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ความน า 

 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เนื่องจากคณิตศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผนสามารถ วิเคราะห์ปญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครือ่งมอืใน
การศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆอันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม กับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  
 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 
และสถิติและความน่าจะเป็น 

  จ านวนและพีชคณิต : เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริงอัตราส่วนร้อยละ 
การประมาณค่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต 
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการกราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดับ
และอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  

  การวัดและเรขาคณิต : เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของ
รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ 

 สถิติและความน่าจะเป็น : เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค 1.1     เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของ  
                          จ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและน าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค 1.2     เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรมและน าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค 1.3    ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน  ค 2.1    เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ    
                         น าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค 2.2    เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง     
                         รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและน าไปใช้ 

สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1    เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 
  1. การแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปญหา  คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปญหา
และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค าานึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
  2. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูปภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่าง ถูกต้องชัดเจน  
  3. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่างๆหรือศาสตร์อ่ืนๆและน าไปใช้ในชีวิตจริง  
  4. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟงและให้เหตุผลสนับสนุน หรือ โต้แย้ง
เพ่ือน าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ  
  5. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดทีม่่ีอยู่เดิม หรอืสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ 
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หมายเหตุ    1.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้อง

ให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้  ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่  การท างานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความ
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักใน
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

2.   ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหว่าง          
      การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้ 

 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ของจ านวนจริง สมบัติของจ านวนจริง และ
ใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช้ความรู้ความเข้าใจ
นี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟังก์ชันก าลังสองและใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติและใช้ความรู้ความ
เข้าใจนี้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรง
กลม และใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ    รูป
สามเหลี่ยมคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเก่ียวกับวงกลม และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้ความ
เข้าใจนี้ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1                            เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเปรียบเทียบจ านวนเต็ม หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารจ านวนเต็ม สมบัติของจ านวน
เต็ม จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง การ
สร้างทางเรขาคณิต ใช้วงเวียนหรือสันตรง หรือซอฟต์แวร์เรขาคณิตพลวัตรในการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
และสร้างรูปทางเรขาคณิตและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง การเขียนเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวก การคูณและการหารเลขยกก าลัง เมื่อเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก การเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ และการน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในชีวิตจริง  ทศนิยม ค่าประจ าหลักทศนิยม การ
เปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ า) เศษส่วน 
การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน และการน าไปใช้ในชีวิตจริง 
ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม การน าความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง หน้าตัดของรูปเรขาคณิต
สามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ รูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ที่เกิดจากความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.1/1 - ม.1/2  
ค 2.2  ม.1/1 - ม.1/2 
 

รวมทั้งหมด   4  ตัวชี้วัด 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 1               เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 จ านวนเต็ม 

 

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจ
จ านวนตรรกยะ 
และความสัมพันธ์ของ
จ านวนตรรกยะและใช้
สมบัติของจ านวนตรรกยะ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
 

จ านวนเต็ม ประกอบด้วย จ านวน
เต็มบวก จ านวนเต็มลบ และศูนย์ 
การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม โดย
พิจารณาบนเส้นจ านวน 

จ านวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์  
การบวก การลบ การคูณและการ
หารจ านวนเต็มเป็นการด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์
กันระหว่างการบวกกับการลบ การ
คูณกับการหาร ส่วนสมบัติของหนึ่ง
และศูนย์ สมบัติเกี่ยวกับการบวก
และการคูณจ านวนเต็มน ามาช่วยใน
การหาค าตอบได้ รวมทั้งการน า
ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

15 25 

2 ทศนิยมและ
เศษส่วน 

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจ
จ านวนตรรกยะ 
และความสัมพันธ์ของ
จ านวน 
ตรรกยะและใช้สมบัติของ
จ านวนตรรกยะในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
 

การเปรียบเทียบเศษส่วนโดย
พิจารณาที่ตัวเศษ การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเศษส่วนเป็น
การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ โดย
มีความสัมพันธ์กันระหว่างการบวก
กับการลบ การคูณกับการหาร และ
น าความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ใน
ชีวิตจริง การเปรียบเทียบทศนิยม
โดยใช้เส้นจ านวน  

18 15 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

   

และใช้ค่าประจ าหลักของทศนิยม 
การบวก การลบ การคูณ และการ
หารทศนิยมเป็นการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการบวกกับการลบ การคูณ
กับการหาร ความสัมพันธ์ของ
เศษส่วนกับทศนิยม การน าความรู้
เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง 
และจ านวนตรรกยะเป็นจ านวนที่
สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ า
หรือเศษส่วนได้ รวมทั้งสมบัติของ
หนึ่งและศูนย์ และสมบัติเกี่ยวกับ
การบวกและการคูณจ านวนตรรกยะ
สามารถน ามาช่วยในการหาค าตอบ
ได้ 

  

3 เลขยกก าลัง ค 1.1 ม.1/2 เข้าใจและใช้
สมบัติของเลขยกก าลังที่มี
เลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
บวกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

เลขยกก าลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดง
จ านวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซ้ าๆ
กันหลายๆตัวส าหรับเลขยกก าลังที่มี
ฐานเดียวกันและมีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม สามารถน ามาคูณและ
หารกันได้โดยใช้สมบัติการคูณและ
การหารของเลขยกก าลัง ส่วนสัญ
กรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียน 
จ านวนในรูปการคูณของจ านวนที่
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่า 
10 กับเลขยกก าลังที่มีฐานเป็นสิบ 
และมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
นิยมใช้กับจ านวนที่มีค่ามากๆ หรือ
จ านวนที่มีค่าน้อยๆ รวมทั้งการน า
ความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

9 
 

10 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

4 การสร้างทาง
เรขาคณิต 

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียน
และเส้นตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัตรอื่นๆ เพ่ือสร้างรูป
เรขาคณิตตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

การสร้างรูปเรขาคณิต มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาจากการเลียนแบบสิ่งแวดล้อม
แล้วศึกษาสมบัติของรูปเรขาคณิต
เหล่านั้นเพื่อน าไปแก้ปัญหาและ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ รูป
เรขาคณิตที่เป็นพ้ืนฐานของ
การศึกษาเรขาคณิตที่กล่าวถึง ได้แก่ 
จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี 
และมุม 

6 5 

5 รูปเรขาคณิต
สองมิติและ
สามมิติ 

ค 2.2 ม.1/2 เข้าใจและใช้
ความรู้ทางเรขาคณิตใน
การวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติ และรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติมีหน้าตัดเป็นรูป
เรขาคณิตสองมิติที่มีลักษณะ
แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับแนวในการ
ตัด 2 แนว คือแนวตั้งฉากกับพ้ืนราบ
และแนวขนานกับพ้ืนราบ ซึ่งการ
สืบเสาะ และการสังเกต น ามาระบุ
ภาพสองมิติที่ได้จากการมองรูป
เรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 
ก าหนดมุมมองได้ 3 แบบ คือ มอง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน 
รวมทั้งการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
เพ่ือแสดงรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

6 10 

รวม 54 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 3 30 
รวมตลอดการเรียน 60 100 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2                                เวลา 60  ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาแบบรูปและความสัมพันธ์ สมการค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว และการน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง อัตราส่วนของจ านวน
หลายๆจ านวน สัดส่วน การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ไปใช้ในชีวิตจริง กราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การน าความรู้เกี่ยวกับกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ใน
ชีวิตจริง การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอและการแปลความหมายข้อมูล การน า
ความรู้เกี่ยวกับสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ ความสามารถในการใช้
ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ที่เกิดจากความรู้ ความคิด ความเข้าใจ 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่ความเป็นพลโลก 
 
ตัวช้ีวัด 

ค 1.1  ม.1/3 
ค 1.3  ม.1/1 -  ม.1/3 
ค 3.1  ม.1/1 
 

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 
ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

ค 1.3  ม.1/1 เข้าใจและ
ใช้สมบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจ านวน เพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา
โดยใช้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

แบบรูปการแสดงความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆที่มีลักษณะส าคัญบางอย่าง
ร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งใช้การ
สังเกต การวิเคราะห์ เพ่ือหาเหตุผล
มาสนับสนุนและเขียนให้อยู่ในรูป
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส่วน
ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว คือ จ านวนที่แทนค่าของตัว
แปรที่ปรากฏอยู่ในสมการ แล้วท าให้
สมการเป็นจริง การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
จะใช้สมบัติการเท่ากันในการหา
ค าตอบของสมการและตรวจสอบ
ค าตอบ รวมทั้งการน าความรู้
เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ไปใช้ในชีวิตจริง 

15 15 

2 อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อย
ละ 

ค 1.1  ม.1/3 เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ ใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน คือ ความสัมพันธ์ที่แสดง
การเปรียบเทียบปริมาณ 2ปริมาณ 
ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วย
ต่างกันก็ ได้ ซึ่งเขียนแทนอัตราส่วน
ของปริมาณ a ต่อปริมาณ b ด้วย
สัญลักษณ์ a : b ประโยคที่แสดงการ
เท่ากันของสองอัตราส่วน เรียกว่า 
สัดส่วน เมื่อมีจ านวนไม่ทราบค่าซึ่ง
แทนด้วยตัวแปรในสัดส่วน เรา
สามารถหาจ านวนที่แทนตัวแปร 

15 15 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

   
ดังกล่าวได้ วิธีหนึ่งคือการหา
อัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการ
คูณ หรือหลักการหาร 

  

3 กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้น 

ค 1.3     ม.1/2 เข้าใจ
และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
            ม.1/3 เข้าใจ
และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

คูอั่นดับและกราฟของคู่อันดับเป็น
การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองกลุ่มโดยปริมาณในกลุ่มที่
หนึ่งเขียนแสดงบนเส้นจ านวนใน
แนวนอน และปริมาณในกลุ่มที่สอง
เขียนแสดงบนเส้นจ านวนในแนวตั้ง 
การอ่านและการแปลความหมายของ
กราฟในระบบพิกัดฉากจะต้อง
พิจารณาจากความสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถบอกแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปริมาณในกลุ่ม
ทั้งสองได้ กราฟแสดงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นมีลักษณะเป็น
เส้นตรง ส่วนหนึ่งของเส้นตรง หรือ
เป็นจุดที่เรียงในแนวเส้นตรงเดียวกัน
และสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี
ค าตอบเดียว มีหลายค าตอบ หรือไม่
มีค าตอบ พิจารณาได้จากกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรนั้นๆ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ
ของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิต
จริง 
 
 
 

12 10 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 สถิติ (1) ค 3.1  ม.1/1 เข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล รวมทั้ง
น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

การตั้งค าถามทางสถิติที่ท าให้เกิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่
เหมาะสม การน าเสนอข้อมูลเป็นการ
จัดหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์กัน
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้อ่าน 
แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น และน าไปประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆและ
อภิปรายถึงความคาดเคลื่อนที่อาจ 

เกิดข้ึนได้จากการน าเสนอข้อมูลทาง
สถิติ 

12 10 

รวม 54 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดการเรียน 60 100 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 1            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1                         เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต   
  
     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 การประยุกต์1 รูปเรขาคณิต จ านวนนับ ความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยม จุดข้างใน และ จุดข้าง
นอก ประกอบภาพจากรูปเรขาคณิตที่ก าหนดให้เป็นรูปต่าง ๆ  

จ านวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข 

การประยุกต์เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง การประยุกต์เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลัง 
การคิดค านวณโจทย์ปัญหา 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง     
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ใช้ความรู้ เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต จ านวนนับ ร้อยละในชีวิตประจ าวัน ปัญหาชวนและ ทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้

2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 

3. เขียนตัวเลขในระบบฐานต่าง ๆ และเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขได้ 

4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็มและเลขยกก าลังในการแก้ปัญหาได้ 

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา 

 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1                         เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การประยุกต์ 1  1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูป 
เรขาคณิต จ านวนนับ ร้อยละใน
ชีวิตประจ าวัน ปัญหาชวนคิดและ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ 

- รูปเรขาคณิต 
- จ านวนนับ 
- ร้อยละในชีวิตประจ าวัน 
- ปัญหาชวนคิด 

18 20 

2 จ านวนและ
ตัวเลข 

2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
3. เขียนตัวเลขในระบบฐานต่าง 
ๆ และเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
ได ้
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ 

- จ านวนและตัวเลข 
- ระบบตัวเลขโรมัน 
- ระบบเลขฐานต่าง ๆ 
- การเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลข 

10 20 

3 
 

การประยุกต์ของ 
จ านวนเต็มและ
เลขยกก าลัง 

4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม
และเลขยกก าลังในการแก้ปัญหา
ได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ 

- การคิดค านวณ 
- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลข
ยกก าลังไปใช้ในชีวิตจริง 

8 10 

รวม 36 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดการเรียน 40 100 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2                     เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต    
 

     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี ้
 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล การให้เหตุผลในชีวิตประจ าวัน และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่าย 

พหุนาม เอกนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเอกนาม พหุนาม การบวก การลบพหุนาม 
การคูณและการหารพหุนามอย่างง่าย 

การประยุกต์ ๒ การประยุกต์ของจ านวนและพีชคณิต และการประยุกต์ทางเรขาคณิต 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง 

สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง  บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็น
จริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. สังเกต สร้างข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย 

2. หาผลบวก และผลลบของเอกนามและพหุนามได้ 

3. หาผลคูณ และ ผลหารของเอกนามและพหุนามอย่างง่ายได้ 

4. ใช้ความรู้และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา  

 

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2                     เวลา 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การเตรียมความ
พร้อมในการให้
เหตุผล 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับรูป 
เรขาคณิต จ านวนนับ ร้อยละ
ในชีวิตประจ าวัน ปัญหาชวน
คิดและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
5. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

การให้เหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน และการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อย่างง่าย 

8 10 

2 พหุนาม 2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 
3. เขียนตัวเลขในระบบฐานต่าง 
ๆ และเปลี่ยนฐานในระบบ
ตัวเลขได้ 
5. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

เอกนาม การบวก การลบ 
การคูณ และการหารเอก
นาม พหุนาม การบวก การ
ลบพหุนาม การคูณและการ
หารพหุนามอย่างง่าย 

16 20 

3 
 

การประยุกต์ 2 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวน
เต็มและเลขยกก าลังในการ
แก้ปัญหาได้ 
5. ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

การประยุกต์ของจ านวน
และพีชคณิต และการ
ประยุกต์ทางเรขาคณิต 

12 20 

รวม 36 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 2 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 2 30 

รวมตลอดการเรียน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1                   เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
          ศึกษาเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การคูณและการหารเลขยกก าลัง เมื่อเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็ม สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในชีวิตจริง เอกนาม การบวก
และการลบเอกนาม พหุนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม การคูณระหว่าง
เอกนามกับพหุนาม การคูณระหว่างพหุนามกับพหุนาม การหารเอกนามด้วยเอกนาม การหารพหุนามด้วยเอก
นามที่มีผลหารเป็นพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้
สมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่
เป็นก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นผลต่างก าลังสอง การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง
ทางเรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขขาคณิตและการให้เหตุผลไปใช้ในชีวิตจริง เส้นขนานและ
มุมภายใน เส้นขนานและมุมแย้ง เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม เส้น
ขนานและรูปสามเหลี่ยม การให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การเลือก
และใช้ค่ากลางของข้อมูล การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิตประกอบการตัดสินใจ  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ตัวช้ีวัด 
ค 1.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหา   
                 คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง    
ค 1.2 ม.2/1  เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 1.2 ม.2/2  เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ปัญหา  
                 คณิตศาสตร์ 
ค 2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ปัญหา   
                  คณิตศาสตร์ 
ค 2.2 ม.2/2  ใช้ความรู้และเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s      
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                 Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนน าความรู้   
                 เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหาในชีวิตจริง  
ค 3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง  
                 น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
 
