แผนภาพการ
สารวจราคาสิ นค้า”

-ชิ้นงาน “ภาพใน
จินตนาการ”
-สมุด

-คิดโจทย์สมการ
และวิเคราะห์การ
แก้สมการ กลุ่มละ
20 ข้อ
-สมุด

-เขียนภาพของรู ป
เรขาคณิ ตสามมิติ
กลุ่มละ 10 ข้อ
-สมุด

คะแนนสอบกลางภาค ( 1 ชั่วโมง )
คะแนนสอบปลายภาค ( 1 ชั่วโมง )
รวมทั้งหมด ( 60 ชั่วโมง )

20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ ……….……………………………………………………………………………………….........................
(นางจารุ วรรณ จันทร์ นอ้ ย, นายดล แจ่มจันทร์ , นางสาวปิ ยวรรณ เพ็ชรแก้ว, นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์)
ครู ผสู้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ ………………………………………………………………………..
ลงชื่อ …………………………………………………….
( นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บาเรอ)
ความเห็นของวิชาการ ……………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………………….
( …………………………………………. )

ความเห็นของผูอ้ านวยการ  เห็นชอบ

 ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ …………………………………………………….
( นายโพยม จันทร์ นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

