
 

 

 
 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 
1. รหัสวิชา   ค 23221 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 0.5 หน่วยกิต 
3. ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์   
4. ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นางวรรณา  พิมพันธุ์ 
8. เงื่อนไขรายวิชา   –  
9. สถานภาพของวิชา   สาระเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 1 คาบ : สัปดาห์ 
 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   
การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทาง 
คณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้ 
 กรณฑ์ที่สอง  การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูป a  เมื่อ  a  0  

โดยใช้สมบัติ ab  = a b  เมื่อ a  0 และ b  0 และ 
b

a
 = 

b

a
 เมื่อ a  0 และ b  0 

การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็น 
ก าลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม  
โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ 

สมการก าลังสอง การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการ ก าลังสองตัวแปรเดียว 

พาราโบลา  สมการพาราโบลา กราฟของพาราโบลาที่อยู่ในรูป y  =  ax
2
 + bx + c    

เมื่อ  a  0 
พื้นที่ผิวและปริมาตร การหาพ้ืนที่ของพีระมิด กรวย และทรงกลม การแก้ปัญหาหรือ

สถานการณ์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาตร และพ้ืนที่ผิว 
โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้กับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 

โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาและกระบวนการในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา 
การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและ
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า 
และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ 
รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  



 

 

 
 

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทักษะที่ต้องการวัด 
 
12. ผลการเรียนรู้ 

1) บวก ลบ คูณ และหาร จ านวนจริงซึ่งเก่ียวกับกรณฑ์ที่สองที่ก าหนดให้และน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
2) แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ได้  
3) แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็มและ

ได้ตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจ านวนเต็ม โดยอาศัยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ หรือ 
ใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้ 

4) แก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
5) แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวได้ 
6) เขียนกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
7) บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาที่ก าหนดให้ได้ 
8) หาพื้นที่ของพีระมิด กรวย และทรงกลมได้ 
9) แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตรได้ 
10) ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ 

 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1) จัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้กับผู้เรียน 
2) ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพัฒนาและกระบวนการ 

ในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าประสบการณ์
ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  

3) น าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  
4) เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ  

มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
น่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์  



 

 

 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน เดือน ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ 
จ านวน
คาบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 – 6 1. อัตราส่วน
และร้อยละ 

1. อัตราส่วน 
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน 
3. อัตราส่วนของจ านวน
หลายๆ จ านวน 
4. สัดส่วน 
5. ร้อยละ 
6. โอกาสของเหตุการณ์ 

2 
2 
2 
 
5 
5 
2 

1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การเรียนการสอนผ่านกิจกรรม และ
การอภิปรายถามตอบ 
3. ฝึกทักษะการคิดค านวณและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. สรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน 
5. ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
6. ท าแบบทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย 

7 – 9 2. การวัด 1. ความเป็นมาของการวัด
2. การวัดความยาว 
3. การวัดพื้นที่ 
4. การวัดปริมาตรและ
น้ าหนัก 
5. การวัดเวลา 

1 
2 
4 
2 
 
1 

1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การเรียนการสอนผ่านกิจกรรม และ
การอภิปรายถามตอบ 
3. ฝึกทักษะการคิดค านวณและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. สรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน 
5. ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
6. ท าแบบทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย 

 
10 
 

  
สอบกลางภารเรียนที่ 1 

 
3 

 

11 – 12 3. แผนภูมิรูป
วงกลม 

1. การอ่านแผนภูมิรูป
วงกลม 
2. การเขียนแผนภูมิรูป
วงกลม 

3 
 
3 

1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การเรียนการสอนผ่านกิจกรรม และ
การอภิปรายถามตอบ 
3. ฝึกทักษะการคิดค านวณและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. สรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน 
5. ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
6. ท าแบบทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย 

13 – 15 4. การแปลง
ทางเรขาคณิต 

1. การเลื่อนขนาน 
2. การสะท้อน 
3. การหมุน 

4 
4 
4 

1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การเรียนการสอนผ่านกิจกรรม และ
การอภิปรายถามตอบ 
3. ฝึกทักษะการคิดค านวณและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. สรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน 
5. ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
6. ท าแบบทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย 



 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน เดือน ปี) 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ จ านวน
คาบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

16 – 19 5. ความ
เท่ากันทุก
ประการ 

1. ความเท่ากันทุก
ประการของรูปเรขาคณิต 
2. ความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหลี่ยม 
3. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
สัมพันธ์กันแบบ 
“ ด้าน – มุม – ด้าน 
4. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
สัมพันธ์กันแบบ 
มุม – ด้าน – มุม 
5. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่
สัมพันธ์กันแบบ 
ด้าน – ด้าน – ด้าน 
6. การน าไปใช้ 

2 
 
1 
 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 

1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การเรียนการสอนผ่านกิจกรรม และ
การอภิปรายถามตอบ 
3. ฝึกทักษะการคิดค านวณและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
4. สรุปความคิดรวบยอดของนักเรียน 
5. ฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
6. ท าแบบทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย 

20  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 3  
  รวม 60  
 
15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1) ประเมินจากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (20 คะแนน) 
 2) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (10 คะแนน) 
 3) ประเมินจากการแบบทดสอบประจ าบท (20 คะแนน) 
 4) ประเมินจากการท าแบบทดสอบกลางภาคเรียน (20 คะแนน) 
 5) ประเมินจากการท าแบบทดสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
 
16. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนที่จัดหาและผลิตขึ้น 
 3) ศึกษาเรียนรู้จากการครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในคาบเรียนปกติ 
 4) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และห้องสมุดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 5) ศึกษาค้นคว้าจากห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 
 
      ลงชื่อ 
                       ( นางวรรณา  พิมพันธุ์ ) 
                       ผู้จัดท า 
 



 

 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
 

(ลงชื่อ) 
         (นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์) 
                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................... .................................... 
 

(ลงชื่อ) 
             (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
                                                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
 

 
(ลงชื่อ) 

                          (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

 


