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ค าน า 

 
                     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุกคนได้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  สังกัดกองพุทธศาสนศึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มี
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้อยู่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศัก ราช 
๒๕๖๐   ให้มีเอกภาพและมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักการที่ประกาศไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น เพ่ือน าองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ป๎ญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ  การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็น
ระบบ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์โดยรวมมีคุณภาพซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วย
ให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังว่าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนที่
จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือ พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่          
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
 
สาระท่ี ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
 
สาระท่ี ๓ สถิติละความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
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ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
                        คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจาก
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ป๎ญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาด้านวิทยาสาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มี
คุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ป๎ญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการ
ร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม 
สามารถแข่งขนัและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต้อง
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
           
เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๓ สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 
และสถิติและความน่าจะเป็น 
                 จ านวนและพีชคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราส่วนร้อยละ 
การประมาณค่า การแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ฟ๎งก์ชัน เซต 
ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ล าดับและ
อนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
                 การวัดและเรขาคณิต เรียนรู้เกี่ยวกับ ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ ปริมาตรและความจุ เงิน
และเวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูป
เรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
                  สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณค่าสถิติ การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความ
น่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการตัดสินใจ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง ความสัมพันธ์ขิงจ านวนจริง สมบัติของ
จ านวนจริง และใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 
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 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ และใช้ความรู้
ความเข้าใจนี้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม และใช้
ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง  

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม สมการ
ก าลังสอง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่อันดับ กราฟของความสัมพันธ์ และฟ๎งก์ชันก าลัง
สอง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง  

 มีความรู้ความเข้าใจทางเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งใช้โปรแกรม The Geometer ’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนนความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติและ
ใช้ความรู้ความเข้าใจในการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิ

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก 
พีระมิด กรวย และทรงกลม และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการ รูปสามเหลี่ยมความคล้าย ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และน าความรู้ความเข้าใจนี้
ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และน าความรู้ความเข้าใจ
นี้ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ และน าความรู้ความเข้าใจนี้ไป
ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม และน าความรู้ความ
เข้าใจนี้ไปใช้ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

 มีความรู้ความเข้าใจทางสถิติในการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปล
ความหมายข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาพจุด แผนภาพต้น -ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล 
และแผนภาพกล่อง และใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและใช้ความรู้ความเข้าใจนี้ในการ
แก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๔ 

 

 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑   เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน    ผลที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑   

๑.  เข้าใจจ านวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ 
และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

จ านวนตรรกยะ 
- จ านวนเต็ม 
- สมบัติของจ านวนเต็ม 
- ทศนิยมและเศษส่วน 
- จ านวนตรรกยะและสมบัติของจ านวนตรรกยะ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 

และเลขยกก าลังไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 

 ๒. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลัง
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก
ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

 
 
 

 
๓.  เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน 

สัดส่วนและร้อยละ ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน 
- สัดส่วน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อย

ละไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
ม.๒  

๑.  เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยก
ก าลังทีม่ีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม
ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

จ านวนตรรกยะ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยกก าลังไปใช้ในการ

แก้ป๎ญหา 

  
๒.  เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์

ของจ านวนจริง และใช้สมบัติของ
จ านวนจริงในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

 

จ านวนจริง 
- จ านวนอตรรกยะ 
- จ านวนจริง 
- รากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนตรรกยะ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนจริงไปใช้ 

ม.๓ – – 
ม.๔  

๑.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต
และตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการ
สื่อสารและสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ 

เซต 
- ความรู้เบื้องต้นและสัญลักษณ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับเซต 
- ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
- ประพจน์และตัวเชื่อม(นิเสธ และ หรือ ก้า...แล้ว...ก็



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ต่อเมื่อ) 

 

ม.๕  
๑. เข้าใจความหมายและใช้สมบัติ

เกี่ยวกับการบวก การคูณ การ
เท่ากัน และการไม่เท่ากันของ
จ านวนจริงในรูปกรณฑ์และจ านวน
จริงในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนตรรกยะ 

 

เลขยกก าลัง 
- รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจ านวนนับที่

มากกว่า ๑ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

ม.๖ - - 
 
สาระท่ี ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้   

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ - - 
ม.๒  

๑.  เข้าใจหลักการการด าเนินการของ
พหุนาม และใช้พหุนามในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

พหุนาม 
- พหุนาม 
- การบวก การลบ และการคูณของพหุนาม 
- การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มีผลหารเป็นพหุนาม 

  
๒. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามดีกรีสองในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้ 

 สมบัติการแจกแจง 
 ก าลังสองสมบรูณ์ 
 ผลต่างของก าลังสอง 

ม.๓  
๑. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบ

ของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง 

  
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟ๎งก์ชัน

ก าลังสองในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 

ฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
- กราฟของฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
- การน าความรู้เกี่ยวกับฟ๎งก์ชันก าลังสองไปใช้ในการ

แก้ป๎ญหา 
ม.๔ - - 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๕  

๑.  ใช้ฟ๎งก์ชันและกราฟของฟ๎งก์ชัน
อธิบายสถานการณ์ท่ีก าหนด 

ฟ๎งก์ชัน 
- ฟ๎งก์ชันและกราฟของฟ๎งก์ชัน(ฟ๎งก์ชันเช้งเส้น 

ฟ๎งก์ชันก าลังสอง ฟ๎งก์ชันขั้นบันได ฟ๎งก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล) 

 
๒.  เข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับล าดับ

และอนุกรมไปใช้ 

ล าดับและอนุกรม 
- ล าดับเลขคณิตและล าดับเรขาคณิต 
- อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต 

ม.๖ 
 

- - 

 
สาระท่ี ๑    จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน  ค๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑  

๑.  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจ านวน เพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ป๎ญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวไปใช้ในชีวิตจริง 
 

  
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟ

ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

๓.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น 
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและ

กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ม.๒ - - 
ม.๓  

๑.  เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์และแก้ป๎ญหา 
โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
  

๒. ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปร
ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

สมการก าลังสองตัวแปร 
- สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การน าความรู้เกีย่วกับการแก้สมการก าลังสองตัว



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
แปรเดียวไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

  
๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสอง

ตัวแปรในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

ระบบสมการ 
- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
ม.๔ - - 

ม.๕  
๑. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินในการ
แก้ป๎ญหา 

ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน 
- ดอกเบี้ย 
- มูลค่าของเงิน 
- ค่ารายงวด 

ม.๖ - - 

สาระท่ี ๒    การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ - - 
ม.๒  

๑.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิว 
- การหาพ้ืนที่ผิวชองปริซึมและทรงกระบอก 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

  
๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรชองปริซึมและทรงกระบอก 
- การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมและ

ทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

ม.๓  
๑.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของ

พีระมิด กรวย และทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิว 
- การหาพ้ืนที่ผิวชองพีระมิด กรวย และทรงกลม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

  
๒.  ประยุกตใ์ช้ความรู้เรื่องปริมาตร

ของพีระมิด กรวย และทรงกลมใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

ปริมาตร 
- การหาปริมาตรชองพีระมิด กรวย และทรงกลม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด กรวย 

และทรงกลมไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 
สาระท่ี ๒    การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑  

๑.  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทัง้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัติอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

 

การสร้างทางเรขาคณิต 
- การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
- การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้การสร้าง

พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนฐานทาง

เรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง 

 
๒.เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตใน

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของ

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 

ม.๒  
๑. ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ

เครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัติอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

การสร้างทางเรขาคณิต 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้

ในชีวิตจริง 

  เส้นขนาน 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้น

ขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

- สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

  
๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการ

แปลงทางเรขาคณิตในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทางเรขาคณิต 
- การเลื่อนขนาน 
- การสะท้อน 
- การหมุน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้

ในการแก้ป๎ญหา 
  

๔. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

ความเท่ากันทุกประการ 
- ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการไปใช้

ในการแก้ป๎ญหา 

  
๕.  เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

และบทกลับในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ 
- การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบท

กลับไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
ม.๓  

๑. เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

ความคล้าย 
- รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการ

แก้ป๎ญหา 

  
๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

อัตราส่วนตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
- การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ 

องศา และ ๖๐ องศาไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

  
๓. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับ

วงกลมในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

วงกลม 
- วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 
- ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐ 

 

สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา  

ชัน้ ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑  

๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและแปลความหมาย
ข้อมูล รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 
- การตั้งค าถามทางสถิติ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การน าเสนอข้อมูล 

 แผนภูมิรูปวงกลม 
 แผนภูมิแท่ง 
 กราฟเส้น 
 แผนภูมิรูปวงกลม 

- การแปลความหมายข้อมูล 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๒  
๑.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ 
ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้ง
น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 
- การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนภาพจุด 
 แผนภาพต้น-ใบ 
 ฮิสโทแรม 
 ค่ากลางของข้อมูล 

- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 
 

ม.๓  
๑. เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพกล่องและแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สถิติ 
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 แผนภาพกล่อง 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

ม.๔ - - 

ม.๕ - - 

ม.๖  
๑.  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ

น าเสนอข้อมูล และแปลความหมาย
ของค่าสถิติเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