รวม 6 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
ค22101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1                เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 เลขยกก าลัง ค 1.1    
ม.2/1  
 

   เลขยกก าลั งเป็นสัญลักษณ์ ใช้
แสดงจ านวนที่ เกิดจากการคูณ
ตัวเองซ้ ากันหลาย ๆ ตัว ส าหรับเลข
ยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม สามารถน ามา
คูณและหารกันได้ โดยใช้สมบัติการ
คูณและการหารของเลขยกก าลัง 
ส่วนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการ
เขียนจ านวนในรูปการคูณของ
จ านวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่
น้อยกว่า 10 กับเลขยกก าลังที่มีฐาน
เป็นสิบและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็มนิยมใช้กับจ านวนที่มีค่ามาก ๆ 
หรือมีค่าน้อย ๆ รวมทั้ งการน า
ความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

8 5 

2 พหุนาม  ค 1.2     
   ม.2/1 

   นิพจน์ที่เขียนในรูปการคูณของค่า
คงตัวกับ    ตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้น
ไป โดยเลขชี้ก าลังของ ตัวแปรแต่ละ
ตัวเป็นศูนย์หรือจ านวนเต็มบวก 
เรียกว่า เอกนาม โดยส่วนที่เป็นค่า
คงตัว เรียกว่า สัมประสิทธิ์  และ
ผลบวกของเลขชี้ก าลังของตัวแปร
แต่ละตัวในเอกนาม เรียกว่า ดีกรี
ของเอกนาม นิพจน์ที่อยู่ในเอกนาม
หรือเขียนให้อยู่ในรูปการบวกของ
เอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไป 

10 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

เรียกว่า พหุนาม และดีกรีสูงสุดของ
พหุนามที่อยู่ในรูปผลส าเร็จที่ ไม่มี
พจน์ที่คล้ายกัน เรียกว่า ดีกรีของพหุ
นาม การบวกพหุนามท าได้โดยน า
พหุนามมาเขียนในรูปการบวก และ
บวกพจน์ที่คล้ายกันในแต่ละพหุนาม
เข้าด้วยกัน การลบพหุนามท าได้โดย
การบวกพหุนามตัวตั้งด้วยพหุนาม
ตรงข้ามกับตัวลบ การคูณพหุนาม
สามารถใช้สมบัติต่าง ๆ เช่น สมบัติ
การแจกแจง สมบัติ การสลับที่  
สมบัติการเปลี่ยนหมู่ ซึ่งมีค่าเท่ากับ
การน าแต่ละพจน์ของพหุนามหนึ่ง
ไปคูณทุกพจน์ของอีกพหุนามหนึ่ง 
แล้วน าพจน์ที่คล้ายกันมารวมกัน 
การหารพหุนามท าได้โดยน าตัวหาร
ไปหารทุกพจน์ของตัวตั้งแล้วน าผลที่
ได้มารวมกัน 

3 การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง 

ค 1.2  
    ม.2/2 

     การหารพหุนามเราเขียน
ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลหาร และเศษ ได้ดังนี้ ตัวตั้ง = 
(ตัวหาร x ผลหาร)+เศษ ส่วนการ
หารพหุนามใดได้เศษไม่เป็นศูนย์ 
เรากล่าวว่าการหารพหุนามนั้นเป็น
การหารไม่ลงตัว ตัวประกอบของ
พหุนาม คือ พหุนามที่หารพหุนาม
นั้นลงตัว การแยกตัวประกอบโดย
ใช้สมบัติการแจกแจง โดยน า ตัว
ประกอบร่วม ออกมาไว้หน้าวงเล็บ 
ส่วนที่เหลือในวงเล็บจะเป็นผลลัพธ์
จากการน าตัวประกอบร่วมไปหาร

10 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

แต่ละพจน์นั้น ๆ นอกจากสมบัติ
การแจกแจงแล้ว จ าเป็นที่จะต้องใช้
สมบัติการสลับที่และสมบัติการ
เปลี่ยนหมู่เข้ามาช่วยในการแยกตัว
ประกอบของพหุนามด้วย การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สองในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a, b 
เป็นจ านวนเต็ม และ c = 0 ในกรณี
ที่ c = 0 พหุนามดีกรีสองตัวแปร
เดียวจะอยู่ในรูป ax2+bx เรา
สามารถใช้สมบัติการแจกแจง
แยกตัวประกอบของพหุนามในรูปนี้
ได ้การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในรูป ax2 + bx + c เมื่อ a 
= 1 b และ c เป็นจ านวนเต็ม และ 
c 0 ในกรณีที่  
a = 1 และ c 0  พหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียวจะอยู่ในรูป  x2 + bx + 
c  เราสามารถแยกตัวประกอบของ
พหุนามในรูปนี้ได้ โดยหาจ านวน
เต็มสองจ านวนที่คูณกันได้เท่ากับ
พจน์ที่เป็นค่าคงตัวคือ c และบวก
กันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x คือ 
b   
     การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองในรูป ax2 + bx + c 
เมื่อ a, b และ c เป็นจ านวนเต็ม 
และ a 0, a 1, c 0   
  1) หาพหุนามดีกรีหนึ่งสองพหุนาม
ที่คูณกันแล้วได้พจน์หน้าคือ ax2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

เขียนสองพหุนามนั้นเป็นพจน์หน้า
ของพหุนามในวงเล็บสองวงเล็บ  
  2) หาจ านวนสองจ านวนที่คูณกัน
แล้วได้พจน์หลังคือ c แล้วเขียน
จ านวนทั้งสองนี้เป็นพจน์หลังของ
พหุนามในแต่ละวงเล็บที่ได้ในข้อ 1  
   3) ตรวจสอบพจน์กลางที่เกิดขึ้น 
โดยใช้สูตร พจน์กลาง = (ใกล้)(ใกล้) 
+ (ไกล)(ไกล)  
   พหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสอง
สมบูรณ์  เป็นพหุนามที่เมื่อน ามา
แยกตัวประกอบ จะได้ตัวประกอบ
เป็น 
   พหุนามดีกรีหนึ่ งที่ ซ้ ากัน  เรา
สามารถเขียนการแยกตัวประกอบ
ของแต่ละพหุนามดีกรีสองข้างต้น 
ได้เป็นก าลังสองของพหุนามดีกรี
หนึ่ง พหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่าง
ของก าลังสอง เป็นพหุนามที่เมื่อ
น ามาแยกตัวประกอบ จะได้ตัว
ประกอบเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งที่มี
พจน์เหมือนกัน แต่มีเครื่องหมาย
ระหว่างพจน์ต่างกัน ถ้าให้ A แทน 
พจน์หน้า และ B แทนพจน์หลัง  

4 การสร้างทาง
เรขาคณิตและ
การให้เหตุผล 

ค 2.2 ม.2/1     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้
เหตุผลทางเรขาคณิต 
   การสร้างและการให้เหตุผล
เกี่ยวกับการสร้าง 
   การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 

8 
 

10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

5 เส้นขนาน ค 2.2     
ม.2/2 

   การแก้ปัญหาทางเรขาคณิตอาจใช้
สมบั ติ เ กี่ ย วกับความ เท่ ากั นทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยม และ
สมบัติของเส้นขนานช่วยในการให้
เหตุผลสนับสนุนข้อพิสูจน์ 

8 5 

6 สถิติ ค 3.1 
   ม. 2/1  
    

      แผนภาพจุด (dot plot) เป็น
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้จุดแทน
จ านวนหรือความถี่ของข้อมูลแต่
ละกลุ่ม ซึ่ งโดยทั่วไปใช้วงกลม
ขนาดเล็ก (•) แทนจุดของข้อมูล 
     ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แผนภาพต้น-ใบ (Stem and leaf 
plot) เป็นการน าเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณอีกวิธีหนึ่งที่ท าได้ง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและเข้ใจได้ง่าย โยใช้ข้อมูล
ทุก ๆ ค่า และแต่ละข้อมูลยังคง
สภาพเดิมให้เห็นอย่างชัดเจน 
  ในกรณีที่รวบรวมได้เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณท่ีได้จากการชั่ง ตวง วัด 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เช่น 
น้ าหนัก ส่วนสูง ปริมาณของน้ านม
ในขวด สามารถที่จะน ามาเสนอ
ข้อมูลได้ อีกแบบหนึ่ ง  เรียกว่ า 
(histogram)  
      ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือค่าเฉลี่ย 
หมายถึง ค่าท่ีได้จากการน าค่าของ
ข้อมูลทุกค่ามาบวกกันแล้วหาร
ด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด  
      ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
บางครั้งอาจจะได้ค่าที่ไม่เหมาะสม
ในการน าไปใช้ หากข้อมูลชุดนั้น มี
บางค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าข้อมูล
อ่ืนอย่างผิดปกติ  

