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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ค 22101 คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
*******************************************************************************************
เขียนเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม คูณและหารเลขยกกาลังเมื่อเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็มและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้าและรูปเศษส่วน บอกจานวนจริง
รากที่สองและการหารากที่สองของจานวนจริง บอกเอกนาม พหุนาม บวกและลบเอกนาม พหุนาม
คูณและหารพหุนาม บอกการแปลง การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน บอกความสัมพันธ์ของการ
เลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน บอกความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยม ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบต่าง
ๆ บอกเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม ให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของเส้นขนานและความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
โดยใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่างๆ ให้ เหตุผ ลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุปผลได้อย่า งเหมาะสม ใช้ภ าษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นใน
การทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุ จริต เห็นคุณค่าและมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
ค1.1 ม.2/1 ,ม.2/2
ค1.2 ม.2/1
ค2.2 ม.2/2 , ม.2/3 ,ม.2/4
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน
ค 22101 คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

หน่วย ชื่อ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
ที่
หน่วย
ตัวชี้วัด
1 เลขยก ค1.1 เข้าใจความหลากหลาย
กำลัง ของการแสดงจานวน ระบบ
จานวนการดาเนินการของ
จานวนผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการสมบัติของการ
ดาเนินการและนาไปใช้
ม.2/1 เข้าใจและใช้สมบัติของ
เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง
2 จำนวน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลาย
จริง
ของการแสดงจานวน ระบบ
จานวนการดาเนินการของ
จานวนผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการ สมบัติการ
ดาเนินการและนาไปใช้
ม.2/2 เข้าใจจานวนจริงและ
สัมพันธ์ของจานวนจริงและใช้
สมบัติของจานวนจริงในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง
3 พหุ
ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบ
นำม รูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
ลาดับ และอนุกรมและนาไปใช้
ม.2/1 เข้าใจหลักการการ
ดาเนินการของพหุนามและใช้
พหุนามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์

สำระสำคัญ
1. เลขยกกาลังที่มีเลขชี้
กาลังเป็นจานวนเต็ม
2. การคูณและการหารเลข
ยกกาลังเมื่อเลขชี้กาลังเป็น
จานวนเต็ม
3. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
4. การนาความรู้เกี่ยวกับ
เลขยกกาลังไปใช้ในชีวิตจริง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8
10

1.กรเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมซ้า
2. การเขียนทศนิยมซ้าในรูป
เศษส่วน
3.จานวนจริง
4. รากที่สองและการหาราก
ที่สองของจานวนจริง

10

12

1. เอกนาม
2. การบวกและการลบเอก
นาม
3. พหุนาม
4. การบวกและการลบพหุ
นาม
5. การคูณพหุนาม
6. การหารพหุนาม

14

17
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หน่วย ชื่อ
ที่
หน่วย
4 กำร
แปลง
ทำง
เรขำ
คณิต

5

6

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิตและ
นาไปใช้
ม.2/3 เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง
ควำม ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูป •
เท่ำกัน เรขาคณิต สมบัติของรูป
ทุกประ เรขาคณิต ความสัมพันธ์รูป •
กำร
เรขาคณิต และทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต และนาไปใช้
•
ม.2/4 เข้าใจและใช้สมบัติของ
รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหา
•
คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิต
จริง
เส้น
ขนำน

ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต
ความสัมพันธ์รูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต และ
นาไปใช้
ม.2/2 นาความรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ของเส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

สำระสำคัญ
1. การแปลง
2. การเลื่อนขนาน การสะท้อน
และการหมุน
3. ความสัมพันธ์ของการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน และการหมุน
4. การนาสมบัติของการเลื่อน
ขนาน การสะท้อน และการหมุน
ไปใช้ในชีวิตจริง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
12

1. ความเท่ากันทุกประการ
ของรูปเรขาคณิต
2. ความเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยม
3. ความเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
มีความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ
4. การนาความรู้เกี่ยวกับ
ความเท่ากันทุกประการไป
ใช้ในการแก้ปัญหา

9

11

1. เส้นขนาน
2. เส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม
3. การให้เหตุผลและ
แก้ปัญหาโดยใช้สมบัติของ
เส้นขนานและความเท่ากัน
ทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม

7

8

58
1
1
60

70
15
15
100

รวม
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
รวมทั้งสิ้น
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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ค 22102 คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 เวลำ 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
***************************************************************************
อธิบายการหารพหุนาม ตัวประกอบของพหุนาม การแยกตั วประกอบของพหุนามโดยใช้
สมบัติการแจกแจง แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว พหุนามดีกรีสองที่เป็นกาลังสอง
สมบูรณ์ วิเคราะห์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส หาพื้นที่ของปริซึม ปริมาตร
ของปริซึม พื้นที่ของทรงกระบอก ปริมาตรของทรงกระบอก นาเสนอ การวิเคราะห์และการแปล
ความหมายข้อมูลแผนภาพจุดและแผนภาพต้น – ใบ และฮิสโทแกรม หาค่ากลางของข้อมูลเลือกใช้ค่า
กลางของข้อมูล อธิบายประโยคเงื่อนไขและบทกลับ ให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต
โดยใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการแก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายในการแก้ ปั ญ หา ให้ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่ อ สาร การสื่ อ ความหมาย และการน าเสนอได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งชั ด เจน เชื่ อ มโยงความรู้ ต่ า ง ๆใน
คณิตศาสตร์และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น
เพื่อให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มี
เหตุผ ล เห็ น คุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิช าคณิตศาสตร์ โดยยึดมั่นในหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดารงชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
ค1.2 ม.2/2
ค2.1 ม.2/1,ม.2/2
ค2.2 ม.2/1,ม.2/5
ค3.1 ม.2/1
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน
ค 22102 คณิตศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 2

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 60 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต

หน่ว
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
ชื่อหน่วย
ยที่
ตัวชี้วัด
1 การ
ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์
แยกตัว
แบบรูป ความสัมพันธ์
ประกอบ ฟังก์ชัน ลาดับและอนุกรม
และนาไปใช้
ม.2/2 เข้าใจและใช้การ
แยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

2

ทฤษฎีบท
พีทาโกรัส

3

พื้นที่ผิว
และ
ปริมาตร

สำระสำคัญ

1. การหารพหุนาม
2. ตัวประกอบของพหุนาม
3. การแยกตัวประกอบของพหุ
นามโดยใช้สมบัติการแจกแจง
4. การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองตัวแปรเดียว
5. การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป็นกาลังสอง
สมบูรณ์
6. การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกาลัง
สอง
ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์ 1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป 2. บทกลับของทฤษฎีบทพีทา
เรขาคณิต ความสัมพันธ์รูป โกรัส
เรขาคณิต และ ทฤษฎีบท 3. การนาความรู้เกี่ยวกับและ
ทางเรขาคณิต และนาไปใช้ บทกลับไปใช้ในชีวิตจริงทฤษฎี
ม.2/5 เข้าใจและใช้ทฤษฎี บทพีทาโกรัส
บทพีทาโกรัสและบทกลับ
ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง
ค 2.1 เข้าใจพื้นฐาน
1. ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร
เกี่ยวกับการวัดและ
2. ปริซึม
คาดคะเนขนาดของสิ่งที่
2.1 พื้นที่ของปริซึม
ต้องการวัด และนาไปใช้
2.2 ปริมาตรของปริซึม
ม.2/1 ประยุกต์ใช้ความรู้
2.3 การนาความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอกในการ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ 3. ทรงกระบอก
ปัญหาในชีวิตจริง
2.1 พื้นที่ของ
ทรงกระบอก

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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16

9
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12

14

โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

43
หน่ว
ยที่

ชื่อหน่วย

4

สถิติ

5.

การให้
เหตุผล
เกี่ยวกับ
การสร้าง
ทาง
เรขาคณิต

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ /
สำระสำคัญ
ตัวชี้วัด
ม.2/2 ประยุกต์ใช้ความรู้
2.2 ปริมาตรของ
เรื่องปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
และทรงกระบอกในการ
2.3 การนาความรู้เกี่ยวกับ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ พื้นที่ผิวและปริมาตรของ
ปัญหาในชีวิตจริง
ทรงกระบอกไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ค 3.1 เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการแก้ปัญหา
ม.2/1 เข้าใจและใช้ความรู้
ทางสถิติในการนาเสนอ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแผนภาพจุดแผนภาพ
ต้นไม้ - ใบ ฮิสโทแกรม
และค่ากลางของข้อมูล
และแปลความหมาย
ผลลัพธ์รวมทั้งนาสถิติไป
ใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห
รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์รูป
เรขาคณิต และ ทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และนาไปใช้
ม.2/1 ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพื้นที่ผิวของปริซึม
และทรงกระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1. การนาเสนอ การวิเคราะห์
และการแปลความหมายข้อมูล
1.1 แผนภาพจุดและ
แผนภาพต้น – ใบ
1.2 ฮิสโทแกรม
2. ค่ากลางของข้อมูล
3. การเลือกและการใช้ค่ากลาง
ของข้อมูล
4. การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติ
ประกอบการตัดสินใจ

14

17

1. ประโยคเงื่อนไขและบทกลับ
2. การให้เหตุผลเกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิต
3. การนาความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างทางเรขาคณิตและการให้
เหตุผลไปใช้ในชีวิตจริง

10

12

รวม
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
รวมทั้งหมด

58
1
1
60

70
15
15
100
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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