สถิติ 
- ข้อมูล 
- ต าแหน่งที่ของข้อมูล 
- ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) 
- ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ

แปรปรวน) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑ 

 

ชัน้ ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
- การแปลความหมายของค่าสถิติ 

 
สาระท่ี ๓   สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้  

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ - - 
ม.๒ - - 
ม.๓  

๑.  เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและ
น าผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็น 
- เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
- ความน่าจะเป็น 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิต

จริง 
ม.๔  

๑. เข้าใจและใช้หลักการบวกและการ
คูณ การเรียงสับเปลียน และการจัด
หมู่ในการแก้ป๎ญหา 

หลักการนับเบื้องต้น 
- หลักการบวกและการคูณ 
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นกรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกัน

ทั้งหมด 
- การจัดหมู่กรณีท่ีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมด 

 
๒.  หาความน่าจะเป็นและน าความรู้

เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ 

ความน่าจะเป็น 
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

ม.๕ - - 

ม.๖ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๒ 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    (ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 
 

รายวิชา ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงต่อ… 

ภาคเรียน สัปดาห์ ภาค
เรียน 

ปี 

พื้นฐาน 

ม.๑ คณิตศาสตร์ ค ๒๑๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐  ๑๒๐ ๑ 
ม.๑ คณิตศาสตร์ ค ๒๑๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๒ 
ม.๒ คณิตศาสตร์ ค ๒๒๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๑ 
ม.๒ คณิตศาสตร์ ค ๒๒๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๒ 
ม.๓ คณิตศาสตร์ ค ๒๓๑๐๑ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๑ 
ม.๓ คณิตศาสตร์ ค ๒๓๑๐๒ ๑.๕ ๓ ๖๐ ๑๒๐ ๒ 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๑                                เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

                   ศึกษาจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และสมบัติของจ านวนตรรกยะในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาสมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The Geometer’ Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษา เรขาคณิตในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 

      โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลองและสรุปรายงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการหลากหลายแก้ป๎ญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อสารความหมาย 
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

     การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่
ต้องการวัด 
  ตัวช้ีวัด 
 ค ๑.๑ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒   ค ๒.๒ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒    รวม ๔ ตัวชี้วัด 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๖ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒                            เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

     โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลองและสรุปรายงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการหลากหลายแก้ป๎ญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อสารความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้  หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด 

 ค ๑.๑ ม. ๑/๓        ค ๑.๓ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓ ค ๓.๑ ม. ๑/๑  รวม ๕ ตัวชี้วัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๗ 

 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑                             เวลา  ๖๐  ชัว่โมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                   ศึกษาเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง  

ศึกษาจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริง และใช้สมบัติของจ านวนจริงในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาหลักการการด าเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษา
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาสถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพจุด แผนภาพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลองและสรุปรายงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการหลากหลายแก้ป๎ญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อสารความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

   การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการ
วัด 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด      

ค ๑.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ค ๑.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ค ๒.๒ ม.๒/๕   
ค ๓.๑ ม.๒/๑   

 รวม ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒                    เวลา  ๖๐  ชัว่โมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                    ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาเรขาคณิต
และเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัติอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง  
ศึกษาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

  โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลองและสรุปรายงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการหลากหลายแก้ป๎ญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อสารความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดสร้างสรรค์ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
 

 
มาตรฐานตัวช้ีวัด      

ค ๒.๑ ม.๒/๑  ม.๒/๒ 
ค ๒.๒ ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๙ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๑                          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                 ศึกษาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาและ
ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 
 โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลองและสรุปรายงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้   ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย และการ
น าเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด      

ค ๑.๒ ม. ๓/๑   
ค ๑.๓  ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ค  ๒.๑ ม. ๓/๑, ม.๓/๒ 
ค  ๒.๒ ม. ๓/๑ 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๐ 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ภาคเรียนที่ ๒                     เวลา  ๖๐  ชัว่โมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ศึกษาเกี่ยวกับฟ๎งก์ชันก าลังสองในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาสมบัติของการไม่เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์
และแก้ป๎ญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง ศึกษาทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ ศึกษาสถิติในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ศึกษาเก่ียวกับการทดลองสุ่มและน าผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
       โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลองและสรุปรายงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
ใช้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้   ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ป๎ญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย และการ
น าเสนอ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

การวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 
 
มาตรฐานตัวช้ีวัด      

ค ๑.๒ ม. ๓/๒    
ค ๑.๓  ม.๓/๑ 
ค  ๒.๒ ม. ๓/๒, ม.๓/๓ 
ค  ๓.๑ ม.๓/๑ 
ค  ๓.๒ ม.๓/๑ 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๑ 

 

แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๑/๑ 
เข้าใจจ านวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจ านวน
ตรรกยะและใช้สมบัติของ
จ านวนตรรกยะในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

-จ านวนตรรกยะ 
- จ านวนอตรรกยะ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๑/๒ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มบวกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การหาค่าของเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มบวก 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๑/๓ 
เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและ
ร้อยละ ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

- อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ  

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งมั่นในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๑/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
การเท่ากันและสมบัติของ
จ านวน เพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ป๎ญหาโดยใช้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 
 

- การแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๑/๒ 
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ใ ช้ ค ว า ม รู้

เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

- อ่านกราฟ 
ตีความหมายเรื่อง
กราฟและวาดกราฟ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๒ 

 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๑/๓ 
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ใ ช้ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เ ส้ น ใ น ก า ร แ ก้ ป๎ ญ ห า
คณิตศาสตร์และป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 

- สมการเชิงเส้น - การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
สาระท่ี  ๒   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๑/๑ ใช้
ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 
  

-วิธีการสร้างเรขาคณิต - การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๑/๒ 
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติและ
รูปเรขาคณิตสามมิติ 

-จ าแนกรูปเรขาคณิต
สองมิติและรูปเรขาคณิต
สามมิติ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๓ 

 

 
สาระท่ี  ๓   สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๑/๑ 
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล
และแปลความหมายข้อมูล 
รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริ งโดยใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

-การน าเสนอข้อมูลและ
แปลความหมายของ
ข้อมูล 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๔ 

 

แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

 
สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวนผลที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๒/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

- ความหมายของเลขยก
ก าลังและการหาค่าของ
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

- การให้เหตุผล 
- สืบคน้ 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.๒/๒ 
เข้าใจจ านวนจริงและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้
สมบัติของจ านวนจริง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

- ความหมายของจ านวน
จริงและการจ าแนก
ประเภทของจ านวนจริง 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๒/๑ 
เข้าใจหลักการการ

ด าเนินการของพหุนาม 
และใช้พหุนามในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

-ความหมายของพหุนาม
และการหาค่าของพหุ
นาม 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๒/๒ 
เข้าใจและใช้การแยกตัว

ประกอบของพหุนาม
ดีกรีสองในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

-วิธีการแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๕ 

 

สาระท่ี ๒   การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๒/๑ 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การหาพ้ืนที่ผิวของ
รูปทรงต่างๆ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๒/๒
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การหาปริมาตรของ
รูปทรงต่างๆ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๒/๑ 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต

และเครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัติอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

- การสร้างรูปเรขาคณิต
โดยใช้โปรแกรมThe 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัติอ่ืนๆ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๒/๒ 
น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติ

ของเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

-สมบัติเกี่ยวกับเส้น
ขนานและรูปสามเหลี่ยม 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๒/๓ 
เข้าใจและใช้ความรู้

เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การสะท้อน กานหมุน 
การเลื่อนขนาน 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๖ 

 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๒/๔ 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูป

สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

- พิสูจน์การเท่ากันของ
รูปสามเหลี่ยม 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๒/๕ 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพี

ทาโกรัสและบทกลับใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.๒/๑ 
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพกล่องและแปล
ความหมายผลลัพธ์รวมทั้ง
น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- ความน่าจะเป็น - การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 

 
แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สาระท่ี  ๑  จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน  ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๓/๑ 
เข้าใจและใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุนามที่มี
ดีกรีสูงกว่าสองในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

-การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามที่มีดีกรี
ตั้งแต่สองขึ้นไป 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๗ 

 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.๓/๒ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับฟ๎งก์ชันก าลังสอง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 

- การหาค่าของ
ฟ๎งก์ชันก าลังสอง 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๓/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
การไม่เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์
และแก้ป๎ญหา โดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

- การพิสูจน์เท่ากันทุก
ประการของรูปทรงเขา
คณิต 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๓/๒ 
ประยุกต์ใช้สมการก าลัง
สองตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

- วิธีการแก้สมการก าลัง
สองตัวแปร 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.๓/๓ 
ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

- วธีการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรเดียว 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
สาระท่ี ๒    การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และน าไปใช้  
มาตรฐาน ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๓/๑ 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
พ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การหาพ้ืนที่ของรูป
เรขาคณิต 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.๓/๒ 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของพีระมิด กรวย 
และทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การหาปริมาตรของรูป
เรขาคณิต 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๘ 

 

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๓/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่คล้ายกันใน
การแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

- การพิสูจน์ความคล้าย
ของรูปเรขาคณิต 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๓/๒ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และปญ๎หาใน
ชีวิตจริง 