10 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

ซึ่งจะท าให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ข้อมูลมีค่ามากหรือน้อยเกินไป 
และไม่เหมาะที่จะเป็นตัวแทนของ
ข้อมูลชุดนั้น 
     ในกรณีที่ข้อมูลเชิงคุณภาพ
หรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ
เ ป็ น ข้ อมู ล ที่ บ่ ง บอกกา ร เป็ น
สมาชิกของกลุ่ม เช่น เพศ ศาสนา
ที่นับถือ ภูมิล าเนา กีฬาที่ชื่นชอบ 
สาขาวิชาที่เรียน ข้อมูลลักษณะนี้
ไม่ใช่จ านวนจึงไม่สามารถจะหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐานได้ 
นักสถิติจึงคิดวิธีการหาค่ากลาง
ของข้อมูลขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่ง 
โดยพิจารราจากความถี่ของข้อมูล 
และใช้ข้อมูลที่มีความถ่ีสูงที่สุดเป็น
ค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น เรียกค่า
กลางชนิดนี้ว่า ฐานนิยม 
      ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จ านวน
ที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูล
ทั้งหมดด้วยจ านวนข้อมูลค่าเฉลี่ย
เ ลข  คณิ ต  ใ ช้ เ มื่ อ ข้ อ มู ล มี ค่ า
ใกล้เคียงกันและไม่ซ้ ากัน 
      มัธยฐาน คือ ค่ากลางของ
ข้อมูลซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อย
ไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้ว
จ านวนข้อมูลที่ น้อยกว่าค่านั้นจะ
เท่ากับจ านวนข้อมูลที่มากกว่าค่า
นั้น มัธยฐาน ใช้เมื่อค่ามากสุดมีค่า
ต่างจากค่าน้อยสุดเยอะมากและ
เมื่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตให้ค่าที่ ไม่
เหมาะสม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ 

เรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

  ฐานนิยม คือ ข้อมูลที่มีความถี่
สูงสุดในข้อมูลชุดนั้น ฐานนิยมใช้
เมื่อข้อมูลมีค่าซ้ ากันข้อมูลทาง
สถิติ บางอย่างสามารถท าความ
เข้าใจได้ง่าย แต่ข้อมูลบางอย่างมี
ความซับซ้อนและเข้าใจยาก ซึ่ง
อาจน าไปสู่ ความเข้าใจที่ผิดพลาด 
ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
เนื่องจากความบกพร่องของผู้
น าเสนอท่ีขาดความเข้าใจหรือขาด
ความระมัดระวังในน าเสนอ 
 

รวม 54 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                                   เวลา 60 ชั่วโมงจ านวน  1.5 หน่วยกิต 
  

  ศึกษาการหารพหุนาม ตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจก
แจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่เป็นผลต่างก าลังสอง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิตจริง ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร พ้ืนที่
ผิวและปริมาตรของปริซึม การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึมไปใช้ในชีวิตจริง พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของทรงกระบอก การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกไปใช้ในชีวิต แผนภาพ
จุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม การเลือกและใช้ค่ากลางของข้อมูล การ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิตประกอบการตัดสินใจ ประโยคเงื่อนไขและบทกลับ การให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างทาง
เรขาคณิต การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขขาคณิตและการให้เหตุผลไปใช้ในชีวิตจริง 

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึก
ทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

ตัวช้ีวัด 

          ค 1.1   ม.2/2   เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงใน        
                              การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค 2.1 ม.2/2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา 
            คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
          ค 2.2    ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ   
                              ปัญหาในชีวิตจริง          
          ค 2.2    ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหา            
                              คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

ค 2.2   ม.2/5  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
                    และปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

                     
 
 
 
 

   รวม 5 ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2                เวลา 60 ชั่วโมง  จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1 การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นาม 

ค 1.2  
    ม.2/2 

     การหารพหุนามเราเขียน
ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลหาร และเศษ ได้ดังนี้ ตัวตั้ง = 
(ตัวหาร x ผลหาร)+เศษ ส่วนการ
หารพหุนามใดได้เศษไม่เป็นศูนย์ 
เรากล่าวว่าการหารพหุนามนั้น
เป็นการหารไม่ลงตัว ตัวประกอบ
ของพหุนาม คือ พหุนามที่หารพหุ
นามนั้นลงตัว การแยกตัวประกอบ
โดยใช้สมบัติการแจกแจง โดยน า 
ตัวประกอบร่วม ออกมาไว้หน้า
วงเล็บ ส่วนที่เหลือในวงเล็บจะ
เป็นผลลัพธ์จากการน าตัวประกอบ
ร่วมไปหารแต่ละพจน์นั้น ๆ 
นอกจากสมบัติการแจกแจงแล้ว 
จ าเป็นที่จะต้องใช้สมบัติการสลับที่
และสมบัติการเปลี่ยนหมู่เข้ามา
ช่วยในการแยกตัวประกอบของ
พหุนามด้วย การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสองในรูป ax2 + 
bx + c เมือ่ a, b เป็นจ านวนเต็ม 
และ c = 0 ในกรณีที่ c = 0 พหุ
นามดีกรีสองตัวแปรเดียวจะอยู่ใน
รูป ax2+bx เราสามารถใช้สมบัติ
การแจกแจงแยกตัวประกอบของ
พหุนามในรูปนี้ได้ การแยกตัว

12 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 
ประกอบของพหุนามดีกรีสองใน
รูป ax2 + bx + c เมื่อ a = 1 b 
และ c เป็นจ านวนเต็ม และ c 0 
ในกรณีที่  
a = 1 และ c 0  พหุนามดีกรีสอง
ตัวแปรเดียวจะอยู่ในรูป  x2 + bx 
+ c  เราสามารถแยกตัวประกอบ
ของพหุนามในรูปนี้ได้ โดยหา
จ านวนเต็มสองจ านวนที่คูณกันได้
เท่ากับพจน์ที่เป็นค่าคงตัวคือ c 
และบวกกันได้เท่ากับสัมประสิทธิ์
ของ x คือ b   
     การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองในรูป ax2 + bx + c 
เมื่อ a, b และ c เป็นจ านวนเต็ม 
และ a 0, a 1, c 0   
  1) หาพหุนามดีกรีหนึ่งสองพหุ
นามที่คูณกันแล้วได้พจน์หน้าคือ 
ax2 เขียนสองพหุนามนั้นเป็นพจน์
หน้าของพหุนามในวงเล็บสอง
วงเล็บ  
  2) หาจ านวนสองจ านวนที่คูณกัน
แล้วได้พจน์หลังคือ c แล้วเขียน
จ านวนทั้งสองนี้เป็นพจน์หลังของ
พหุนามในแต่ละวงเล็บที่ได้ในข้อ 
1    
   3) ตรวจสอบพจน์กลางที่เกิดขึ้น 
โ ด ย ใ ช้ สู ต ร  พ จ น์ ก ล า ง  = 
(ใกล้)(ใกล้) + (ไกล)(ไกล)  
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 
   พหุนามดีกรีสองที่เป็นก าลังสอง
สมบูรณ์  เป็นพหุนามที่เมื่อน ามา
แยกตัวประกอบ จะได้ตัวประกอบ
เป็น 
   พหุนามดีกรีหนึ่ งที่ซ้ ากัน เรา
สามารถเขียนการแยกตัวประกอบ
ของแต่ละพหุนามดีกรีสองข้างต้น 
ได้เป็นก าลังสองของพหุนามดีกรี
หนึ่ง พหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่าง
ของก าลังสอง เป็นพหุนามที่เมื่อ
น ามาแยกตัวประกอบ จะได้ตัว
ประกอบเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งที่มี
พจน์เหมือนกัน แต่มีเครื่องหมาย
ระหว่างพจน์ต่างกัน ถ้าให้ A แทน 
พจน์หน้า และ B แทนพจน์หลัง  

