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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  ค22102        1.5  หน่วยกิต    3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ครูผู้สอน  

************************************************************************************************************ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเนื้อหาสาระ ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ 

    สถิติ (2)  การน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  แผนภาพจุด  แผนภาพต้น – ใบ  ฮิสโทแกรม  ค่ากลางของ
ข้อมูล  การแปลความหมายผลลัพธ์  การกระจายของข้อมูล  เส้นโค้งปกติ  การน าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต  การสร้างและการให้
เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง  การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  และวงกลมท่ีแนบในรูปสามเหลี่ยม   

การแปลงทางเรขาคณิต   การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน และการน าความรู้เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้ในการแก้ปัญหา 

  ความเท่ากันทุกประการ   ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  การน าความรู้เกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการไปใช้ในการแก้ปัญหา 

เส้นขนาน   สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม  
  โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวนสอบสวน 

( inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์  (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind mapping)                    
การอภิปราย (discussion) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ และน าเสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์  ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์  

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ เลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาได้มากกว่าหน่ึงกลยุทธ์  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
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2. ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการน าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 

แผนภาพ  ต้น - ใบ ฮิสโทแกรม  และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

ค2.2 ม.2/1  ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม   
The Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ค2.2 ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

ค2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและรูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 แนะน ารายวิชา 
สถิติ (2) 
- การน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
แผนภาพจุด 

ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพจุด 
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 

1 2 - การน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
แผนภาพต้น – ใบ 

ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ  ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพต้น – ใบ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพต้น – ใบ 

1-2 3-5 - การน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ 
ฮิสโทแกรม 

ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สร้างตารางแจกแจงความถี่จากข้อมูลท่ีก าหนด 
2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบฮิสโทแกรม  รูปหลาย
เหล่ียมของความถ่ี  และเส้นโค้งของความถ่ี 
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากฮิสโทแกรม  รูปหลายเหล่ียม
ของความถ่ี  และเส้นโค้งของความถ่ี 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2-3 6-8 - ค่ากลางของข้อมูล ตัวชี้วัด 

ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี 
2. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลแบบแจกแจงความถี่และเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

3 9 - การแปลความหมายของ
ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมทั้งน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แปลความหมายจากการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ี
ก าหนด  

4 10 - การวัดการกระจายของ 
ข้อมูล  
  • พิสัย 
  • ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ใน
ชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาค่าการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4 11 - เส้นโค้งปกติ ตัวชี้วัด 

ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีใต้โค้งปกติไปใช้เพื่อแก้โจทย์
ปัญหา 

4 12 - การน าสถิติไปใช้ในชีวิต ตัวชี้วัด 
ค3.1 ม.2/1  เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 
แผนภาพต้น - ใบ  ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล 
และแปลความหมายผลลัพธ์ รวมท้ังน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น าสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

5-6 13-18 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ให้เหตุผลทางเรขาคณิต   
-  การสร้างและการให้เหตุผล
เกี่ยวกับการสร้าง     
- การให้เหตุผลเกี่ยวกับ 
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม  
และวงกลมท่ีแนบในรูป
สามเหลี่ยม 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น 
วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อ
สร้างรูปเรขาคณิต ตลอดจนน าความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  
หรือโปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูป
เรขาคณิต 
2. น าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
3. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

7 19-21 การแปลงทาง
เรขาคณิต 
- การเล่ือนขนาน 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพท่ี
ได้จากการเล่ือนขนาน 
2.  อธิบายความหมาย  หลักการ  และสมบัติของการเล่ือนขนาน
บนระนาบ 
3.  หาภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรูปต้นแบบท่ีก าหนดให้ 
4.  หาเวกเตอร์ของการเล่ือนขนาน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและ
ภาพท่ีได้ท่ีจากการเล่ือนขนาน 
5. หาพิกัดของจุดบนภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนานรูปต้นแบบท่ี
ก าหนด 
6. ตรวจสอบผลท่ีได้จากการเล่ือนขนานของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
7. เช่ือมโยงความรู้เรื่องการเล่ือนขนานกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

