
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1.    รหสัวิชา                       ค 22101 
 

2.    จ านวนหน่วยการเรียน   5 
 

3.    ช่ือวิชา                          คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
 

4.    ระดบัชัน้                       ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
 

5.    กลุม่สาระการเรียนรู้       คณิตศาสตร์ 
 

6.    ปีการศกึษา                   2559 
 

7.    ช่ือผู้สอน                       นางวฒันา  ดิษฐ์เจริญ 
 

8.    เง่ือนไขรายวิชา              - 
 

9.    สถานภาพของวิชา         วิชาพืน้ฐาน 
 

10.  จ านวนคาบ : สปัดาห์     3 คาบ : สปัดาห์ 
 

11.  ค าอธิบายรายวิชา 
       ศกึษาความรู้พืน้ฐาน ฝึกทกัษะการคิดค านวณ ฝึกการแก้ปัญหาและสามารถน าความรู้ไป

ประยกุตใ์ช้ในเร่ืองอตัราสว่น สดัสว่น และร้อยละ การวดั การคาดคะเนเก่ียวกบัการวดั การอา่นการเขยีน
แผนภมูิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากนัทกุประการของรูปสามเหลี่ยม โดยมุง่เน้นจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์กบัสถานการณ์จริง และศาสตร์อ่ืนๆ  

       ให้ผู้ เรียนมกีารพฒันาด้านทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 
คณุภาพ มีความสมดลุระหวา่งสาระด้านความรู้ ทกัษะและกระบวนการ ควบคูไ่ปกบัคณุธรรม จริยธรรม 
และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ ได้แก่ การท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ มีความรอบคอบ ความรับผิดชอบ มี
วิจารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมทัง้ตระหนกัในคณุคา่และมเีจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์ 
 

12.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
 1.   ใช้ความรู้เก่ียวกบัอตัราสว่น สดัสว่นและร้อยละ ในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทัง้แก้ปัญหา 

   เก่ียวกบัความน่าจะเป็นได้ 
 2.   เปรียบเทียบหน่วยความยาว พืน้ท่ี ในระบบเดียวกนั และตา่งระบบ และเลือกใช้หน่วยการวดั 

               ได้อย่างเหมาะสม 



               3.   คาดคะเนเวลา ระยะทาง พืน้ท่ี ปริมาตรและน า้หนกั ของสิ่งท่ีก าหนดให้ได้อย่างใกล้เคยีง 
               และสามารถอธิบายวิธีการท่ีใช้คาดคะเนได้ 

 4.  ใช้ความรู้เก่ียวกบัความยาวและพืน้ท่ีแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆได้  
            5.   อา่นและน าเสนอข้อมลู โดยใช้แผนภมูิรูปวงกลมได้ 

6.   เข้าใจเก่ียวกบัการแปลงทางเรขาคณิตในเร่ือง การเลือ่นขนาน การสะท้อนและการหมนุ 

      และน าไปใช้ 

 7.   บอกภาพท่ีเกิดขึน้จากการการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมนุรูปต้นแบบและอธิบาย 

       วิธีการท่ีจะได้ภาพท่ีปรากฏเมื่อก าหนดรูปต้นแบบให้      

 8.   บอกพิกดัของจดุและอธิบายลกัษณะของรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน 
       และการหมนุบนระนาบในระบบพิกดัฉากได้ 

              9.   ระบดุ้านและมมุคูท่ี่มีขนาดเท่ากนัของรูปสามเหลี่ยมสองรูปท่ีเท่ากนัทกุประการได้ 
            10.   บอกได้วา่รูปสามเหลีย่มสองรูปท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบ ด้าน – มมุ – ด้าน   

             มมุ – ด้าน  - มมุ และ ด้าน – ด้าน – ด้าน  เท่ากนัทกุประการ 
            11.   ใช้สมบตัิของการเท่ากนัทกุประการของรูปสามเหลี่ยมในการให้เหตผุลและแก้ปัญหาได้     
 