-การหาค่าของอัตราส่วน
ตรีโกณ 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.๓/๓ 
เข้ า ใจและใช้ทฤษฎีบท
เกี่ ย วกับวงกลมในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

- การค านวณหาค่าของ
รูปทรงวงกลม 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 
สาระท่ี ๓    สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา  

ตัวช้ีวัด  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ความรู้ (K) ทักษะ/กระบวนการ (P) คุณลักษณะฯ (A) 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๓/๑ 
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพกล่องและแปล
ความหมายผลลัพธ์รวมทั้ง
น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- การแปลความหมาย
และการน าเสนอข้องมูล
และสถิต 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.๓/๑ 
เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและน าผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

- ความหมายของความ
น่าจะเป็นและการหาค่า
ของความน่าจะเป็น 

- การให้เหตุผล 
- สืบค้น 
- อภิปราย 
- น าเสนอ 

- ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ความใฝ่เรียนรู้ 
- ความตรงต่อเวลา 
- ความเสียสละ 
- การครองผ้า 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๒๙ 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน  ๕  หน่วยการเรียนรู้   ๔  ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๑/๑ จ านวนเต็ม 
๒ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๑/๑ การสร้างทางเรขาคณิต 
๓ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๑/๒ เลขยกก าลัง 
๔ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๑/๑ ทศนิยมและเศษส่วน 
๕ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๑/๒ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 

 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน  ๕  หน่วยการเรียนรู้   ๔  ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๑/๓ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
๒ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๑/๓ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
๓ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๑/๒ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
๔ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๑/๑ สถิติ 

 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน  ๕  หน่วยการเรียนรู้   ๗  ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๒/๕ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
๒ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒ จ านวนจริง 
๓ มาตรฐาน ค ๑.๑ ม.๒/๑  สมบัติของเลขยกก าลัง 
๔ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๒/๑ พหุนาม 
๕ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๒/๒ การแยกตัวประกอบพหุนาม 
๖ มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๒/๑ สถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๓๐ 

 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน  ๕  หน่วยการเรียนรู้   ๖  ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ มาตรฐาน ค ๒.๑ ม.๒/๑,ม.๒/๒ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร(ปริซึม ทรงกระบอก) 
๒ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๒/๓ การแปลงทางเรขาคณิต 
๓ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๒/๒ เส้นขนาน 
๔ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๒/๑ การสร้างทางเรขาคณิต 
๕ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๒/๔ ความเท่ากันทุกประการ 

 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน  ๕  หน่วยการเรียนรู้   ๖  ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ มาตรฐาน ค ๒.๑ ม.๓/๑ การแยกตัวประกอบของพหุนาม 
๒ มาตรฐาน ค ๒.๑ ม.๓/๑ , ม๓/๒  พ้ืนที่ผิวและปริมาตร(พีระมิด กรวย และกลม) 
๓ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๓/๒  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
๔ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๓/๓ ระบบสมการ 
๕ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๓/๑ ความคล้าย 

 
 

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชา  คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน  ๖  หน่วยการเรียนรู้   ๖  ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ มาตรฐาน ค ๑.๓ ม.๓/๒ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
๒ มาตรฐาน ค ๑.๒ ม.๓/๒ ฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
๓ มาตรฐาน ค ๓.๒ ม.๓/๑ ความน่าจะเป็น 
๔ มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๓/๑ สถิติ 
๕ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๓/๒ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
๖ มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๓/๓ วงกลม 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๓๑ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

    ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
   มัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคญั 
เวลา 
(ช่ัวโมง) 

คะแนน 

๑ จ านวนเต็ม ค ๑.๑ 
 

ม.๑/๑ -จ านวนเต็ม 
-การบวกจ านวนเตม็ 
-การลบจ านวนเต็ม 
-การคูณจ านวนเต็ม 
-การหารจ านวนเต็ม 
-สมบัติของการบวกและการคูณ
จ านวนเต็ม 

๑๖ ๘ 

๒ การสร้างทางเรขาคณิต ค ๑.๒ 
 

ม.๑/๑ 
 

-รูปเรขาคณิตพื้นฐาน 
-การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณติ 
-การสร้างรูปเรขาคณติ   

๑๑ ๕ 

๓ เลขยกก าลัง ค ๑.๑   
 

ม.๑/๒ 
 

-ความหมายของเลขยกก าลัง 
-การคูณและการหารเลขยกก าลัง 
-สัญกรณ์วิทยาศาสตร ์

๙ ๕ 

๔ ทศนิยมและเศษส่วน ค ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม 
-การบวกและการลบทศนยิม 
-การคูณและการหารทศนิยม 
-เศษส่วนและการเปรียบเทยีบ
เศษส่วน 
-การบวกและการลบเศษส่วน 
-การคูณและการหารเศษส่วน 
-ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและ
เศษส่วน      

๑๖ ๗ 

๕ รูปเรขาคณิตสองมิติและ
สามมติ ิ

ค ๒.๒  
 

ม.๑/๒ 
 

-หน้าตัดของรูปเรขาคณติคณิต
สามมติ ิ
-ภาพด้านหน้า ภาพดา้นข้าง และ
ภาพด้านบนของรูปเรขาคณติสาม
มิต ิ

๖ ๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 
รวมตลอดภาคเรยีน ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๓๒ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

   ค๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร์                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
   มัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๒                 เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด สาระส าคญั เวลา 

(ช่ัวโมง) คะแนน 

๑ สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

ค ๑.๓ 
 

ม.๑/๓ -การเตรยีมความพร้อมก่อนรู้จัก
สมการ 
-สมการและค าตอบของสมการ 
-การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดยีว 

๑๘ ๑๐ 

๒ อัตราส่วน ค ๑.๑ 
 

ม.๑/๓ 
 

-อัตราส่วน 
-สัดส่วน 
-ร้อยละ 
-บทประยุกต ์

๑๖ ๘ 

๓ กราฟและความสมัพันธ์
เชิงเส้น 

ค ๑.๓   
 

ม.๑/๒ 
 

-คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
-กราฟและการน าไปใช้ 
-ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

๑๓ ๖ 

๔ สถิต ิ ค ๑.๓  
 

ม.๑/๑ 
 

-ค าถามทางสถิต ิ
-การเก็บรวบรวมข้อมูล 
-การน าเสนอข้อมลูและการแปล
ความหมายข้อมลู 

๑๑ ๖ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรยีน ๖๐ ๑๐๐ 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

 
  ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๑          เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด สาระส าคญั เวลา 

(ช่ัวโมง) คะแนน 

๑ จ านวนจริง ค ๑.๑ 
 

ม.๒/๑ 
ม.๒/๒ 

-จ านวนจริง 
-รากท่ีสองและรากท่ีสามของ
จ านวนตรรกยะ 
-การน าความรูเ้กี่ยวกับจ านวนจริง
ไปใช้ 

๑๖ ๘ 

๒ สมบัติของเลขยกก าลัง ค ๑.๑ 
 

ม.๒/๑ 
 
 

-สมบัติของเลขยกก าลัง 
-การด าเนินการของเลขยกก าลัง 
-การเขียนจ านวนในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
-การน าความรู้ เกี่ยวกับเลขยก
ก าลังไปใช้ในการแก้ป๎ญหา        

๑๑ ๕ 

๓ พหุนาม ค ๑.๒   
 

ม.๒/๑ 
 

-เอกนาม 
-การบวกและการลบเอกนาม 
-พหุนาม 
-การบวกและการลบพหุนาม 
-การคูณพหุนาม 
-การหารพหุนามด้วยเอกนามที่มี
ผลหารเป็นพหุนาม 

๙ ๕ 

๔ การแยกตัวประกอบพหุ
นาม 

ค ๑.๒ ม.๒/๒ -การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี
สองโดยใช้สมบัติการแจกแจง 
-การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี

  



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๓๓ 

 

 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 

   ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
   มัธยมศึกษาปีท่ี ๒   ภาคเรียนที่ ๒         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด สาระส าคญั เวลา 

(ช่ัวโมง) คะแนน 

๑ พื้นที่ผิวและปริมาตร
(ปริซึม ทรงกระบอก) 

ค ๒.๑ 
 

ม.๒/๑ 
ม.๒/๒ 

 -รูปเรขาคณิตสามมติ ิ
-พื้นที่ผิวของปริซึมตรงและ
ทรงกระบอก 
-ปริมาตรของปริซึมตรงและ
ทรงกระบอก 
-การน าความรูเ้กี่ยวกับปรมิาตร
ของปริซึมตรงและทรงกระบอก
ตรงไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

๑๖ ๘ 

๒ การแปลงทางเรขาคณิต ค ๒.๒ 
 

ม.๒/๓ 
 

  -การเลื่อนขนาน 
-การสะท้อน 
-การหมุน  
-การน าความรูเ้กี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณติไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา      

๑๑ ๕ 

๓ เส้นขนาน ค ๒.๒   
 

ม.๒/๒ 
 

-เส้นขนาน 
-เส้นขนานและมุมแย้งภายใน 
-เส้นขนานและมุมภายนอกกับมมุ
ภายใน 
-เส้นขนานและมุมแย้งภายนอก 
-เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

๙ ๕ 

๔ การสร้างทางเรขาคณิต ค ๒.๒ 
 

ม.๒/๑ -การสร้างรูปเรขาคณติ 
-การน าความรูเ้กี่ยวกับการสรา้ง
ทางเรขาคณติไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๖ ๗ 