2 ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 

ค 2.2 
  ม.2/2 
  ม.2/3 

   ม.2/4 

   ส าหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด 
ๆ พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบน
ด้ านตรงข้ ามมุ มฉาก  เท่ า กั บ
ผลบวกของพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก 
และส าหรับรูปสามเหลี่ยมใด ๆ ถ้า
ก าลังสองของความยาวของด้าน
ด้านหนึ่ง เท่ากับผลบวกของก าลัง
สองของความยาวของด้านอีกสอง
ด้าน แล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก ความรู้ เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ใน
ชีวิตจริ ง  เช่น การค านวณหา
ระยะทาง ความกว้าง ความยาว 

9 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 
หรื อคว ามสู ง ของสิ่ ง ต่ า งๆ  ที่
เ กี่ ยวข้องกับรูปสามเหลี่ ย มที่
เชื่อมโยงกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

3 พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 

ค 2.1 

    ม.2/1 
    ม.2/2 
 

   สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราใน
ชีวิตประจ าวัน หลายสิ่งมีประกอบ
เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น 
กล่องขนม กระป๋องนม กรวย
ไอศกรีม หรือลูกบอล เป็นต้น 
ปริมาตรของปริซึม  
 = พ้ืนที่หน้าตัด × ส่วนสูง 
พ้ืนที่ผิวข้างของปริซึม  
 = ความยาวรอบฐาน  × ส่วนสูง 
พ้ืนที่ผิวของปริซึม  
 = พ้ืนที่ผิวข้าง + พ้ืนที่หน้าตัดหัว
ท้าย 
ปริมาตรของทรงกระบอก  
 = พ้ืนที่ฐาน x สูง 
พ้ืนที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอก  
 = พ้ืนที่ผิวข้าง + 2 (พ้ืนที่ฐาน) 

10 10 

4 สถิติ ค 3.1 
   ม. 2/1  
    

      แผนภาพจุด (dot plot) เป็น
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้จุดแทน
จ านวนหรือความถี่ของข้อมูลแต่
ละกลุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปใช้วงกลม
ขนาดเล็ก (•) แทนจุดของข้อมูล 
     ก า ร น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แผนภาพต้น-ใบ (Stem and leaf 
plot) เป็นการน าเสนอข้อมูลเชิง
ปริมาณอีกวิธีหนึ่งที่ท าได้ง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและเข้ใจได้ง่าย โยใช้ข้อมูล
ทุก ๆ ค่า และแต่ละข้อมูลยังคง
สภาพเดิมให้เห็นอย่างชัดเจน 

13 10 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

  ในกรณีที่รวบรวมได้เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณที่ได้จากการชั่ง ตวง 
วัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง 
เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง ปริมาณของ
น้ านมในขวด สามารถที่จะน ามา
เ ส น อข้ อ มู ล ไ ด้ อี ก แ บ บ ห นึ่ ง 
เรียกว่า (histogram)  
      ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ล ข ค ณิ ต  ห รื อ
ค่าเฉลี่ย หมายถึง ค่าท่ีได้จากการ
น าค่าของข้อมูลทุกค่ามาบวกกัน
แ ล้ ว ห า ร ด้ ว ย จ า น ว น ข้ อ มู ล
ทั้งหมด  
      ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
บ า ง ค รั้ ง อ า จ จ ะ ไ ด้ ค่ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมในการน าไปใช้ หาก
ข้อมูลชุดนั้น มีบางค่ามากกว่า
หรื อน้อยกว่ าข้อมูล อ่ืนอย่ า ง
ผิดปกติ ซึ่งจะท าให้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิตขิงข้อมูลมีค่ามากหรือน้อย
เกินไป และไม่เหมาะที่จะเป็น
ตัวแทนของข้อมูลชุดนั้น 
     ในกรณีที่ข้อมูลเชิงคุณภาพ
หรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือ
เป็ นข้ อมู ลที่ บ่ งบอกการ เป็น
สมาชิกของกลุ่ม เช่น เพศ ศาสนา
ที่นับถือ ภูมิล าเนา กีฬาที่ชื่นชอบ 
สาขาวิชาที่เรียน ข้อมูลลักษณะนี้
ไม่ใช่จ านวนจึงไม่สามารถจะหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือมัธยฐานได้ 
นักสถิติจึงคิดวิธีการหาค่ากลาง
ของข้อมูลขึ้นมาอีกลักษณะหนึ่ง 
โดยพิจารราจากความถี่ของข้อมูล 
และใช้ข้อมูลที่มีความถี่สู งที่สุด
เป็นค่ากลางของข้อมูลชุดนั้น 
เรียกค่ากลางชนิดนี้ว่า ฐานนิยม 
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ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 

      ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ จ านวน
ที่ ได้จากการหารผลบวกของ
ข้อมูลทั้งหมดด้วยจ านวนข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเลข คณิต ใช้เมื่อข้อมูลมี
ค่าใกล้เคียงกันและไม่ซ้ ากัน 
      มัธยฐาน คือ ค่ากลางของ
ข้อมูลซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อย
ไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้ว
จ านวนข้อมูลที่ น้อยกว่าค่านั้นจะ
เท่ากับจ านวนข้อมูลที่มากกว่าค่า
นั้น มัธย-ฐาน ใช้เมื่อค่ามากสุดมี
ค่าต่างจากค่าน้อยสุดเยอะมาก
และเมื่อค่าเฉลี่ยเลขคณิตให้ค่าที่
ไม่เหมาะสม 
      ฐ านนิ ย ม  คื อ  ข้ อ มู ล ที่ มี
ความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้น ฐาน
นิยมใช้เมื่อข้อมูลมีค่าซ้ ากันข้อมูล
ทางสถิติ บางอย่างสามารถท า
ความเข้า ใจได้ ง่ าย แต่ข้อมูล
บางอย่างมีความซับซ้อนและ
เข้าใจยาก ซึ่งอาจน าไปสู่ ความ
เข้าใจที่ผิดพลาด ความคลาด
เคลื่ อนที่ อาจเกิดขึ้นจากการ
น าเสนอข้อมูลทางสถิติ เนื่องจาก
ความบกพร่องของผู้น าเสนอที่
ขาดความเข้าใจหรือขาดความ
ระมัดระวังในน าเสนอ 

5 การให้เหตุผล
เกี่ยวกับการสร้าง
ทางเรขาคณิต  

ค 2.2 
  ม. 2/1 

         ประโยคเงื่อนไข คือ ข้อความ
ที่ ประกอบไปด้ วยข้อความ 2 
ข้อความ ที่เชื่อมต่อกันด้วย ถ้า...
แล้ว... โดย เราจะเรียกข้อความที่
ตามหลัง “ถ้า” ว่า “เหตุ” และจะ
เรียกข้อความที่ตามหลัง “แล้ว” 
ว่า “ผล” 

10 10 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 
  ประโยคเงื่อนไขที่เป็นจริง คือ 
ประโยคเงื่อนไขที่เรายอมรับว่าเหตุ
เป็นจริง เหตุนั้นท าให้ผลเป็นจริง
เสมอ 
  ประโยคเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริง 
คือ ประโยคเงื่อนไขที่เรายอมรับว่า
เหตุเป็นจริง เหตุนั้นไม่ท าให้เกิดผล
จริงเสมอไป  
   บทกลับของประโยคเงื่อนไข 
คือ การน าผลของประโยคมาเป็น
เหตุและการน าเหตุของประโยคนั้น
มาเป็นผล 