8 22-23 - การสะท้อน ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบกับภาพท่ีได้
จากการสะท้อน 
2. อธิบายความหมาย หลักการและสมบัติของการสะท้อนบน
ระนาบ 
3. หาภาพท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนดให้ 
4. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและ
ภาพท่ีได้จากการสะท้อน (สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x 
และ   y= - x) 
5. หาพิกัดของจุดบนภาพท่ีได้จากการสะท้อนรูปต้นแบบท่ี
ก าหนด 
6. ตรวจสอบผลท่ีได้จากการสะท้อนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
7. เช่ือมโยงความรู้เรื่องการสะท้อนกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
8-9 24-25 - การหมุน ตัวชี้วัด 

ค2.2 ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  สังเกตและค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปต้นแบบ กับภาพท่ี
ได้จากการหมุน 
2. อธิบายความหมาย หลักการและสมบัติของการหมุนบน
ระนาบ 
3. หาภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนดให้ 
4. หาจุดหมุน ขนาดของมุมท่ีเกิดจากการหมุน และทิศทางของ
การหมุน เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้จากการหมุน ท่ีมี
จุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบและนอกรูปต้นแบบ 
5. หาพิกัดของจุดบนภาพท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ี
ก าหนด 
6. ตรวจสอบผลท่ีได้จากการหมุนของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 
7. เช่ือมโยงความรู้เรื่องการหมุนกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 

9 26-27 - การน าความรู้
เกี่ยวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช้
ในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แก้โจทย์ปัญหาการแปลงทางเรขาคณิตท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา  
2. ใช้ส่ือ/เทคโนโลยีสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้ความรู้เรื่องการ
แปลงทางเรขาคณิต    
3. การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการน าเสนอ
ช้ินงานท่ีเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 

10 28–30 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11 31 ความเท่ากันทุก

ประการ 
- ความเท่ากัน             
ทุกประการของ               
รูปสามเหล่ียม 
 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหล่ียมสองรูป 
2.  อธิบายเงื่อนไขท่ีท าให้รูปสามเหล่ียมสองรูปเท่ากัน                     
ทุกประการ 
3.  ตรวจสอบการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหล่ียมสองรูป 
โดยพิจารณาจากด้านคู่ท่ียาวเท่ากันและมุมคู่ท่ีมีขนาดเท่ากันของ
รูปสามเหล่ียม 

11 32–33   - รูปสามเหล่ียมสอง
รูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบ 
ด้าน-มุม-ด้าน 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากัน             
ทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน 
4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการแบบ  
ด้าน–มุม–ด้าน โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

12 34–35  - รูปสามเหล่ียมสอง
รูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบ  
มุม - ด้าน - มุม 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากัน              
ทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน - มุม 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียม สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน - มุม 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน – มุม 
4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ แบบ มุม–ด้าน–มุม 
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 

12-13 36–37  - รูปสามเหล่ียมสอง
รูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบบ 
มุม–มุม–ด้าน 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากัน             
ทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กัน 
แบบ มุม – มุม - ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสอง รูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ มุม – มุม - ด้าน 
4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ แบบ มุม–มุม–ด้าน 
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
13 
 
 
 
 
 
 
 

38–39 - รูปสามเหล่ียม
สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์แบบ 
ด้าน-ด้าน-ด้ 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กัน แบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียม สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน 
4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ แบบ ด้าน–ด้าน–ด้าน 
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 

14 40–41 - รูปสามเหล่ียม
สองรูปท่ีมี
ความสัมพันธ์แบบ 
ฉาก-ด้าน-ด้าน 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กัน แบบ ฉาก - ด้าน - ด้าน 
2. อธิบายทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียม สองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ฉาก - ด้าน - ด้าน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเท่ากันทุกประการของ 
รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ีสัมพันธ์กันแบบ ฉาก - ด้าน - ด้าน 
4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ แบบ ฉาก–ด้าน–ด้าน 
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย 