๕ ความเท่ากันทุกประการ ค ๒.๒  
 

ม.๒/๔ 
 

-ความเท่ากันทุกประการของรูป
เรขาคณิต 
-ความเท่ากันทุกประการของรูป

๖ ๕ 

สองตัวแปรเดียว 
-การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี
สองโดยใช้ผลต่างของก าลังสอง 
-การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี
สองโดยใช้ก าลังสองสมบรูณ์ 

๕ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ค ๒.๒ ม.๒/๕ -สมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
-บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
-การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบท
พีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

  

๖ สถิต ิ ค ๓.๑ ม.๒/๑ -การน าเสนอข้อมูล 
-ค่ากลางของข้อมูล 
-การแปลความหมายผลลัพธ์ 
-การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

  

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรยีน ๖๐ ๑๐๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๓๔ 

 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด สาระส าคญั เวลา 

(ช่ัวโมง) คะแนน 

สามเหลี่ยม 
การน าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการไปใช้ในการแก้ป๎ญหา        

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรยีน ๖๐ ๑๐๐ 
 

 
โครงสร้างรายวิชา 

 
   ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
   มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๑         เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/
ตัวช้ีวัด สาระส าคญั เวลา 

(ช่ัวโมง) คะแนน 

๑ การแยกตัวประกอบพหุ
นาม 

ค ๑.๒ 
 

ม.๓/๑ -การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสูงกว่าสอง 

๑๖ ๘ 

๒ พื้นที่ผิวและปริมาตร ค ๒.๑ 
 

ม.๓/๑ 
ม.๓/๒ 

- การหาพื้นท่ีผิวชองพีระมิด กรวย 
และทรงกลม 
- การน าความรูเ้กี่ยวกับพื้นที่ผิว
ของพีระมิด กรวย และทรงกลมไป
ใช้ในการแก้ป๎ญหา 
- การหาปริมาตรชองพีระมดิ 
กรวย และทรงกลม 
- การน าความรูเ้กี่ยวกับปรมิาตร
ของพีระมิด กรวย และทรงกลมไป
ใช้ในการแก้ป๎ญหา 

๑๑ ๕ 

๓ สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 

ค ๑.๓   
 

ม.๓/๒ 
 

- สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว 
- การน าความรูเ้กี่ยวกับการแก้
สมการก าลังสองตัวแปรเดยีวไปใช้
ในการแก้ป๎ญหา 

๙ ๕ 

๔ ระบบสมการ ค ๑.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๓/๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
- การน าความรูเ้กี่ยวกับการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไป
ใช้ในการแก้ป๎ญหา 

๑๖ ๗ 

๕ ความคล้าย ค ๒.๒  
 

ม.๓/๑ 
 

- รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
- การน าความรูเ้กี่ยวกับความ
คล้ายไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

๖ ๕ 

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 

รวมตลอดภาคเรยีน ๖๐ ๑๐๐ 
 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๓๕ 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

   ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
  มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ภาคเรียนที่ ๒             เวลา  ๖๐  ชั่วโมง   จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ อสมการ ค ๑.๓ 
 

ม.๓/๒ - อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
-การน าความรูเ้กี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีวไปใช้
ในการแก้ป๎ญหา 

๑๖ ๘ 

๒ ฟ๎งก์ชันก าลังสอง ค ๑.๒ 
 

ม.๓/๒ 
 

- กราฟของฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
- การน าความรูเ้กี่ยวกับฟ๎งก์ชัน
ก าลังสองไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 

๑๑ ๕ 

๓ ความน่าจะเป็น ค ๓.๒   
 

ม.๓/๑ 
 

-เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
-ความน่าจะเป็น 
-การน าความรูเ้กี่ยวกับความนา่จะ
เป็นไปใช้ในชีวิตจริง 

๙ ๕ 

๔ สถิต ิ ค ๓.๑ ม.๓/๑ 
 
 
 

- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมลู 
-  แผนภาพกล่อง 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
การน าสถิตไิปใช้ในชีวิตจริง 

๑๖ 
 
 
 

๗ 

๕ อัตราส่วนตรีโกณมติ ิ ค ๒.๒  
 

ม.๓/๒ 
 

-อัตราส่วนตรีโกณมติ ิ
-การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ 
๖๐ องศาไปใช้ในการแก้ปญ๎หา 

๖ ๕ 

๖ วงกลม ค๒.๒ ม.๓/๓ -วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 
-ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 

  

สอบกลางภาค ๑ ๓๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๔๐ 
รวมตลอดภาคเรยีน ๖๐ ๑๐๐ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๓ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ     
และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริงสาระ
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-จ านวนเต็ม 
-การบวกจ านวนเต็ม 
-การลบจ านวนเต็ม 
-การคูณจ านวนเต็ม 
-การหารจ านวนเต็ม 
-สมบัติของการบวกและการ
คูณจ านวนเต็ม 
 

- ผังจ านวนเต็ม 
- สมบัติของจ านวนเต็ม 
- ยกตัวอย่างจ านวนเต็มใน

ชีวิตประจ าวัน 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- ใบกิจกรรม เรื่อง  จ านวน

เต็ม 
หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนเต็ม

และวิธีการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนเต็ม แต่
ละจ านวนพร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียน
ลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบน
กระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องจ านวนเต็มในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนถาม-ตอบ เรื่อง จ านวนเต็ม  และท า

แบบฝึกหัด 
- ครู นักเรียน ร่วมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับ

เรื่องจ านวนเต็ม 
ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องจ านวนเต็มในหนังสือเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่องท่ี
เรียน 

จ านวนเต็ม 
จ านวน ๑๖ 

ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๔ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ

ด าเนินการ     และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   เข้าใจจ านวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจ านวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจ านวนตรรกยะในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิต

จริง 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ทศนิยม 
-การบวกและการลบทศนิยม 
-การคูณและการหารทศนิยม 
-เศษส่วนและการเปรียบเทียบ
เศษส่วน 
-การบวกและการลบเศษส่วน 
-การคูณและการหารเศษส่วน 
-ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม
และเศษส่วน      

- ตารางแสดงค่าประจ าหลัก
ของทศนิยม 

- จัตุรัสกลส าหรับการคูณ
ทศนิยม 

- แผนภาพประกอบการคิด 
การแก้โจทย์ป๎ญหาเศษส่วน 

- ใบความรู้  ใบงาน 
หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธีแบบพหูสูต  (ฟังมาก ๆ 
เขียนมาก ๆ ถามมาก ๆ วิเคราะห์มาก ๆ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง (การสร้างศรัทธา) 
- น าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละคน

ยกตัวอย่างการการเปรียบเทียบทศนิยมท่ี
นักเรียนรู้จัก  

ขั้นฝึก (การฝึกทักษะ) 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน  จากนั้น

ให้นักเรียนท ากิจกรรม เรื่องการทศนิยมและ
เศษส่วน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และ
ออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และ
ร่วมกันถาม-ตอบ 

- ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา เศษส่วนและ
ทศนิยม 

ขั้นประยุกต์ (การประเมิน) 
- นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง เศษส่วนและ

ทศนิยม 
- ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ครูอธิบายในส่วนที่

ติดขัด 
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่วนที่

ก าหนดให้ 
และน าเรื่องเศษส่วนและทศนิยมไปใช้ได้ 

ทศนิยมและ
เศษส่วน จ านวน 

๑๖ ชั่วโมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๕ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ     
และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒. เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวกในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความหมายของเลขยกก าลัง 
-การคูณและการหารเลขยก
ก าลัง 
-สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

- แผนภาพแสดงความหมาย
ของเลขยกก าลัง 

- สมบัติของการคูณเลขยก
ก าลัง 

- สมบัติของการหารเลขยก
ก าลัง 

- ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เขียนจ านวนที่อยู่ในรูปสัญ
กรณ์วิทยาศาสตร์ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขยกก าลัง

โดยใช้แผนภาพพร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้
นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมา
ท าบนกระดาน  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เลขยกก าลัง 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องเลขยกก าลังในหนังสือเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่องท่ี
เรียน 

เลขยกก าลัง 
จ านวน ๙ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๖ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ

ด าเนินการ     และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๓. เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-อัตราส่วน 
-สัดส่วน 
-ร้อยละ 
-บทประยุกต์ 

- ตัวอย่างภาพแสดง
อัตราส่วนที่เท่ากัน 

- ใบความรู้  ใบงาน 
หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความหมายของอัตราส่วนและร้อยละ

และวิธีการหาค่าของอัตราส่วนและร้อยละพร้อม
ทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครู
ให้แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียนมา 

 

อัตราส่วน 
จ านวน ๑๖ 

ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๗ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจ านวน เพ่ือวิเคราะห์และแก้ป๎ญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-การเตรียมความพร้อมก่อน
รู้จักสมการ 
-สมการและค าตอบของสมการ 
-การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
-โจทย์ป๎ญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมบัติสมมาตร 
- สมบัติถ่ายทอด 
- สมบัติการบวก 
- สมบัติการคูณ 
- สมบัติของการเท่ากัน 
- ใบความรู้  ใบงาน 
หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวและวิธีการหาค าตอบของสมการ
พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์
ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน  