13.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
                    1.   นกัเรียนฟังค าบรรยาย อธิบายและศกึษาจากตวัอย่างท่ีครูให้ 
                    2.   นกัเรียนศกึษาค้นคว้าจากหนงัสือ แบบฝึก เอกสาร หรือคูม่ือจากแหลง่ตา่งๆ เช่น 
                          ห้องสมดุ หรือจากอินเทอร์เนต็ 
 

14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคญั 
 

 

สปัดาห์ท่ี 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

หวัข้อ 
 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

จ านวนคาบ 

 

1 - 6 
 

1. อตัราสว่น 
และร้อยละ 

 

- อตัราสว่น 
- อตัราสว่นท่ีเท่ากนั 
- อตัราสว่นของจ านวนหลายๆ
จ านวน 
- สดัสว่น 
- ร้อยละ 
- โอกาสของเหตกุารณ์ 

 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว 
อธิบาย สรุป เฉลยแบบฝึก 
ทดสอบ 

 

18 

 
 



 
 
 

สปัดาห์ท่ี 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

 
 

หวัข้อ 

 
 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

จ านวนคาบ 

 

7 - 9 
 

2. การวดั 
 

- ความเป็นมาของการวดั 
- การวดัความยาว 
- การวดัพืน้ท่ี 
- การวดัปริมาตรและน า้หนกั 
- การวดัเวลา 

 

-ท่องสตูรคณู คิดเลขเร็ว 
 อธิบาย สรุป เฉลยแบบฝึก 
ทดสอบ 

 

9 

 

10 - 11 
 

3. แผนภมูิรูป
วงกลม 

 

- การอา่นแผนภมูิรูปวงกลม 
- การเขียนแผนภมูิรูปวงกลม 

 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบฝึก 
ทดสอบ 

 

6 

 

12 - 15 
 

4. การแปลงทาง
เรขาคณิต 

 

- การเลื่อนขนาน 
- การสะท้อน 
- การหมนุ 

 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบฝึก 
ทดสอบ 

 

12 

 

16 - 20 
 

5. ความเท่ากนั
ทกุประการ 

 

- ความเท่ากนัทกุประการของ 
  รูปเรขาคณิต 
- ความเท่ากนัทกุประการของ 
  รูปสามเหลี่ยม 
- รูปสามเหลีย่มสองรูปท่ีม ี
  ความสมัพนัธ์กนัแบบ  
  ด้าน – มมุ – ด้าน   
- รูปสามเหลีย่มสองรูปท่ีม ี
  ความสมัพนัธ์กนัแบบ  
  มมุ – ด้าน – มมุ   
- รูปสามเหลีย่มสองรูปท่ีม ี
   ความสมัพนัธ์กนัแบบ  
   ด้าน - ด้าน– ด้าน   
- การน าไปใช้ 

 

 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบฝึก 
ทดสอบ 

 

15 

 



15.    การวดัและประเมินผล 
         - สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน 
         - ประเมินเจตคติ คณุธรรม คา่นิยมท่ีนกัเรียนแสดงออกตลอดการเรียน   
         - ทดสอบประจ าบท 
         - สอบกลางภาค 
         - สอบปลายภาค 
 

16.    แหลง่การเรียนรู้ 
         1. จากการฟังอธิบาย 
         2. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนงัสือและคูม่ือตา่งๆ 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ……………………………………………….. ) 
                                                                                                            ผู้จดัท า 
ความเห็นของหวัหน้ากลุม่สาระ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ……………………………………………….. ) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ……………………………………………….. ) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                                ( ………………………………………………)  



ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) 

1.    รหัสวชิา                                 ค 22102 
2.     จ านวนหน่วยการเรียน          1.5 
3.     ชื่อวชิา                                   คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
4.     ระดับชัน้                                ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
5.     กลุ่มสาระการเรียนรู้             คณิตศาสตร์ 
6.     ปีการศกึษา                           2559 
7.     ช่ือผู้สอน                               นางวฒันา  ดิษฐ์เจริญ 
8.     เง่ือนไขรายวชิา                      - 