14-15 42–43 - สมบัติของ 
รูปสามเหล่ียม
หน้าจ่ัว 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากันทุก
ประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติของ 
รูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
2.  อธิบายความหมายและสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
3.  น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวไปใช้ในการให้เหตุผลและ
การแก้ปัญหาท่ีก าหนด 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

15 44-45 - การน าความรู้
เกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการไปใช้ใน
การแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/4  เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหล่ียมท่ีเท่ากัน
ทุกประการในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากันทุกประการ                  
แบบ ด้าน–มุม–ด้าน แบบ มุม-ด้าน-มุม  แบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน  
แบบ มุม-มุม-ด้าน  แบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน   
2. น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัวไปใช้ในการให้เหตุผล 
และการแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

16 46–48  เส้นขนาน 
- เส้นขนานและ 
มุมภายใน 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ 
รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรง โดยพิจารณาจาก
ระยะห่างระหว่างเส้นตรง   
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน 
   2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงคู่นั้นจะเท่ากัน 
   2.2 ถ้าเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงเท่ากัน
แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน 
3. ค้นหา และระบุความสัมพันธ์เกี่ยวกับขนาดของมุมภายใน
ท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด เมื่อก าหนดให้เส้นตรงเส้น
หนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  
4. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับผลบวกของขนาดของมุม
ภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด 
    4.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด แล้วขนาด
ของมุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมกันเท่ากับ
180 องศา 
    4.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ท าให้ขนาดของ
มุมภายในท่ีอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 
องศา แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน 
5. แก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน  โดยใช้สมบัติผลบวก
ของขนาดของมุมภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
17 49–51  - เส้นขนานและ 

มุมแย้ง 
ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ           
รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตรวจสอบการเป็นมุมแย้งของมุมท่ีก าหนดให้ 
2. เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับมุมแย้ง  
   2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน และมีเส้นตัด แล้วมุมแย้ง
มีขนาดเท่ากัน  
   2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งท าให้มุมแย้งมี
ขนาดเท่ากันแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีว่า เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง 
เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อ มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 
4. แก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีว่า            
เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
ก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 

 18 52–54  - เส้นขนานและ 
มุมภายนอกกับ 
มุมภายใน 

ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ 
รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. หาขนาดของมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบน
ข้างเดียวกันของเส้นตัด  เมื่อก าหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัด
เส้นตรงคู่หนึ่งให้ 
2.  เขียนข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับเส้นขนาน 
    2.1 ถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัด  แล้วมุม
ภายนอกและ มุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้น
ตัดมีขนาดเท่ากัน 
    2.2 ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  ท าให้มุม
ภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้น
ตัดมีขนาดเท่ากัน แล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
3. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  
เส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่
ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน  
4. แก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน  โดยใช้ 
ทฤษฎีบทท่ีว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  เส้นตรงคู่
นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน 
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สัปดาห์ คาบที่ หัวข้อ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
19 55–57     - เส้นขนานและ 

รูปสามเหล่ียม 
ตัวชี้วัด 
ค2.2 ม.2/2  น าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนานและ 
รูปสามเหล่ียมไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีว่า ขนาดของมุมภายในท้ังสามมุมของ 
รูปสามเหล่ียมรวมกันเท่ากับ 180 องศา  
2. พิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของ                     
รูปสามเหล่ียมออกไป  มุมภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาด
เท่ากับผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีไม่ใช่มุมประชิดของ
มุมภายนอกนั้น  
3. แก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม โดยใช้ทฤษฎีบท
ท่ีว่า ถ้าต่อด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียมออกไปมุม
ภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับผลบวกของขนาดของ 
มุมภายในท่ีไม่ใช่มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น 