ขั้นฝึก 
-  ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว ในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องจ านวนจริงในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 
เวลา ๑๑ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๘ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  ๒.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
 -คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
-กราฟและการน าไปใช้ 
-ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

- ตารางแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูล 

- การน าข้อมูล  มาแสดงใน
รูปกราฟ 

- การลงจุดคู่อันดับบนกราฟ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
สังเกตจากการตอบค าถามและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตรวจผลงานจากการประเมินใบ

งาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคู่อันดับและ

วิธีการเขียนกราฟของคู่อันดับพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้
แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน   

ขัน้ฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องจ านวนจริงในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป  เขียนกราฟ

ของคู่อันดับที่ก าหนดให้แล้วส่งตัวแทนออก
น าเสนอตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องคู่อันดับและกราฟในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้น 
เวลา ๙ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๕๙ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  ๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง    

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

สมการเชิงเส้นสองตัว
แปร เป็นสมการทีส่ามารถ
เขียนได้ในรูปทั่วไปเป็น Ax + 
By + C = ๐ เมื่อ x , y เป็นตัว
แปร A , B และ C เป็นค่าคงตัว
ที่ A และ B ไม่เท่าศูนย์พร้อม
กัน 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรพร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียน
ลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบน
กระดาน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป  เขียนกราฟ

ของคู่อันดับที่ก าหนดให้แล้วส่งตัวแทนออก
น าเสนอตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

สมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
เวลา ๑๖ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๐ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’ Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอ่ืนๆ         
เพ่ือสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง    
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-รูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน 
-การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต 
-การสร้างรูปเรขาคณิต   

- ตัวอย่างรูปที่สร้างขึ้นมา
จากรูปเรขาคณิต   

- วาดรูปแสดง  จุด  เส้นตรง  
ส่วนของเส้นตรง  รังสี  
และมุม 

- ใบความรู้  ใบงาน 
หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด,แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบโยโสมนสิกา (การ
ท าไว้ในใจโดยแยบคาย การใช้ความคิดอย่างถูก
วิธี) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- นักเรียนศึกษา เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต ซึ่ง

ประกอบด้วย จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  
รังสี  และมุม   

ขั้นฝึก  
- ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง  พ้ืนฐานทาง

เรขาคณิต 
- ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ครูอธิบายในส่วนที่

ติดขัด 
ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องพ้ืนฐานทางเรขาคณิตในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและน าเรื่องที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การสร้างทาง
เรขาคณิต /เวลา 

๑๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๑ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒. เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-หน้าตัดของรูปเรขาคณิตคณิต
สามมิติ 
-ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง 
และภาพด้านบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

- ตัวอย่างรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด,แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบโยโสมนสิกา (การ
ท าไว้ในใจโดยแยบคาย การใช้ความคิดอย่างถูก
วิธี) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- นักเรียนศึกษา เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูป

เรขาคณิตสามมิติ   
ขั้นฝึก  
- ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง  รูปเรขาคณิต

สองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ   
- ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ครูอธิบายในส่วนที่

ติดขัด 
ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องพ้ืนฐานทางเรขาคณิตในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและน าเรื่องที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ/
เวลา ๖ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๒ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ

ด าเนินการ     และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  ๑.   เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

 
-สมบัติของเลขยกก าลัง 
-การด าเนินการของเลขยก
ก าลัง 
-การเขียนจ านวนในรูปสัญ
กรณ์วิทยาศาสตร์ 
-การน าความรู้เกี่ยวกับเลขยก
ก าลังไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 
 

- แผนภาพแสดงความหมาย
ของเลขยกก าลัง 

- สมบัติของการคูณเลขยก
ก าลัง 

- สมบัติของการหารเลขยก
ก าลัง 

- ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เขียนจ านวนที่อยู่ในรูปสัญ
กรณ์วิทยาศาสตร์ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขยกก าลัง

โดยใช้แผนภาพพร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้
นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมา
ท าบนกระดาน  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เลขยกก าลัง 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องเลขยกก าลังในหนังสือเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่องท่ี
เรียน 

สมบัติของเลขยก
ก าลัง/๑๑ 

ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๓ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๑  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการ

ด าเนินการ     และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒. เข้าใจจ านวนจริงและความสัมพันธ์ของจ านวนจริงและสมบัติของจ านวนจริงในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-จ านวนจริง 
-รากที่สองและรากท่ีสามของ
จ านวนตรรกยะ 
-การน าความรู้เกี่ยวกับจ านวน
จริงไปใช้ 
 

- ผังจ านวนจริง 
- สมบัติของจ านวนจริง 
- ตารางแสดง ก าลังสอง 

ก าลังสาม รากท่ีสองที่เป็น
บวก รากที่สามและส่วน
กลับของจ านวนตั้งแต่ ๑ ถึง 
๑๐๐ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง

และวิธีการหาค่าของจ านวนจริงแต่ละจ านวน
พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้นักเรียนลองท าโจทย์
ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมาท าบนกระดาน 
  

 
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องจ านวนจริงในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องจ านวนจริงในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

 

จ านวนจริง/๙ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๔ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์    

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-เอกนาม 
-การบวกและการลบเอกนาม 
-พหุนาม 
-การบวกและการลบพหุนาม 
-การคูณพหุนาม 
-การหารพหุนามด้วยเอกนาม
ที่มีผลหารเป็นพหุนาม 
 
 
 
 
 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชือ่มโยง 
- ครูอธิบายเกี่ยวกับพหุนามพร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ให้นักเรียนดู  
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนฝึกแสดงหาค าตอบพหุนาม

หลากหลายรูปแบบ  
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 

๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศกึษาเรื่อง พหุนามในหนังสือเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่องท่ี
เรียน 

พหุนาม/๑๖ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๕ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒.   เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์     

สาระการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจก
แจง 
-การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสองตัวแปรเดียว 
-การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดีกรีสองโดยใช้ผลต่างของ
ก าลังสอง 
-การแยกตัวประกอบพหุนาม
ดี ก รี ส อง โ ดย ใช้ ก า ลั ง สอ ง
สมบรูณ์ 
 
 
 
 

- แผนผังสรุปสูตรต่างๆของ
การแยกตัวประกอบพหุ
นาม 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ

การแยกตัวประกอบพหุนามพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ให้นักเรียนดู  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนฝึกแสดงหาค าตอบของการแยกตัว

ประกอบพหุนามหลากหลายรูปแบบ  
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 

๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามใน
หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นาม /๑๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๖ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

    ๒. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวติจริง    
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-รูปเรขาคณิตสามมิติ 
-พ้ืนที่ผิวของปริซึมตรงและ
ทรงกระบอก 
-ปริมาตรของปริซึมตรงและ
ทรงกระบอก 
-ก า ร น า ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ปริมาตรของปริซึมตรงและ
ทรงกระบอกตรงไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา 
 

- แผนผังสรุปสูตรต่างๆ ของ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 

- ตัวอย่างรูปทรงสามมิติ
ต่างๆ  

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูสนทนากับนักเรียนว่าเคยเห็นรูปทรงสามมิติ

แบบนี้ที่ไหนบ้าง 
- ครูอธิบายวิธีการแยกแยะว่ารูปทรงแบบนี้

เรียกว่าปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  
หรือทรงกลม      

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนสังเกตรูปสามมิติที่ครูเตรียมมาว่า

เรียกว่าปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  
หรือทรงกลม แล้วน าผลงานส่งครู     

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 
๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องปริมาตรและพ้ืนที่ผิวในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุป
เรื่องท่ีเรียนมา 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร /๙ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๗ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’ Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิต

พลวัตอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การสร้างรูปเรขาคณิต 
-การน าความรู้ เกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิตไปใช้ใน
ชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต

  
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง การสร้างทางเรขาคณิต

ในใบความรู้และในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน แล้วให้แต่ละ

กลุ่มท าชิ้นงาน เสร็จแล้วน าผลงานส่งครู 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเก่ียวกับการสร้างทางเรขาคณิตใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

การสร้างทาง
เรขาคณิต/ ๖
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๘ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒. น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

สาระการเรียนรู้  
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

-เส้นขนาน 
-เส้นขนานและมุมแย้งภายใน 
-เส้นขนานและมุมภายนอกกับ
มุมภายใน 
-เส้นขนานและมุมแย้งภายนอก 
-เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

- ภาพตัวอย่างเส้นขนาน 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายเกี่ยวกับเส้นขนานและสมบัติที่

เกี่ยวกับเส้นขนาน   
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง เส้นขนานในใบความรู้

และในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละเท่าๆกัน แล้วให้แต่ละ

กลุ่มท าชิ้นงาน เสร็จแล้วน าผลงานส่งครู 
ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเก่ียวกับเรื่องเส้นขนานในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

เส้นขนาน/๑๖
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๖๙ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๓. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

สาระการเรียนรู้  
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

 
  -การเลื่อนขนาน 
-การสะท้อน 
-การหมุน  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาพตัวอย่างที่เป็นการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน 
และการหมุน 

- กระดาษลอกลาย 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขัน้เชื่อมโยง 
- ครูอธิบายวิธีการแปลงทางเรขาคณิตว่า

ประกอบด้วย การเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุน   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต

ในหนังสือเรียน 
- ก าหนดรูปต้นแบบและภาพต่างๆให้นักเรียนหา

เวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน การสะท้อน และ
การหมุน เสร็จแล้วน าผลงานส่งคร ู

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาทฤษฎีบทปีทาโกรัสในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

การแปลงทาง
เรขาคณิต/๑๖
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๐ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เขา้ใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ๔. เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 

สาระการเรียนรู้  
สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 

 -ความเท่ากันทุกประการของ
รูปเรขาคณิต 
-ความเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยม 
การน าความรู้เกี่ยวกับความ

เท่ากันทุกประการไปใช้ใน
การแก้ป๎ญหา        

 
 
 
 
 
 
 

- รูปเรขาคณิตต่างๆ  
- กระดาษลอกลาย 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 
 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูทบทวนการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการ

หมุนพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ   
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ใช้กระดาษ

ลอกลายรูปในหนังสือ(หรือที่ครูเตรียมมา) แล้ว
น าไปซ้อนกันเพ่ือหาว่ารูปใดบ้างที่ทับกันได้สนิท
พอดี แล้วรายงานผลที่ได้ 

- ให้นักเรียนพิจารณาความเท่ากันทุกประการของ
เส้นตรงสองเส้นโดยท ากิจกรรมและตอบค าถาม
ในใบงานที่ครูเตรียมมา 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาความเท่ากันทุกประการในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุป
เรื่องท่ีเรียน 
 

ความเท่ากันทุก
ประการ/ ๖
ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๑ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติขิงรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๕. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 
สาระการเรียนรู้  

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-สมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
-บทกลับของทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 
-การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
บทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้
ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 

- ผังทฤษฎีบทปีทาโกรัส 
- ตารางแสดง ก าลังสอง 

ก าลังสาม รากท่ีสองที่เป็น
บวก รากที่สามและส่วน
กลับของจ านวนตั้งแต่ ๑ ถึง 
๑๐๐ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายผังทฤษฎีบทปีทาโกรัสพร้อมทั้งแสดง

วิธีการหาความยาวของด้านต่างๆ ของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัสใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาทฤษฎีบทปีทาโกรัสในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส/ ๑๖ 
ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๒ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้      ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์     
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การแยกตัวประกอบของพหุ

นามดีกรีสูงกว่าสอง 
 
 

- แผนผังสรุปสูตรต่างๆของ
การแยกตัวประกอบพหุ
นาม 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ

การแยกตัวประกอบพหุนามพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ให้นักเรียนดู  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนฝึกแสดงหาค าตอบของการแยกตัว

ประกอบพหุนามหลากหลายรูปแบบ  
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 

๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนามใน
หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

การแยกตัว
ประกอบพหุ

นาม/ ๑๖ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๓ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้      ค ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒.   เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟ๎งก์ชันก าลังสองในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์     
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กราฟของฟ๎งก์ชันก าลังสอง 
- การน าความรู้เกี่ยวกับ
ฟ๎งก์ชันก าลังสองไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา 
 
 
 
 
 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
-หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขัน้สืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ

ฟ๎งก์ชันก าลังสองพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้นักเรียน
ดู  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนกราฟแสดงค าตอบของ

ฟ๎งก์ชันลงบนกระดาษกราฟ      
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 

๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่อง ฟ๎งก์ชันก าลังสองในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุป
เรื่องท่ีเรียน 

ฟ๎งก์ชันก าลัง
สอง/ ๑๑ชั่วโมง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๔ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑. เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพ่ือวิเคราะห์และแก้ป๎ญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
-การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไป
ใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังสมบัติของการไม่
เทา่กัน 

- กระดาษกราฟ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ

อสมการพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้นักเรียนดู
  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนฝึกเขียนกราฟแสดงค าตอบของ

อสมการลงบนกระดาษกราฟ      
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 

๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องอสมการในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

อสมการ/๑๖ 
ชั่วโมง 

 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๕ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒. ประยุกต์ใช้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 
                                            
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการก าลังสองตัว
แปรเดียว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว
ไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครยูกตัวอย่างสมการก าลังสองตัวแปร และ

แสดงวิธีการหาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องสมการก าลังสองตัวแปรใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียนมา 

สมการก าลังสอง
ตัวแปร/๙ 

ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๖ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วยแก้ป๎ญหาที่ก าหนดให้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๓. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 
                                     
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
- การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 
- การน าความรู้เกี่ยวกับการแก้
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 
 
 
 

- กระดาษกราฟ 
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และ

แสดงวิธีการหาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
  

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

ในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียนมา 

ระบบสมการ/
๑๖ ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๗ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   ประยุกต์ใช้ความรูเ้รื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง 
   ๒.   ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง    
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- การหาพ้ืนที่ผิวของพีระมิด 
กรวย และทรงกลม 
- การน าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีผิว
ของพีระมิด กรวย และทรง
กลมไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 
 

- แผนผังสรุปสูตรต่างๆ ของ
ปริมาตรและพ้ืนที่ผิว 

- ตัวอย่างรูปทรงสามมิติ
ต่างๆ  

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูสนทนากับนักเรียนว่าเคยเห็นรูปทรงสามมิติ

แบบนี้ที่ไหนบ้าง 
- ครูอธิบายวิธีการแยกแยะว่ารูปทรงแบบนี้

เรียกว่าปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  
หรือทรงกลม       

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนสังเกตรูปสามมิติที่ครูเตรียมมาว่า

เรียกว่าปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  
หรือทรงกลม แล้วน าผลงานส่งครู     

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 
๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องปริมาตรและพ้ืนที่ผิวในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุป
เรื่องท่ีเรียนมา 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร/๑๑ 
ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๘ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และแก้ป๎ญหาในชีวิตจริง  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
- การน าความรู้เกี่ยวกับความ
คล้ายไปใช้ในการแก้ป๎ญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมต่างๆ  
- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูทบทวนสมบัติของรูปสามเหลี่ยมใดๆ และ

ความเท่า กันทุกประการ  
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนสังเกตรูปสามเหลี่ยมที่ครูเตรียมมาว่า

เรียกว่ารูปใดบ้างที่คล้ายกัน แล้วน าผลงานส่งครู    
  

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป ส่งตัวแทนมา 
๑ รูปจับสลากแล้วส่งตัวแทนออกมาท าบน
กระดานตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องความคล้ายในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียน 

ความคล้าย/๖ 
ชั่วโมง 

 
 
 
 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๗๙ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๒. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์และป๎ญหาในชีวิตจริง  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
-การน าค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา 
และ ๖๐ องศาไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหา 

- ตารางหาค่าของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ sin, cos, tan 

- แผนผังความสัมพันธ์ของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูอธิบายความสัมพันธ์ของการใช้ตรีโกณมิติกับ

สามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมทั้งยกตัวอย่างและให้
นักเรียนลองท าโจทย์ที่ครูให้แล้วช่วยกันออกมา
ท าบนกระดาน  

- ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติใน

หนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติใน

หนังสือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและ
ช่วยกันสรุปเรื่องท่ีเรียน 

อัตราส่วน
ตรีโกณมิต/ิ๖ 

ชั่วโมง 

 
 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘๐ 

 

 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๒.๒  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๓. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส 
-ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่างแผนภูมิรูปวงกลมที่
น าเสนอข้อมูลที่เป็น
ป๎จจุบัน จากหนังสือพิมพ์
และวารสารต่างๆ 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูสนทนากับนักเรียนถึงการน าเสนอข้อมูลที่

นักเรียนเคยพบ และเรียนมา   
ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนภูมิที่ครูเตรียมมาแล้ว

ฝึกน าเสนอแบบแผนภูมิรูปวงกลมและฝึกอ่าน
แผนภูมิรูปวงกลม 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง
ตัวแทนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

ขั้นประยุกต์ 
นักเรียนศึกษาเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมในหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุป
เรื่องท่ีเรียน 

วงกลม/๖ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘๑ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๓.๑  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ป๎ญหา 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑.   เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดย      
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม      
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
 
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  แผนภาพกล่อง 
- การแปลความหมายผลลัพธ์ 
การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตาราง แผนภูมิ
แท่ง กราฟเส้น และแผนภูมิ
รูปวงกลม 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

ตาราง แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นและแผนภูมิรูป
วงกลม และแสดงวิธีการหาให้นักเรียนดูเป็น
ตัวอย่าง   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องสถิติในหนังสือเรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องสถิติในหนังสือเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกันสรุปเรื่อง
ที่เรียนมา 

 

สถิติ/๑๖ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘๒ 

 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้    ค ๓.๒  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ ๑. เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและน าผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม 
-ความน่าจะเป็น 
-การน าความรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนผังแสดงการทอด
ลูกเต๋า ๒ ลูก ๑ ครัง้ 

- แผนผังแสดงการโยน
เหรียญ ๓ เหรียญ ๑ ครั้ง 

- ใบความรู้  ใบงาน 
- หนังสือเรียน 

วิธีการประเมิน 
- สังเกตจากการตอบค าถาม

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ตรวจจากแบบฝึกหัด 
เครื่องมือประเมิน 
- แบบฝึกหัด, แบบตรวจผลงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
- ตรวจผลงานจากการประเมิน