      ถ้าประโยคเงื่อนไขเป็นจริง
และมีบท กลับเป็นจริงแล้ว อาจ
เขียนประโยคเดียวกันโดยใช้ค าว่า 
ก็ต่อเมื่อ    เชื่อมประโยคทั้งสอง
นั้น 

      การตรวจสอบว่ าประโยค
เงื่อนไขเป็นจริงหรือไม่นั้น จะต้อง
ใช้เหตุผลเพ่ือแสดงว่าเมื่อเหตุเป็น
จริงแล้ว เหตุนั้นท าให้เกิดผลที่เป็น
จริงเสมอหรือไม่โดยใช้ความรู้
ต่างๆ  “ถ้าเหตุท าให้เกิดผลที่เป็น
จริงเสมอ ก็จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่า
ประโยคเงื่อนไขนั้นเป็นจริง” 

       ถ้าต้องการจะตรวจสอบว่า 
ข้อความใดไม ่เป็นจริง สามารถท า
โดย ยกตัวอย่าง หรือยกกรณีอย่าง
น้อยหนึ่ง ตัวอย่างหรือหนึ่งกรณีที่
แสดงว่า ข้อความนั้นไม่เป็นจริง 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ 

 เรียนรู้ /  ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

 

น้ าหนัก 

คะแนน 
เมื่อข้อความนั้นอยู่ ในรูป ถ้า P 
แล้ว Q ก็ต้องยกกรณีที่ P เป็นจริง
แต่ Q ไม่เป็นจริง 

      การให้เหตุผลเกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิต เริ่มจากการ
ท าความเข้าใจกับปัญหา แล้ว
เขียนอธิบายการ พิสูจน์และให้
เหตุผล โดยใช้บทนิยาม ทฤษฎี 
และสมบัติต่าง ๆ จากนั้นสรุปสิ่ง
ที่ได้จากการพิสูจน์ 

รวม 54 50 

สอบกลางปี / ภาคเรียน 3 20 

สอบปลายปี / ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดภาคเรียน 60 100 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค20201  คณิตศาสตร์เลือกเพิ่มเติม3              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1       เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วย     
             

ศึกษา ฝึกทักษะ การค านวณ  การคิดอย่างมีเหตุผล โดยการปฏิบัติจริงในเรื่อง สมบัติของเลขยกก าลัง   
บทนิยามและสมบัติอ่ืนๆ ของเลขยกก าลัง การคูณและการหารเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและ
การน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ การใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆ 
หรือมากๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์   การค านวณเกี่ยวกับจ านวนที่อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 พหุนามและเศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย   การบวก การลบ การคูณ  และการหารพหุนาม การบวก 
การลบ การคูณ  และการหารเศษส่วนของพหุนามที่พหุนามมีดีกรีไม่เกินหนึ่ง 
 การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ   การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน  
การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยใช้ร้อยละ 
 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต  การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต  
การออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเกิดเจตคติที่ต่อสาระคณิตศาสตร์    
มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  คูณและหารจ านวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม โดยใช้บทนิยามและ
สมบัติของเลขยกก าลังและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
 2.  ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียนแสดงจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ในรูปสัญลักษณ์
วิทยาศาสตร์ (scientific notation) พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 3.  บวก ลบ คูณ และหารพนุนามได้ 
 4.  บวกลบคูณและหารเศษส่วนของพหุนามท่ีพหุนามีดีกรีไม่เกินหนึ่งได้ 
 5.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 6.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนานการสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือ
ออกแบบ 
 รวมผลการเรียนรู้ 6 ผลการเรียนรู้ 
 

โครงสร้างรายวิชา  
ค20201  คณิตศาสตร์เลือกเพิ่มเติม3           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ภาคเรยีนที่ 1          เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สมบัติของเลขยกก าลัง ค 1.1 ม.2/1 
ค 6.1 ม.2/1-
6 

สมบัติของเลขยกก าลัง    
1) บทนิยามและสมบัติอ่ืนๆ 

ของเลขยกก าลัง 
2) การคูณและการหารจ านวน 

ที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มี 
ค านวณและใช้เลขยกก าลังในการเขียน
แสดงจ านวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ 
ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 
4 
 
5 

15 

2 พหุนามและเศษส่วน
ของพหุนาม 

ค 4.2 ม.2/1
ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-
6 

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม 
1) การบวก  การลบ  การคูณ   

และการหารเอกนาม 
2) การบวก  การลบ  การคูณ   

และการหารพหุนาม  การบวก  การ
ลบ  การคูณ  และหารเศษส่วนของพหุ
นามมีดีกรีไม่เกินหนึ่ง 

 
4 
 
5 

15 

3 การประยุกต์ของ
อัตราส่วนและร้อยละ 

ค 6.1 ม.2/6 การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ 
1) อัตราส่วน 
2) สัดส่วน 
3) ร้อยละ 
4) การประยุกต์ของอัตราส่วน 

และร้อยละ 

 
 
2 
2 
3 
3 

10 

4 การประยุกต์ของการ
แปลงทางเรขาคณิต 

ค 3.1 ม.2/3 
ค 3.2 ม.2/3 

การประยุกต์ของการแปลงทาง
เรขาคณิต 

1) การเลื่อนขนาน 
2) การสะท้อน 
3) การหมุน 

 
 
2 
3 
3 

10 

คะแนนกลางภาค   
ค 4.2 ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-
6 

 2 20 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนนปลายภาค 
ค 3.2 ม.2/3 
ค 6.1 ม.2/1-
6 

 2 30 

รวม   40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค20202  คณิตศาสตร์เลือกเพิ่มเติม 4                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต                 
 
 ศึกษา ฝึกทักษะ การค านวณ  การคิดอย่างมีเหตุผล โดยการปฏิบัติจริงในเรื่อง การแยก 
ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง  การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป 2ax + bx + c  เมื่อ a, b, c  เป็นค่าคงตัว  และ  a ≠ 0  การ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่
อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ  การ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบ 
 การแปรผัน  การแปรผันโดยตรง  การแปรผันแบบผกผัน  การแปรผันแบบเกี่ยวเนื่อง    การน าไปใช้ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความสามารถในการคิด  ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเกิดเจตคติที่ต่อสาระคณิตศาสตร์    
มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้ 
 2.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 3.  เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่แปรผันต่อกันได้ 
 4.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันพร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
 รวมผลการเรียนรู้ 4 ผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชา  
ค20202  คณิตศาสตร์เลือกเพิ่มเติม 4           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนที่ 2                 เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง 

ค 4.2 ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-
6 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง 

1) การแยกตัวประกอบของพหุ 
นามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง 

2) การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูป  

cbxax 2  เมื่อ   a, b, c   
เป็นค่าคงตัว  และ  a ≠ 0  

3) การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสอง
สมบูรณ์ 

4) การแยกตัวประกอบของ 
พหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างก าลัง
สอง 

 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

20 

2 สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 

ค 4.2 ม.2/1 
ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-
6 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
1) การแก้สมการก าลังสอง       

ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบ 
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว โดยวิธกีาร
แยกตัวประกอบ 

12 20 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 การแปรผัน ค 4.1 ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-6 

การแปรผัน 
1) การแปรผันตรง 
2) การแปรผันผกผัน 
3) การแปรผันเกี่ยวเนื่อง 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแปรผัน 

 
3 
3 
3 

10 

คะแนนกลางภาค   
ค 4.2 ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-6 

 2 20 

คะแนนปลายภาค 
ค 4.1 ม.2/4 
ค 6.1 ม.2/1-6 

 2 30 

รวม   40 100 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเลือกเสร ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาเลือกเสรี 



46 

 

                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
ค20209 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (เลือกเสรี)      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1                     เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
  
     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL และการน าความรู้เกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ                        
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง    
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

2. หาสมการค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

3. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

4. แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL  

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์เลือกเสรี 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
ค20209 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1                     เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

- สมการ 
- สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ 

4 10 

2 การแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

2. หาสมการค าตอบของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้ 
3. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

- สมการค าตอบของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

25 20 

3 
 

การแก้โจทย์
ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

4. แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

- การแก้โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

25 20 

รวม 54 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 3 30 
รวมตลอดการเรียน 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาประยุกต์ 4 (เลือกเสร)ี 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
ค20209 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 (เลือกเสรี)      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2                     เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต   
  
