
ประมวลผลรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
1. ชื่อวิชาคณิตศาสตร์        รหัสวิชา ค 22101 
    จ านวน 3 คาบ        จ านวน   1.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    ภาคเรียนที่ 1         ปีการศึกษา 2558 
    ครูผู้สอน   1. นางทิพพาวดี   จันทร์ด า      2. นางสาวสุกานดา  หมู่พยัคฆ์ 3. นางสาวประจบ  แสงสีบับ 
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกการให้เหตุผล  ฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกการเรียนรู้จากการ 
ฝึกปฏิบัติ  การค้นคว้า  การสรุปรายงาน  ในสาระต่อไปนี้  
 อัตราส่วนและร้อยละ  อัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน  สัดส่วน   
ร้อยละ 
 โอกาสของเหตุการณ์  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน  เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน  และเหตุการณ์ที่มีโอกาส
เกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 
 การวัด  ความเป็นมาของการวัด  การวัดความยาว  การวัดพื้นที่  การวัดปริมาตรและน้ าหนัก  การวัดเวลา 
 แผนภูมิรูปวงกลม  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 
 การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน 
 ความเท่ากันทุกประการ  ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต  ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ  ด้าน –  มุม  – ด้าน   
รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม – ด้าน – มุม  รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน – ด้าน – 
ด้าน  และการน าไปใช้ 
 โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
              เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ 
มีความรอบคอบในการท างาน  มีความรับผิดชอบ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวิจารณญาณ  มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง  พร้อมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
 ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่าง ๆ (Knowledge  Issues)  องค์
ความรู้ (Body  of  Knowledge)  และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  Knowledge) สามารถเข้าใจวิเคราะห์
สถานการณ์ / บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์  จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  เหมาะสม  และเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่
เหมาะสม (Good  and  Poor  Reasoning) ให้เหตุผล  ความอคติ / ความล าเอียง / เกี่ยวกับอุบัติการณ์ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (to  spot  international  or  accidental  bias)  และสามารถระบุความไม่
สมเหตุสมผล (inconsistencies)  ของสถานการณ์ / สภาพการณ์ต่าง ๆ 

 
3. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 

ค. 1.1 ม. 2/4    ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา   
ค. 2.1 ม. 2/1     เปรียบเทียบหน่วยความยาว  หน่วยพื้นที่  ในระบบเดียวกัน และต่างระบบ  และเลือกใช้

หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม 



ค. 2.1 ม. 2/2   คาดคะเนเวลา  ระยะทาง  พ้ืนที่  ปริมาตรและน้ าหนักได้อย่างใกล้เคียง  และอธิบาย
วิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน 

ค. 2.1 ม. 2/3 ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม    
ค. 2.2 ม. 2/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาวและพ้ืนที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค. 3.2 ม. 2/1  ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานในการ

ให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
ค. 3.2 ม. 2/3 เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน  การสะท้อน และการหมุน และ

น าไปใช้ 
ค. 3.2 ม. 2/4  บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน    การสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ  และอธิบายวิธีการที่

จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้      
ค. 4.2 ม. 2/2  หาพิกัดของจุด และอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนาน การ

สะท้อน และการหมุนบนระนาบในระบบพิกัดฉาก    
ค. 5.1 ม. 2/1 อ่านและน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม     
ค. 5.2 ม. 2/1 อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้น

แน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาสเกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 
ค. 6.1 ม. 2/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
ค. 6.1  ม. 2/2 ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค. 6.1  ม. 2/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

  ค. 6.1  ม. 2/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ 
ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

  ค. 6.1   ม. 2/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์   
      และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ   

ค. 6.1  ม. 2/6มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

4. โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ค 1.1 เข้าใจถึงความ
หลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 

- ใช้ความรู้เกี่ยวกับ    
อัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละ
ในการแก้โจทย์ปัญหา 

อัตราส่วนและร้อยละ 

1.1 อัตราส่วน 

1.2 อัตราส่วนที่เท่ากัน 
1 . 3  อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง จ า น ว น   
หลายๆ จ านวน 
1.4 สัดส่วน 

 1.5 ร้อยละ 

อัตราส่วน
และ  

 ร้อยละ 

( 18 ) 

2 

2 
3 
 
5 
6 

15 

หน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระส าคัญ ชื่อหน่วย จ านวน น้ าหนัก



เรียนรู้ที่ ตัวช้ีวัด การเรียนรู ้ คาบ คะแนน 
2 

 
ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การวัด วัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งท่ีต้องการวัด 
- เปรียบเทียบหน่วยความยาว
หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกัน
และต่างระบบและเลือกใช้
หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม 
-  คาดคะเนเวลา ระยะทาง 
พ้ืนที่ปริมาตร และน้ าหนักได้
อย่างใกล้เคียงและอธิบาย
วิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน 
-  ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการ
วัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 
ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยว กับการ
วัด 
-  ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว
และพ้ืนที่แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

การวัด 
2.1 ความเป็นมาของ      การวัด 
2.2 การวัดความยาว 
2.3 การวัดพื้นที่ 
2.4 การวัดปริมาตรและน้ าหนัก 

  2.5 การวัดเวลา 

การวัด ( 10 ) 
1 
 
 
2 
 
8 
 
2 
 
1 

15 

3 ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  อ่านและน าเสนอข้อมูลโดยใช้
แผนภูมิรูปวงกลม 