       9.   สถานภาพของวชิา                 วิชาพืน้ฐาน 
     10.   จ านวนคาบ : สัปดาห์           3 คาบ : สปัดาห์ 
      11.   ค าอธบิายรายวชิา 

 

             ศกึษา ฝึกทกัษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระตอ่ไปนี ้

             ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สมบตัิของรูปสามเหลีย่มมมุฉาก บทกลบัของทฤษฎีบทพีทาโกรัส   

             ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจ านวนจริง จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ รากท่ีสอง รากท่ีสาม  

             การประยกุต์ของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว การ

น าไปใช้  

             เส้นขนาน  เส้นขนานและมมุภายใน  เส้นขนานและมมุแย้ง เส้นขนานและมมุภายนอกกบัมมุ

ภายใน เส้นขนานและรูปสามเหลีย่ม  

             โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ ได้อย่างเหมาะสมใช้เหตผุลประกอบการตดัสนิใจและสรุปผลได้อย่าง

เหมาะสม  ใช้ภาษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้

อย่างถกูต้องและชดัเจน เช่ือมโยงความรู้ตา่งๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการ กระบวนการ  ทาง

คณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

       เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะในการคิดค านวณ สามารถน าไปใช้ปฏิบตัใินการด าเนินชีวิต 
มีคณุธรรม จริยธรรม มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสตัย์สจุริต มีวินยัใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุง่มัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ท างานอย่างมีระบบ  
มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง พร้อมทัง้ตระหนกั
ในคณุคา่และมีเจตคตท่ีิดีตอ่คณิตศาสตร์ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสนัติสขุในสงัคมไทยและสงัคมโลก  



     12.    ตวัช้ีวดั 
            1.   ใชท้ฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลบัในการใหเ้หตุผลและแกปั้ญหา 
              2.   เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ ้าในรูปเศษส่วน 
              3.   จ าแนกจ านวนจริงท่ีก  าหนดใหแ้ละยกตวัอยา่งจ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะ 
              4.   อธิบายและระบุรากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริง 
              5.   หารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเต็มโดยการแยกตวัประกอบ และน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหา พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
              6.   อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากการหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม 
บอกความสมัพนัธข์องการยกก าลงักบัการหารากของจ านวนจริง 
              7.   หาค่าประมาณของรากท่ีสองและรากท่ีสามของจ านวนจริงและน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
              8.   บอกความเก่ียวขอ้งของจ านวนจริง จ  านวนตรรกยะ และจ านวนอตรรกยะ 
              9.   แกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว พร้อมตระหนกัถึงความสมเหตุสมผล 
ของค าตอบ 
           10.   ใชส้มบติัเก่ียวกบัความเท่ากนัทุกประการของรูปสามเหล่ียมและสมบติัของเสน้ขนาน 
ในการใหเ้หตุผลและแกปั้ญหา 

    11.   ใชค้วามรู้ ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ 
ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           12.   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

   13.   กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

  1.   นกัเรียนฟังค าบรรยาย อธิบายและศกึษาจากตวัอย่างท่ีครูให้ 
            2.   นกัเรียนศกึษาค้นคว้าจากหนงัสือ แบบฝึก เอกสาร หรือคูม่ือจากแหลง่ตา่งๆ เชน่ 
                  ห้องสมดุ หรือจากอินเทอร์เนต็ 
 

 

 

 

 



  14.   หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคญั 

   
 สปัดาห์ท่ี 

 

   หน่วยการเรียนรู้ 
 

      สาระส าคญั 
         การจดักิจกรรม 
           (โดยสงัเขป) 

 