     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 อสมการ ค าตอบและกราฟแสดงค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ   
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง    
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

2. หาค าตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

3. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 

4. แก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL  

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4  
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
ค20210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 (เลือกเสรี)                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2                     เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 อสมการ 1. อธิบายเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ 

- อสมการ 
- อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

4 10 

2 การแก้อสมการ
เชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

2. หาค าตอบของอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้ 
3. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ได ้
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ 

- ค าตอบของอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

25 20 

3 
 

การแก้โจทย์
ปัญหาอสมการ
เชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

4. แก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบที่ได้ 

- การแก้โจทย์ปัญหา
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

25 20 

รวม 54 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 3 30 

รวมตลอดการเรียน 60 100 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  

ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                  เวลา 60ชั่วโมง    จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด พื้นที่ผิวของกรวย พื้นที่ผิวของทรงกลม ปริมาตรของพีระมิด 
ปริมาตรของกรวยกรวย  ปริมาตรทรงกลม ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแยกตัวประกอบของพหุนามที่
มีดีกรีสูงกว่าสอง ฟังก์ชันก าลังสอง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา น ากระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
ตัวช้ีวัด 

ค2.1 ม.3/1.2         ค1.2 ม.3/2            
ค1.3 ม.3/3           ค1.3 ม.3/2            
ค1.2 ม.3/1   

 
รวมทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1                                      เวลา 60ชั่วโมงจ านวน 1.5  หน่วยกิต 

 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 

พ้ืนที่ผิว 
 

ค2.1 ม.3/1  
 

พ้ืนที่ผิวข้างของพีระมิด = 1/2 X ความยาว
รอบฐาน X สูงเอียง 
= พ้ืนที่ของหน้าทุกหน้ารวมกัน 
พ้ืนที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด 
X พ้ืนที่ฐานของพีระมิด 
พ้ืนที่ผิวของกรวย = ¶rh+ ¶r2 

พ้ืนที่ผิวของทรงกลม = 4¶r2 
 

9 7 

2 

ปริมาตร 
 

ค2.1 ม.3/2  - การหาปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรง
กลม 

ปริมาตรพีระมิด=  X พ้ืนที่ฐาน  Xสูง 

ปริมาตรกรวย= ¶r2h  

ปริมาตรทรงกลม= ¶r3  

9 7 

3 

ระบบสมการ
เชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
 

ค1.3 ม.3/3  ระบบสมการสองตัวแปร คือ สมการที่มีตัว
แปรสองตัว เลขชี้ก าลังของตัวแปรแต่ละตัว
เป็นหนึ่งและไม่มีการคูณกันของตัวแปร โดย 
ค าตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่มี x 
และ y เป็นตัวแปร คือ ค่า x และ y ที่ท าให้
สมการเป็นจริง 

14 10 

4 

การแยกตัว
ประกอบของ 
พหุนาม 

ค1.2 ม.3/1  
 

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า
สองใช้การหารพหุนาม  เมื่อพหุนาม 
หารด้วยพหุนาม   เมื่อ  เป็นจ านวน
จริงใดๆ เศษที่ได้จะเท่ากับ  
 
 

9 7 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1

3

1

3

4

3
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5 

ฟังก์ชันก าลัง
สอง 
 

ค1.2 ม.3/2  ฟังก์ชันก าลังสองเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูป  
y = ax2+ bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจ านวนจริง
ใด ๆ และ a ไม่เท่ากับ 0 ซึ่งกราฟของฟังก์ชัน
ก าลังสอง เรียกว่า พาราโบลา ... เมื่อ a > 0 
ได้พาราโบลาหงาย จุดต่ าสุดอยู่ที่ (0, 0) เมื่อ a 
< 0 ได้พาราโบลาคว่ า จุดสูงสุดอยู่ที่ (0, 0) 

9 7 

6 

สมการก าลัง
สองตัวแปร
เดียว 
 

ค1.3 ม.3/2  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการที่มีตัว
แปรเพียงตัวเดียวและเลขชี้ก าลังของตัวแปร
เป็นหนึ่ง โดยทั่วไปจะก าหนดให้อยู่ในรูปแบบ 
ax + b = 0  เมื่อ a และ b  เป็นค่าคงที่ a ≠ 
0 และ x 
เป็นตัวแปร 

8 7 

คะแนนรวมระหว่างภาคเรียน 58 50 
คะแนนสอบกลางภาคเรียน 1 20 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 1 30 

คะแนนรวม 60 100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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                                                                             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ม.ต้น  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค23102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                            เวลา 60ชั่วโมง   จ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  วงกลม  ความคล้าย  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ความน่าจะ
เป็น  สถิต ิ 
 โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เชื่อมโยงความรู้
ต่าง ๆ  ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ  
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการสื่อสาร การ
คิด การแก้ปัญหา น ากระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค1.3 ม.3/1          ค2.2 ม.3/3           ค2.2 ม.3/1 

ค2.2 ม.3/2                 ค3.2 ม.3/1    ค3.1 ม.3/1 
 
รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงสร้างรายวิชา 
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ค23102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2                                      เวลา 60ชั่วโมงจ านวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 
 

ค1.3 ม.3/1     อสมการ  หมายถึง  ประโยค
สัญลักษณ์หรือข้อความทางคณิตศาสตร์
ที่แสดงความสัมพันธ์ของสองจ านวนที่
ไม่ใช่จ านวนเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ หรือ

เครื่องหมาย ,   ,  ≤ ,  ≥ หรือ  
   อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หมายถึง 
อสมการซึ่งพหุนามในอสมการเป็นพหุ
นามที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวและดีกรีพหุ
นามเท่ากับ 1  
   ค าตอบของอสมการ คือ จ านวนที่
แทนตัวแปรในอสมการแล้วท าให้
อสมการเป็นจริงหรือสอดคล้องกับ
อสมการ 

8 8 

2 วงกลม 
 

ค2.2 ม.3/3   
 

วงกลม คือ รูปร่างทางเรขาคณิตรูปแบบ
หนึ่ง เป็นรูปปิด ไม่มีมุม สามารถวาดได้
โดยก าหนดจุดศูนย์กลางขึ้นมา 1 จุด 
จากนั้นจึงลากเส้นให้มีระยะห่างจากจุด
นี้เท่ากันโดยตลอด วนรอบจุดศูนย์กลาง
จนกลับมาถึงจุดเริ่มต้น โดยระยะห่าง
จากจุดศูนย์กลางนี้มีชื่อเรียกว่า “รัศมี” 

8 7 

3 ความคล้าย 
 

ค2.2 ม.3/1  รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็
ต่อเมื่อ รูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้น มี
สมบัติทั้งสองข้อต่อไปนี้ 
1. ขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ ทุกคู่ 
 

10 10 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
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   2. อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ท่ี
สมนัยกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน 

  

4 อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ  

ค2.2 ม.3/2  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง การวัด 
รูปสามเหลี่ยมได้มีการน าความรู้วิชา
ตรีโกณมิติไปใช้ในการหาระยะทาง 
พ้ืนที่ มุม และทิศทางที่ยากแก่การวัด
โดยตรง เช่น การหาความสูงของภูเขา 
การหาความกว้างของแม่น้ า เป็นต้น 
จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่มีมุม 
C เป็นมุมฉาก 

12 10 

5 ความน่าจะเป็น 
 

ค3.2 ม.3/1   ความน่าจะเป็น คือการวัดหรือการ
ประมาณความเป็นไปได้ว่า บางสิ่ง
บางอย่างจะเกิดขึ้นหรือถ้อยแถลงหนึ่ง 
ๆ จะเป็นจริงมากเท่าใด ความน่าจะเป็น
มีค่าตั้งแต่ 0 (โอกาส 0% หรือ จะไม่
เกิดข้ึน) ไปจนถึง 1 (โอกาส 100% 
หรือ จะเกิดขึ้น) ระดับของความน่าจะ
เป็นที่สูงขึ้น คือความเป็นไปได้มากขึ้นที่
เหตุการณ์นั้นจะเกิด หรือถ้ามองจาก
เงื่อนเวลาของการสุ่มตัวอย่าง คือ
จ านวนครั้งมากขึ้นที่เหตุการณ์เช่นนั้น
คาดหวังว่าจะเกิด 