แผนภูมิรูปวงกลม 
3.1 การอ่านแผนภูมิ 
รูปวงกลม 
3.2 การเขียนแผนภูมิ 
รูปวงกลม 
 

แผนภูมิรูป
วงกลม 

 

( 6 ) 
3 
 
3 

15 

4 ค 3.2 ใช้การนึกภาพ  ( 
visualization ) ใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ    ( spatial 
reasoning )  และใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต ( 
geometric  model )  
ในการแก้ปัญหา 
 
-  เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน และการ
หมุน และน าไปใช้  

การแปลงทางเรขาคณิต 

4.1 การเลื่อนขนาน 

4.2 การสะท้อน 

4.3 การหมุน 

 

 

การแปลงทาง
เรขาคณิต 

 

( 12 ) 

4 

4 

4 

15 

หน่วยการ มาตรฐานการเรียนรู้/ สาระส าคัญ ชื่อหน่วย จ านวน น้ าหนัก



เรียนรู้ที่ ตัวช้ีวัด การเรียนรู ้ คาบ คะแนน 
 -  บอกภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ

เลื่อนขนาน  การสะท้อน และ
การหมุนรูปต้นแบบและอธิบาย
วิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อ
ก าหนดรูปต้นแบบและภาพนั้น
ได้ 

ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ 
อสมการ กราฟ และตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์     
(mathematical model) 
อ่ืนๆแทนสถานการณ์ต่างๆ
ตลอดจนแปลความหมายและ
น าไปใช้แก้ปัญหา 

-  หาพิกัดของจุดและอธิบาย
ลักษณะของรูปเรขาคณิตที่
เกิดข้ึนจากการ เลื่อนขนาน 
การสะท้อน และการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก 

 

   

5 ค 3.2 ใช้การนึกภาพ   
( visualization ) ใช้เหตุผล
เกี่ยวกับปริภูมิ    ( spatial 
reasoning )  และใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต  
( geometric  model )  
ในการแก้ปัญหา 
  
-  ใช้สมบัติเก่ียวกับความเท่ากัน
ทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
และสมบัติของเส้นขนานในการ
ให้เหตุผลและแก้ปัญหา 

ความเท่ากันทุกประการ 
5.1 ความเท่ากันทุกประการของรูป
เรขาคณิต 
5.2 ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 
5.3 รูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์
กันแบบ  ด้าน – มุม – ด้าน 
5.4 รูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์
กันแบบ  
มุม – ด้าน – มุม    
5.5 รูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์
กันแบบ และ ด้าน– ด้าน – ด้าน 
5.6 การน าไปใช้ 

ความเท่ากัน
ทุกประการ 

 

( 14 ) 
2 
 
1 
 
 
3 
 
 
3 
 
2 
 
 
3 

15 

 



5.    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

1. ฝึกทักษะการค านวณโดยใช้แบบฝึกทักษะตามเอกสารเสริมทักษะการเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้น    
2. ฝึกการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการคิด 
3. ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนท าชิ้นงานหลังการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน 
4. ฝึกการเรียนร่วมกันด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ   
5. ฝึกการค้นคว้าโดยการมอบหมายภาระงาน   

 
6. การวัดและประเมินผล 

6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      
อัตราส่วนคะแนน คะแนนระหว่างภาค  คะแนนปลายภาค  =  70  :  30 

คะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน   มีดังนี ้
1. การประเมินตามสภาพจริง  50  คะแนน 
2. สอบระหว่างภาค  20  คะแนน 

    คะแนนปลายภาค 
     การสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

1 ก่อนกลางภาค - สอบย่อย 
- น าเสนอข้อมูลในชีวิตประจ าวัน   
   โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม   
  (รายบุคคล)   

1-3 
3 

15 
5 

2 กลางภาค - สอบกลางภาค 1-2 20 

3 หลังกลางภาค - สอบย่อย 
- โครงงานคณิตศาสตร์ (งานกลุ่ม)    
- วารสารคณิตศาสตร์ (งานห้อง) 

4-5 10 
10 
10 

4 ปลายภาค - สอบปลายภาค 3-5 30 

 
 
  
 
 
 
 



 6.2  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
  6.2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   6.2.2   ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.2.3   มีวินัย     6.2.4   ใฝ่เรียนรู้ 
  6.2.5   อยู่อย่างพอเพียง   6.2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
  6.2.7    รักความเป็นไทย   6.2.8   มีจิตสาธารณะ 
    
 6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  6.3.1  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  
  6.3.2 สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
  6.3.3 สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ   
  6.3.4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
  6.3.5 สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว    

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่าน 
50-59 1 ผ่าน 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 
6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 

  6.4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2 ความสามารถในการคิด 
  6.4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  6.4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์  
- ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 
 
8. รายชื่อแบบเรียน 

- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (สสวท.)  
 
 9. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 

- แบบฝึกคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ม.2 เล่ม 1 (MAC) 
 

 



10. แหล่งข้อมูล  Website 
 - www.krupongsak.net 
 - www.kanid.com 
 - www.pratabong.com 
 

 
  ........................................................    ........................................................ 
      (นางทิพพาวดี   จันทร์ด า)             (นางสาวสุกานดา  หมู่พยัคฆ์) 
                    ครูผู้สอน             ครูผู้สอน 
 

........................................................ 
(นางสาวประจบ แสงสีบับ) 

ครูผู้สอน 
       

 
 

........................................................ 
(นายนวพรรษ  ตรีสูน) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

........................................................  
( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
  
   
 

http://www.kanid.com/
http://www.pratabong.com/