20 58-60 สอบปลายภาค 

 
4. แผนการประเมินการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ค22102 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  มีแผนการประเมินผล 
การเรียนรู้ดังนี ้
 4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย    10   คะแนน 
 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน   10   คะแนน 
 4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 5 ครั้ง     30   คะแนน 
 4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน     20   คะแนน 
 4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน     30   คะแนน 
        รวม          100  คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 
4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย (10 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ
ของงาน 

สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน

ควรใช้ 
คะแนน 

1. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /   
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่องสถิติ 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
1 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 1 

2. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่อง การให้
เหตุผลทางเรขาคณิต 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
1-2 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 5 

3. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่องการแปลง
ทางเรขาคณิต 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี  
3 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

2 
 

4. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /   
ใบงาน / แบบฝึกหัด เรื่องความ
เท่ากันทุกประการ 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1 
 

5. ประเมินจากการท าใบกิจกรรม /  
ใบงาน/แบบฝึกหัด เรื่องเส้นขนาน 

งานกลุ่ม สัปดาห์ท่ี  
6-7 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 3 วัน 

60 นาที 
 

1 
 

 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใดการประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และ
ปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  (10 คะแนน) 

 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4  ค22102 ประจ าภาคเรียนท่ี 2     
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความต้ังใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
8. ความสามารถในการบริหารจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
 

4.3 ประเมินจากการสอบย่อย    (30   คะแนน) 
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 5 ครั้งดังนี ้
4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1 เรื่อง สถิติ (2)   เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   7  คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2 เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   3  คะแนน 
4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 3 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต       เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   5  คะแนน 
4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 4 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ      เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   8  คะแนน
4.3.5 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 5 เรื่อง เส้นขนาน                       เวลาท่ีใช้สอบ  60  นาที   7  คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ ของการสอบยอ่ยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (60 นาที) 

สถิติ 
- การน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
แผนภาพจุด 

1 

1. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพจุด
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- การน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
แผนภาพต้น – ใบ 

1 
2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพ 
ต้น – ใบ และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนภาพต้น – ใบ 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- การน าเสนอข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ 
ฮิสโทแกรม 

3 
3. น าเสนอข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบฮิสโทแกรม แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- ค่ากลางของข้อมูล 
3 

4. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 
ฐานนิยมของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- การแปลความหมายของ
ผลลัพธ์ 1 

5. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และ 
ฐานนิยมของข้อมูลแบบแจกแจงความถ่ี
และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- การวัดการกระจายของ
ข้อมูล  
 

1 
6. หาค่าการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- เส้นโค้งปกติ 

- การน าสถิติไปใช้ในชีวิต 
2 

7. น าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีใต้โค้งปกติไปใช้
เพื่อแก้โจทย์ปัญหา 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

รวม 12  7 ข้อ 7 
 



18 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (60 นาที) 

การให้เหตุผลทาง
เรขาคณิต 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
การให้เหตุผลทางเรขาคณิต   
-  การสร้างและการให้
เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง     
- การให้เหตุผลเกี่ยวกับ 
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
และวงกลมท่ีแนบในรูป
สามเหลี่ยม 

6 

1. ใช้โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่นๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิต 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

2. น าความรู้เกี่ยวกับการสร้างทาง
เรขาคณิตนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

3. สร้างและให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้าง 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

รวม 6  3 ข้อ 3 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 3 (60 นาที) 

การแปลงทางเรขาคณิต 
- การเล่ือนขนาน 
 
 3 

1. หาเวกเตอร์ของการเล่ือนขนาน                
เมื่อก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้ท่ี
จากการเล่ือนขนาน 

 แสดงวิธีท า 1 ข้อ 0.5 

2. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการเล่ือน
ขนานของ 
รูปต้นแบบท่ีก าหนด 

 แสดงวิธีท า 1 ข้อ 0.5 

- การสะท้อน 

 