12 10 

6 สถิติ 
 

ค3.1 ม.3/1  สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือหลักการและ
ระเบียบวิธีทางสถิติที่ว่าด้วย ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล(แผนภาพกล่อง)  
การแปลความหมายผลลัพธ์ 

8 10 

      
คะแนนรวมระหว่างภาคเรียน 58 50 
คะแนนสอบกลางภาคเรียน 1 20 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 1 30 

คะแนนรวม 60 100 
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ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค20203  คณิตศาสตร์เลือกเพิ่มเติม 5         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต                 
 

ศึกษา ฝึกทักษะการค านวณ การคิดอย่างมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่อง  รากที่สองและรากที่
สามของจ านวนจริง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการก าลังสอง พาราโบลา  สามารถแสดงเหตุผลโดย
การอ้างอิงความรู้ข้อเท็จจริง การสร้างแผนภาพเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์  

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ ความสามารถในการคิด  ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเกิดเจตคติที่ต่อสาระคณิตศาสตร์                มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
  1.  บวก ลบ คูณ และหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a เมื่อ a  0  โดยใช้สมบัติ 

  1.  ab = a  b  เมื่อ a  0  และ b   0  

  2.   
b

a =
b

a  เมื่อ a  0 และ b  0  ได้ 

 2.  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปก าลังสองสมบูรณ์ได้ 
 3.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์หรือใช้ทฤษฏีเศษเหลือได้ 

 4.  แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร 
2 4

2

b b ac
x

a

  
  

 5.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 
 6.  เขียนกราฟของพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
 7.  บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
  รวมผลการเรียนรู้ 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

โครงสร้างรายวิชา  
รหัสวิชา ค20203 คณิตศาสตร์เลือกเพิ่มเติม 5       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1     เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 รากที่สองและรากท่ี
สาม 

ค 1.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

1.จ านวนตรรกยะ และจ านวน 
อตรรกยะ       
2.รากที่สองและรากท่ีสามของ 
จ านวนจริง  

5 
 
5 

15 

2 การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 

ค 2.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

1.การการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ในรูป 2x bx c   เมื่อ b และ c เป็น
จ านวนเต็ม 
2.การการแยกตัวประกอบของพหุนาม
ในรูป 2ax bx c   เมื่อ 0a  และ
a ,b , c เป็นจ านวนเต็ม 
3. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองที่เป็นผลต่างก าลังสอง 
4. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสอง
สมบูรณ์ 
5. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีูง
กว่าสองที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นจ านวนเต็ม 

2 
 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 

15 

3 สมการก าลังสอง ค 4.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

1. การแก้สมการก าลังสอง 7 10 

4 พาราโบลา ค 4.1 ม. 3/2 
ค 6.1 ม.3/1-6 

1.กราฟพาราโบลาที่ก าหนดด้วย
สมการแบบต่างๆ 

6 10 

คะแนนกลางภาค   
ค 4.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

 2 20 

คะแนนปลายภาค 
ค 3.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

 2 30 

รวม   40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค20204  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2            เวลา 40 ชั่วโมง จ านวน 1.0 หน่วย                 
 

  ศึกษา ฝึกทักษะการค านวณ การคิดอย่างมีเหตุผลโดยการปฏิบัติจริง ในเรื่อง  ระบบสมการ 
 วงกลม เศษส่วนของพหุนาม การให้เหตุผลทางเรขาคณิต สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู้
ข้อเท็จจริง การสร้างแผนภาพเชื่อมโยงเนื้อหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์ 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ ความสามารถในการคิด  ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  น าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเกิดเจตคติที่ต่อสาระคณิตศาสตร์                มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  หาพื้นที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกรวยได้ 
 2.  แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตรและพ้ืนที่ผิวพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบได้ 
 3.  แก้ระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองได้ 
 4.  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรที่มีดีกรีไม่เกินสองตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของค าตอบได้ 
 5.  ใช้สมบัติเก่ียวกับวงกลมในการให้เหตุผลได้ 
 6.  สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเหลี่ยมและรูปวงกลมที่ก าหนดให้ได้ 
 7.  บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามได้ 
 8.  แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้ 
 9.  แก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 
  รวมผลการเรียนรู้ 9  ผลการเรียนรู ้
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

โครงสร้างรายวิชา  
 

ค 20204  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2               เวลา  40 ชั่วโมง  จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ระบบสมการ 
 

ค 4.2 ม. 3/1 -2 
ค 6.1 ม.3/1-6 

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 

8 15 

2 วงกลม 
 

ค 4.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

1. เส้นคอร์ดของวงกลม  
2.  มุมภายในวงกลม 

 

5 
5 

10 

3 เศษส่วนของพหุนาม 
 

ค 1.1 ม. 3/1 -2 
ค 6.1 ม.3/1-6 

เศษส่วนของพหุนาม 
 

10 15 

4 การให้เหตุผลทาง
เรขาคณิต 

ค 6.1 ม. 3/1 
ม.3/4 ม.3/6 
ค 6.1 ม.3/1-6 

1.การเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบใน
ระบบพิกัดฉาก 

8 10 

คะแนนกลางภาค   
ค 4.1 ม. 3/1 
ค 6.1 ม.3/1-6 

 2 20 

คะแนนปลายภาค 
ค 1.1 ม. 3/1 -2 
ค 6.1 ม.3/1-6 

 2 30 

รวม   40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาเลือกเสร ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาเลือกเสรี 
 

ค20211 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 (เลือกเสรี)      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1                     เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
 
     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง  ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 เซต ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต การด าเนินการเกี่ยวกับเซต แผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์ และการแกป้ัญหาเกี่ยวกับเซต  

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ                        
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง    
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. เข้าใจและใช้ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์ 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการของเซตในการแก้ปัญหา 

3. เขียนแผนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ได ้

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเซตได ้ 

5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

ค20211 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 (เลือกเสรี)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1                     เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 เซตเบื้องต้น 1. เข้าใจและใช้ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซตในการ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

- เซต 
- การเขียนเซต 
- ลักษณะเซต 

10 10 

2 การด าเนินการ
เกี่ยวกับเซต 

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการของเซตในการแก้ปัญหา 
3. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

- ยูเนียน 
- อินเตอร์เซคชัน 
- คอมพลีเมนต์ 
- แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

22 20 

3 
 

การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเซต 

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับเซตได้ 
5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้ 

- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เซต 

22 20 

รวม 54 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 3 30 
รวมตลอดการเรียน 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

ค20212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 (เลือกเสรี)      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2                    เวลา 60 ชั่วโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต    
 
     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ” “หรือ” “ถ้า...แล้ว...”      
“ก็ต่อเมื่อ” นิเสธของประพจน์ การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง 
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง  ทดลอง 
สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ   
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ เชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง    
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความ
เป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
ผลการเรียนรู้ 

1. จ าแนกข้อความว่าเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ 

2. หาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมได้ 

3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ปกีารศึกษา 2565 

 

 

โครงสร้างรายวิชา  
 

ค20212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 (เลือกเสรี)                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2                     เวลา 60 ช่ัวโมง จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ประพจน์ 1. จ าแนกข้อความว่าเป็น
ประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ 
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

- ประพจน์ 
- การเชื่อมประพจน์ 

24 20 

2 ค่าความจริงของ
ประพจน์ 

2. หาค่าความจริงของประพจน์ที่
มีตัวเชื่อมได้ 
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์
เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 

-การหาค่าความจริง
ของประพจน์ 
-การสร้างตารางค่า
ความจริง 
-รูปแบบของประพจน์ 

30 30 

รวม 54 50 
สอบกลางปี/ภาคเรียน 3 20 
สอบปลายปี/ภาคเรียน 3 30 
รวมตลอดการเรียน 60 100 

 

 
 

 

 