ใบงาน 
- สรุปคะแนนผลการเรียนรู้ 

กระบวนการสอนพุทธวิธี แบบปุจฉา-วิสัชนา 
(ถาม-ตอบ) 
ขั้นสืบค้น-ขั้นเชื่อมโยง 
- ครูยกตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ และแสดงวิธีการหาให้นักเรียนดูเป็น
ตัวอย่าง   

ขั้นฝึก 
- ให้นักเรียนศึกษา เรื่องความน่าจะเป็นในหนังสือ

เรียน 
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ รูป แล้วส่ง

ตัวแทนออกมาท าบนกระดานตามโจทย์ที่แต่ละ
กลุ่มได้รับ 

ขั้นประยุกต์ 
- นักเรียนศึกษาเรื่องความน่าจะเป็นในหนังสือ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนและช่วยกัน
สรุปเรื่องท่ีเรียน 

 

ความน่าจะเป็น/
๙ชั่วโมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘๗ 

 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.
๑/๑ เข้าใจจ านวน
ตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนตรรกยะและใช้
สมบัติของจ านวนตรรก
ยะในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนตรรกยะ
และความสัมพันธ์
ของจ านวนตรรก
ยะและใช้สมบัติ
ของจ านวนตรรก
ยะในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนตรรกยะ
และความสัมพันธ์
ของจ านวนตรรก
ยะและใช้สมบัติ
ของจ านวนตรรก
ยะในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนตรรกยะ
และความสัมพันธ์
ของจ านวนตรรก
ยะและใช้สมบัติ
ของจ านวนตรรก
ยะในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนตรรกยะ
และความสัมพันธ์
ของจ านวนตรรก
ยะและใช้สมบัติ
ของจ านวนตรรก
ยะในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.
๑/๒ เข้าใจและใช้
สมบัติของเลขยกก าลัง
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวกในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มบวก
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวกในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวกในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวกในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.
๑/๓ 
เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วนและ
ร้อยละ ในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.
๑/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
การเท่ากันและสมบัติ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ
ของจ านวน เพ่ือ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ
ของจ านวน เพ่ือ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ
ของจ านวน เพ่ือ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติ
ของจ านวน เพ่ือ



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘๘ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ของจ านวน เพ่ือ
วิเคราะห์และแก้ป๎ญหา
โดยใช้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

วิเคราะห์และ
แก้ป๎ญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ได้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

วิเคราะห์และ
แก้ป๎ญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

วิเคราะห์และ
แก้ป๎ญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

วิเคราะห์และ
แก้ป๎ญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.
๑/๒ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับกราฟในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กราฟในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.
๑/๓ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์
เชิงเส้นในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบรูณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

ม  มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๑/
๑ ใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียน
และสันตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัติอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน

      นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัติอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้
ไปประยุกต์ใช้ใน

   นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้

 นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้

  นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม
เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต 
ตลอดจนน าความรู้
เกี่ยวกับการสร้างนี้



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๘๙ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

การแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 
 

การแก้ป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 
ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง แต่ ไ ม่
สมบูรณ ์

ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 
 ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ป๎ญหาใน
ชีวิตจริง 
ไ ด้ น้ อ ย แ ล ะ ไ ม่
สมบูรณ ์

มาตรฐาน ค ๒.๒ ม.๑/
๒ เข้าใจและใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปเรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิตสาม
มิต ิ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิต
สามมิติ ได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

 นักเรียนเข้าใจ
และใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิต
สามมิต ิได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

  นักเรียนเข้าใจ
และใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิต
สามมิต ิได้บางส่วน
และไม่สมบูรณ์ 
 

  นักเรียนเข้าใจ
และใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์
ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติ
และรูปเรขาคณิต
สามมิติ ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๑ ม.๑/
๑ 
เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและ
แปลความหมายข้อมูล 
รวมทัง้น าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล 
รวมทั้งน าสถิติไปใช้
ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

 นักเรียนเข้าใจ
และใช้ความรู้ทาง
สถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและ
แปลความหมาย
ข้อมูล รวมทั้งน า
สถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

 นักเรียนเข้าใจ
และใช้ความรู้ทาง
สถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและ
แปลความหมาย
ข้อมูล รวมทั้งน า
สถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอ
ข้อมูลและแปล
ความหมายข้อมูล 
รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙๐ 

 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.
๒/๑ เข้าใจและใช้
สมบัติของเลขยกก าลัง
ที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 
 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวน
เต็มในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๑  ม.
๒/๒ เข้าใจจ านวนจริง
และความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้
สมบัติของจ านวนจริง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนจริงและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้
สมบัติของจ านวน
จริงในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนจริงและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้
สมบัติของจ านวน
จริงในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนจริงและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้
สมบัติของจ านวน
จริงในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
จ านวนจริงและ
ความสัมพันธ์ของ
จ านวนจริง และใช้
สมบัติของจ านวน
จริงในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง 
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.
๒/๑ 

เข้าใจหลักการการ
ด าเนินการของพหุนาม 
และใช้พหุนามในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าใจ
หลักการการ
ด าเนินการของพหุ
นาม และใช้พหุ
นามในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
หลักการการ
ด าเนินการของพหุ
นาม และใช้พหุ
นามในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
หลักการการ
ด าเนินการของพหุ
นาม และใช้พหุ
นามในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
หลักการการ
ด าเนินการของพหุ
นาม และใช้พหุ
นามในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
น้อยและไม่
สมบูรณ์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙๑ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.
๒/๒ 

เข้าใจและใช้การ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรีสองในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสองใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสองใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสองใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสองใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์.ได้
น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

 มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.
๒/๑ ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.
๒/๒ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๒/๑ 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s 
Sketchpad หรือ

นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม

นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม

นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม

นักเรียนใช้ความรู้
ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วง
เวียนและสันตรง 
รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad หรือ
โปรแกรม



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙๒ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

โปรแกรมเรขาคณิตพล
วัติอ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ป๎ญหาในชีวิต
จริง 

เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิตได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิตได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

เรขาคณิตพลวัติ
อ่ืนๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิตได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๒/๒  

น าความรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของเส้นขนาน
และรูปสามเหลี่ยมไปใช้
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นขนานในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นขนานในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นขนานในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นขนานในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๒/๓ 

เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การแปลงทาง
เรขาคณิตในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๒/๔ 

เข้าใจและใช้สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากัน
ทุกประการในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
เท่ากันทุกประการ
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๑  ม.
๒/๑ เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติใน

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙๓ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

การน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพกล่องและ
แปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งน า
สถิติไปใช้ในชีวิตจริง
โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์
รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

 
 

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.
๓/๑ เข้าใจและใช้การ
แยกตัวประกอบของ
พหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า
สองในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามที่มีดีกรีสูงกว่า
สองในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามที่มีดีกรีสูงกว่า
สองในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามที่มีดีกรีสูงกว่า
สองในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามที่มีดีกรีสูงกว่า
สองในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๒  ม.
๓/๒ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับฟ๎งก์ชันก าลัง
สองในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ฟ๎งก์ชันก าลังสอง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ฟ๎งก์ชันก าลังสอง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ฟ๎งก์ชันก าลังสอง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ฟ๎งก์ชันก าลังสอง
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ ได้
น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.
๓/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
การไม่เท่ากันเพ่ือ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันเพ่ือ
วิเคราะห์และ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันเพ่ือ
วิเคราะห์และ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันเพ่ือ
วิเคราะห์และ

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของการไม่
เท่ากันเพ่ือ
วิเคราะห์และ



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙๔ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

วิเคราะห์และแก้ป๎ญหา 
โดยใช้อสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

แก้ป๎ญหา โดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ 

แก้ป๎ญหา โดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ 

แก้ป๎ญหา โดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

แก้ป๎ญหา โดยใช้
อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.
๓/๒ 
ประยุกต์ใช้สมการก าลัง
สองตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 
 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้สมการ
ก าลังสองตัวแปร
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้สมการ
ก าลังสองตัวแปร
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้สมการ
ก าลังสองตัวแปร
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้สมการ
ก าลังสองตัวแปร
ในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ 
ไ ด้ น้ อ ย แ ล ะ ไ ม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๑.๓  ม.
๓/๓ 
ประยุกต์ใช้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัว
แปรในการแก้ปญ๎หา
คณิตศาสตร์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ระบบ
สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปรในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.
๓/๑ ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และทรง
กลมในการแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรยีน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๑  ม.
๓/๒ 
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของพีระมิด 
กรวย และทรงกลมใน
การแก้ป๎ญหา

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา

นักเรยีน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา

นักเรียน
ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของ
พีระมิด กรวย และ
ทรงกลมในการ
แก้ป๎ญหา



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๙๕ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

คณิตศาสตร์และป๎ญหา
ในชีวิตจริง 

คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๓/๑ 
เข้าใจและใช้สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยมที่
คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมที่
คล้ายกันในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๓/๒ 
เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์
และป๎ญหาในชีวิตจริง 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
อัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการ
แก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์และ
ป๎ญหาในชีวิตจริง
ได้น้อยและไม่
สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๒.๒  ม.
๓/๓ 
เข้าใจและใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมในการ
แก้ป๎ญหาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับวงกลมใน
การแก้ป๎ญหา
คณิตศาสตร์ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.
๓/๑ เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนภาพ
กล่องและแปล
ความหมายผลลัพธ์

