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2. ค าอธิบายรายวิชา 
               ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดค านวณ  ฝึกการให้เหตุผล  ฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ  
 การค้นคว้า    การสรุปรายงาน  ในสาระต่อไปนี้ 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง  จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ  รากท่ีสอง   รากท่ีสาม 
 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การน าไปใช้ 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 เส้นขนาน  เส้นขนานและมุมภายใน  เส้นขนานและมุมแย้ง  เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน   
เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ    และสรุปผล 
ได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย   และการน าเสนอ 
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างานและท างานอย่างเป็นระบบ มีเจตคติที่ดี 
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในทักษะชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม   
จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
 ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical  Thinking)  ประเด็นความรู้ต่าง ๆ (Knowledge  Issues)   
องค์ความรู้ (Body  of  Knowledge)  และทฤษฎีความรู้ (Theory  of  Knowledge) สามารถเข้าใจวิเคราะห์
สถานการณ์ / บริบทในสังคม  สามารถวิเคราะห์  จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  เหมาะสม  และเหตุผลที่ไม่ดี   
ไม่เหมาะสม (Good  and  Poor  Reasoning) ให้เหตุผล  ความอคติ / ความล าเอียง / เกี่ยวกับอุบัติการณ์ 
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น (to  spot  international  or  accidental  bias)  และสามารถระบุ 
ความไม่สมเหตุสมผล (inconsistencies)  ของสถานการณ์ / สภาพการณ์ต่าง ๆ 
 
3. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
 1. ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
  -  เขียนรูปเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ าในรูปเศษส่วน 
  -  จ าแนกจ านวนจริงที่ก าหนดให้และยกตัวอย่างจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ 
  -  อธิบายและระบุรากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 
 2. ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆ
และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
  -  หารากที่สองและรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 



  -  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม  
บอกความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากของจ านวนจริง 
 3. ค1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
  -  หาค่าประมาณของรากที่สองและรากท่ีสามของจ านวนจริงและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 4. ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้  
  -  บอกความเกี่ยวข้องของจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 
 5. ค 3.2 ใช้การนึกภาพ  ( visualization ) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ ( spatial  reasoning )   
และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต ( geometric  model ) ในการแก้ปัญหา 
  -  ใช้ทฤษฏีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
  -  ใช้สมบัติเก่ียวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานในการ 
ให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
 6. ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ( mathematical model ) อ่ืนๆ
แทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
       -  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
 
4.  โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
การ 

เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ค 3.2 ใช้การนึกภาพ  ( visualization ) ใช้
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ    ( spatial  reasoning 
)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต ( 
geometric  model ) ในการแก้ปัญหา 
-  ใช้ทฤษฏีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้
เหตุผลและแก้ปัญหา 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
1.1 สมบัติของ 
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
1.2 ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส 
1.3 บทกลับของทฤษฎี 
บทพีทาโกรัส 

ทฤษฎีบทปีธา
โกรัส 

 

( 12 ) 
3 
 
5 
4 

25 

2 ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 

-  เขียนรูปเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยม
ซ้ าในรูปเศษส่วน 

-  จ าแนกจ านวนจริงที่ก าหนดให้และยกตัวอย่าง
จ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ 

-  อธิบายและระบุรากท่ีสองและรากท่ีสามของ 
จ านวนจริง 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจ านวนจริง 

2.1 จ านวนตรรกยะ 

2.2 จ านวนอตรรรกยะ 

2.3 รากที่สอง 

2.4 รากที่สาม 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจ านวน

จริง 

 

( 18 ) 

 

4 

5 

5 

4 

25 

  
หน่วย
การ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 



เรียนรู้ที่ 
 ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ

ของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินการต่างๆและสามารถใช้การด าเนินการใน
การแก้ปัญหา 

-  หารากที่สองและรากที่สามของจ านวนเต็มโดย
การแยกตัวประกอบและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

-  อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากท่ี
สามของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม บอก
ความสัมพันธ์ของการยกก าลังกับการหารากของ
จ านวนจริง 

ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและ
แก้ปัญหา 

-  หาค่าประมาณของรากที่สองและรากท่ีสามของ
จ านวนจริงและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

    

3 ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์                   
(mathematical model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์
ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้
แก้ปัญหา 
-  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ  

ประยุกต์สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 
3.1 ทบทวนการแก้ 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 
 
3.2 การน าไปใช้ 

ประยุกต์
สมการเชิง

เส้นตัว
แปรเดียว 
 

( 18 ) 
 
8 
 

10 

25 

4 ค 3.2 ใช้การนึกภาพ      ( visualization ) ใช้
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ    ( spatial reasoning )  
และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต ( geometric  
model) ในการแก้ปัญหา 
-  ใช้สมบัติเก่ียวกับความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยมและสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผล
และแก้ปัญหา 

เส้นขนาน 
4.1 เส้นขนานและมุม
ภายใน 
4.2 เส้นขนานและมุมแย้ง 
4.3 เส้นขนานและมุม
ภายนอกกับมุมภายใน 
4.4 เส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

เส้นขนาน 
 

( 12 ) 
3 
 
3 
3 

 
3 

25 

 
 
 
 
5.    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1  ฝึกทักษะการค านวณโดยใช้แบบฝึกทักษะตามเอกสารเสริมทักษะการเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้น    



5.2  ฝึกการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะการคิด 
5.3  ฝึกการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนท าชิ้นงานหลังการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน 
5.4  ฝึกการเรียนร่วมกันด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ 
5.5  ฝึกการค้นคว้าโดยการมอบหมายภาระงาน   
 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

        สัดส่วนคะแนน           คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายปี      70 : 30 
                           คะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน   มีดังนี้ 
   1.  การประเมินตามสภาพจริง       50    คะแนน 
   2.  สอบกลางภาค              20    คะแนน 
                คะแนนปลายปี 
   การสอบปลายภาค                         30   คะแนน 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
1 ก่อนกลางภาค - สอบย่อย 

        - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
       -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ านวนจริง 
       - Mindmap เรื่องจ านวนจริง 

1-2 
 

30 
10 
10 
 

10 

2 กลางภาค - สอบกลางภาค 1-2 20 
3 หลังกลางภาค - สอบย่อย 

   - สร้างและแสดงวิธีการแก้โจทย์ 
     ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัว 
      แปรเดียว (รายบุคคล) 
  
   -  เรื่องเส้นขนาน 
  

4-5 20 
10 
 
 

10 

4 ปลายภาค - สอบปลายภาค 4-5 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. รายชือ่แบบเรียน 

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

- แบบฝึกคุณภาพตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  ม.2 เล่ม 2 (MAC) 
 
10. แหล่งข้อมูล  Website 

- www.krupongsak.net 
- www.kanid.com 
- www.pratabong.com 

 
 
 

........................................................    ........................................................ 

http://www.kanid.com/


      (นางทิพพาวดี   จันทร์ด า)             (นางสาวสุกานดา  หมู่พยัคฆ์) 
                    ครูผู้สอน             ครูผู้สอน 
 

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

ครูผู้สอน 
 
 

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

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 