จ านวนคาบ 

1-5 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1. สมบตัิของรูป 
สามเหลี่ยมมมุฉาก 
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

3. บทกลบัของทฤษฎีบท
พีทาโกรัส 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบ
ฝึก ทดสอบ 

15 

6-10   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั 

  จ านวนจริง 
1. จ านวนตรรกยะ 
2. จ านวนอตรรกยะ 
3. รากท่ีสอง 
4. รากท่ีสาม 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบ
ฝึก ทดสอบ 

15 

11-14 การประยกุต์ของ
สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 

1. ทบทวนการแก้สมการ
เชิงเส้นตวัแปรเดียว 
2. การน าไปใช้ 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบ
ฝึก ทดสอบ 

12 

15-20 เส้นขนาน 1. เส้นขนานและมมุ
ภายใน 
2. เส้นขนานและมมุแย้ง 
3. เส้นขนานและมมุ
ภายนอกกบัมมุภายใน 
4. เส้นขนานและรูป
สามเหลี่ยม 

- ท่องสตูรคณู คดิเลขเร็ว
อธิบาย สรุป เฉลยแบบ
ฝึก ทดสอบ 

18 

 

15.   การวดัและประเมนิผล (100 คะแนน) 

        1)   คะแนนเก็บ 70 คะแนน 

              -  วดัผลตามตวัช้ีวดั ก่อนวดัผลกลางภาค 25 คะแนน 

              -  วดัผลกลางภาค 20 คะแนน    

              -  วดัผลตามตวัช้ีวดั หลงัวดัผลกลางภาค 25 คะแนน 

        2)  สอบวดัผลปลายภาค 30 คะแนน 
 



16.  แหล่งการเรียนรู้ 
       1)  จากการฟังอธิบาย 
       2)  ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เนต็ หนงัสือและคูม่ือตา่งๆ 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ……………………………………………….. ) 
                                                                                                            ผู้จดัท า 
 

ความเห็นของหวัหน้ากลุม่สาระ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ……………………………………………….. ) 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ……………………………………………….. ) 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                       ลงช่ือ ………………………………………………… 
                                                                               ( ………………………………………………..)  
 

 

 

 



โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา ค 22102   คณิตศาสตร์พืน้ฐาน                         กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้นมธัยมศกึษาปีท่ี 2             ภาคเรียนท่ี 2            เวลา 60 คาบ / ภาคเรียน      1.5 หน่วย 

 
 

ล าดบัท่ี 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน / 
ตวัชีว้ดั 

 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 
(คาบ) 

น า้หนกั 

(คะแนน) 
1 ทฤษฎีบทพีทา

โกรัส 
ค 3.2  ม 2/2 1. สมบตัิของรูป 

    สามเหลี่ยมมมุฉาก 
2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

3. บทกลบัของทฤษฎีบท 

    พีทาโกรัส 

15 23 

2 ความรู้เบือ้งต้น
เก่ียวกบัจ านวน
จริง 

ค 1.1  ม 2/1 

        ม 2/2 
          ม 2/3 

ค 1.2  ม 2/1 
ค 1.2  ม 2/2 
ค 1.3  ม 2/1 

ค 1.4  ม 2/1 

1. จ านวนตรรกยะ 
2. จ านวนอตรรกยะ 
3. รากท่ีสอง 
4. รากท่ีสาม 

15 32 

3 การประยกุต์
ของสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว 

ค 4.2  ม 2/1 

 

1. ทบทวนการแก้สมการ 
    เชิงเส้นตวัแปรเดียว 
2. การน าไปใช้ 

12 20 

4 เส้นขนาน ค 3.2  ม 2/1 

 

1. เส้นขนานและมมุ  
    ภายใน 
2. เส้นขนานและมมุแย้ง 
3. เส้นขนานและมมุ 
    ภายนอกกบัมมุภายใน 
4. เส้นขนานและรูป 

    สามเหลี่ยม 

18 25 

 

 