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์

นักเรียนเข้าใจและ
ใช้ความรู้ทางสถิติ
ในการน าเสนอและ
วิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพกล่อง
และแปล
ความหมายผลลัพธ์
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ประเด็นการประเมิน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

รวมทั้งน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

รวมทั้งน าสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดย
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ม.
๓/๑ 
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ทดลองสุ่มและน าผลที่
ได้ไปหาความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ทดลองสุ่มและน า
ผลที่ได้ไปหาความ
น่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้
ถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ทดลองสุ่มและน า
ผลที่ได้ไปหาความ
น่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ทดลองสุ่มและน า
ผลที่ได้ไปหาความ
น่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้
บางส่วนและไม่
สมบูรณ์ 

นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ทดลองสุ่มและน า
ผลที่ได้ไปหาความ
น่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้น้อย
และไม่สมบูรณ์ 
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อภิธานศัพท์ 
ความรู้สึกเชิงจ านวน (number sense) 
  ความรู้สึกเชิงจ านวนเป็นสามัญส านึกและความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนที่อาจพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น 
  • เข้าใจความหมายของจ านวนที่ใช้บอกปริมาณ (เช่น ดินสอ ๕ แท่ง) และใช้บอกอันดับที่ (เช่น วิ่งเข้า
เส้นชัยเป็นที่ ๕) 
  • เข้าใจความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ านวนใด ๆ กับจ านวนอื่น ๆ เช่น ๘ มากกว่า ๗ อยู่ ๑ แต่
น้อยกว่า ๑๐ อยู่ ๒ 
  • เข้าใจเกี่ยวกับขนาดหรือค่าของจ านวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนอื่น เช่น ๘ มีค่าใกล้เคียงกับ 
๔ แต่ ๘ มีค่าน้อยกว่า ๑๐๐ มาก 
  • เข้าใจผลที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินการของจ านวน เช่น ค าตอบของ ๖๕ + ๔๒ ควรมากกว่า 
๑๐๐ เพราะว่า ๖๕ > ๖๐, ๔๒ > ๔๐ และ ๖๐ + ๔๐ = ๑๐๐ 
  • ใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ในการเทียบเคียงถึงความสมเหตุสมผลของจ านวน เช่น การรายงานว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คนหนึ่งสูง ๒๕๐ เซนติเมตรนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ ความรู้สึกเชิงจ านวนสามารถ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงการคิดในใจ
และการประมาณค่า ผู้เรียนที่มีความรู้สึกเชิงจ านวนดีนั้นจะเป็นผู้ที่สามารถตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบที่ได้จากการค านวณและการแก้ป๎ญหาได้ดีด้วย 
 
การนึกภาพ (visualization) 
  การนึกภาพเป็นการนึกถึงหรือวิเคราะห์ภาพหรือรูปเรขาคณิตต่างๆในจินตนาการเพ่ือคิดหาคาตอบ 
หรือกระบวนการที่จะได้ภาพหรือเกิดภาพที่ปรากฏ 
รูปเรขาคณิต (geometric fgure) 
  รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 
  • ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ (one dimensional geometric fgure) ได้แก่ จุด เส้นตรง ส่วน
ของเส้นตรง รังสี 
  • ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ (two dimensional geometric fgure) ได้แก่ มุม วงกลม รูป
สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  
  • ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ (three dimensional geometric fgure) ได้แก่ ทรงกลม 
ลูกบาศก์ ปริซึม พีระมิด 
 
ข้อมูล (data) 
  ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม 
อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข 
 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การแก้ปัญหา 
  การแก้ป๎ญหา เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง 
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เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีการ
แก้ป๎ญหาให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ป๎ญหา มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ รวมถึงมี
ความมั่นใจในการแก้ป๎ญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การแก้ป๎ญหายังเป็นทักษะ
พ้ืนฐานที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ 
ป๎ญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ที่กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้
มีการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ป๎ญหา และยุทธวิธีแก้ป๎ญหาที่หลากหลาย 
 
การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  การสื่อสาร เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟ๎ง การพูด การอ่านการเขียน การสังเกต และการแสดงท่าทางการสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการสื่อสารที่นอกจากน าเสนอผ่านช่องทางการสื่อสาร การฟ๎ง การพูด การอ่าน การ
เขียน การสังเกต และการแสดงท่าทางตามปกติแล้ว ยังเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะพิเศษโดยมีการใช้สัญลักษณ์ 
ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟ๎งก์ชัน หรือแบบจ าลอง เป็นต้น มาช่วยในการสื่อความหมายด้วยการ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการคิดของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือการเขียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมาย เข้าใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและจดจ าได้นานมากขึ้น 
 
การเชื่อมโยง 
  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการน าความรู้ เนื้อหา และหลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ระหว่างความรู้และทักษะและกระบวนการที่มีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ป๎ญหาและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้นการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เป็น
การน าความรู้และทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ท าให้
สามารถแก้ป๎ญหาได้หลากหลายวิธีและกะทัดรัดขึ้น ท าให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความหมายส าหรับผู้เรียน
มากยิ่งขึ้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นการน าความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ไปสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเนื้อหาและความรู้ของศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ พันธุกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ท าให้การเรียนคณิตศาสตร์น่าสนใจ 
มีความหมาย และผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ การที่ผู้เรียนเห็นการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซ้ึงและมีความคงทนใน
การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์มีคุณค่า น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริงได้ 
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การให้เหตุผล 
  การให้เหตุผล เป็นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อความ แนวคิด สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆ แจกแจง
ความสัมพันธ์ หรือ 
การเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใหม่ 
           การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ 
สามารถคิดวิเคราะห์ป๎ญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และ
แก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้เรียน 
จะน าไปใช้พัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิต 
 
การคิดสร้างสรรค์ 
  การคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีอาศัยความรู้พ้ืนฐานจินตนาการ และวิจารณญาณ ในการ
พัฒนาหรือคิดค้นองค์ความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิด 
สร้างสรรค์มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานที่สูงกว่าความคิดพ้ืน ๆ เพียงเล็กน้อย ไปจนกระทั่งเป็นความคิดท่ี
อยู่ในระดับสูงมาก การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มี
กระบวนการคิดจินตนาการในการประยุกต์ ที่จะน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าที่คน
ส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น 
อยากค้นคว้าและทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
 
ค าถามทางสถิติ 
  ลักษณะของค าถามทางสถิติ ควรจะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสามส่วนส าคัญ ได้แก่ 
   ๑. ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
   ๒. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 
   ๓. สามารถคาดการณ์ได้ว่าค าตอบที่เกิดข้ึนมีความแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๑ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มี
ความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น   
ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาข้ึน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมป๎จจุบัน และท าให้หลักสูตร
สถานศึกษามีความยืดหยุ่นต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคข้อมูล
ข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔.พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต  อธิปํฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๒. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๒ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙  จึงขอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นางทิพวิมล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร   ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการ 
๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 
๒.๑ พระสุรินทร์   สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ พระสันติ    สนฺตจิตฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 
๒.๖ พระมนตรี    ปุํฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปํฺโญ  อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรค์บ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ พระทนงวุฒิ  อชิโต   อนุกรรมการ 
๓.๓ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 
๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 
๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผ่องอ าไพ  อนุกรรมการ 
๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ฯ  อนุกรรมการ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๓ 

 

 
๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 

๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  ประธานอนุกรรมการ 
๖.๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
๘.๑ พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ ์   ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๔ พระอนุชิต  อธิปํฺโญ   อนุกรรมการ 
๙.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
๙.๖ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 
๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต   อนุกรรมการ 
๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ      ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ      รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓ พระสุรินทร์  สุธีโร       อนุกรรมการ 
๑๐.๔ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ      อนุกรรมการ 
๑๐.๕ พระวันชัย  ชยชโย       อนุกรรมการ 
๑๐.๖พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ  อนุกรรมการ 
๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หน.ฝ่ายบริหารบุคคล  อนุกรรมการ 
๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปํฺโญ  หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ อนุกรรมการ 
๑๐.๙ พระมนตรี  ปุณฺญกุสโล  ฝ่ายกิจกรรม   อนุกรรมการ 
๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  ฝ่ายกิจกรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   รองประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร   อนุกรรมการ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๔ 

 

๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ   อนุกรรมการ 
๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๑๑.๖ พระมนตรี   ปุํฺญกุสโล   อนุกรรมการเลขานุการ 

 
๑๑.๘ นายนพรัตน์ บุญตัน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๔ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๖ พระสุรินทร์  สุธีโร    อนุกรรมการ 
  ๑๒.๗ นายนพรัตน์  บุญตัน   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นางทิพวิมล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.๑๑ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ทัง้นี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๕ 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  
กระบวนการองค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินไปในแนวเดียวกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ              รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๕. พระอนุชิต  อธิปํฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์  ปาละกวงค์ ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓.พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู้จัดการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๖ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๗ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๘ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๐๙ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๐ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๑ 

 

 

 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๒ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๓ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๔ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๕ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๖ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๗ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๘ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๑๙ 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๒๐ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ๑๒๑ 

 

 

 
 