2 

3. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อ
ก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้จาก
การสะท้อน (สมการเส้นสะท้อน y=c, 
x=c, y=x และ y= - x) 

 แสดงวิธีท า 1 ข้อ 0.5 

4. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการสะท้อน
ของรูปต้นแบบ 
ท่ีก าหนด 

 แสดงวิธีท า 1 ข้อ 0.5 

- การหมุน 

 

 
 
 
 

2 

5. หาจุดหมุน ขนาดของมุมท่ีเกิดจาก
การหมุน และทิศทางของการหมุน เมื่อ
ก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้จาก
การหมุน ท่ีมีจุดหมุนอยู่ในรูปต้นแบบ
และนอกรูปต้นแบบ 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 0.5 

6. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการหมุน
ของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 0.5 

- การน าความรู้เกี่ยวกับ
การแปลงทางเรขาคณิตไป
ใช้ในการแก้ปัญหา 

2 

7. แก้โจทย์ปัญหาการแปลงทาง
เรขาคณิตท่ีก าหนดให้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ
โพลยา  

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 2 

รวม 9  7 ข้อ 5 
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หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 4 (60 นาที) 
ความเท่ากันทุกประการ 
- ความเท่ากันทุกประการ
ของรูปสามเหล่ียม 
- รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
มีความสัมพันธ์แบบ  
ด้าน-มุม-ด้าน 

3 

1. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                 
ทุกประการแบบ ด้าน–มุม–ด้าน โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
มีความสัมพันธ์แบบ  
มุม-ด้าน-มุม 

2 
2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                     
ทุกประการแบบมุม-ด้าน-มุม โดยใช้                
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
มีความสัมพันธ์แบบ 
ด้าน-ด้าน-ด้าน 

2 
3. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                       
ทุกประการแบบด้าน-ด้าน-ด้าน โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
มีความสัมพันธ์แบบ              
มุม–มุม–ด้าน 

2 
4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                     
ทุกประการแบบมุม-มุม-ด้าน  โดยใช้ 
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- รูปสามเหล่ียมสองรูปท่ี
มีความสัมพันธ์แบบ    
ฉาก-ด้าน-ด้าน 

2 
5. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                     
ทุกประการแบบฉาก-ด้าน-ด้าน โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- สมบัติของรูป
สามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
- การน าความรู้เกี่ยวกับ
ความเท่ากันทุกประการ
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

4 

6. น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว
ไปใช้ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา
ท่ีก าหนด แสดงวิธีท า 3 ข้อ 3 

รวม 15  8 ข้อ 8 
 
 
 
 
  



21 
 

หัวข้อ/เนื้อหาทีใ่ช้ในการ
สอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและ

จ านวนข้อสอบ 
คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที่ 5 (60 นาที) 

เส้นขนาน 
- เส้นขนานและมุมภายใน 3 

1. แก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายใน 
โดยใช้สมบัติผลบวกของขนาดของ           
มุมภายในท่ีอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- เส้นขนานและมุมแย้ง 

3 

2. แก้ปัญหาเส้นขนานและมุมแย้ง โดย
ใช้ทฤษฎีบทท่ีว่า เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่ง
ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง เส้นตรงคู่นั้นขนานกัน 
ก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน 

แสดงวิธีท า 1 ข้อ 1 

- เส้นขนานและมุม
ภายนอกกับ 
มุมภายใน 

3 

3. แก้ปัญหาเส้นขนานและมุมภายนอก
กับมุมภายใน โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีว่า 
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง  
เส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อ                   
มุมภายนอกและมุมภายในท่ีอยู่ตรงข้าม
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากัน 

แสดงวิธีท า 2 ข้อ 2 

- เส้นขนานและ 
รูปสามเหล่ียม 

3 

4. แก้ปัญหาเส้นขนานและรูปสามเหล่ียม 
โดยใช้ทฤษฎีบทท่ีว่า ถ้าต่อด้านใดด้าน
หนึ่งของรูปสามเหล่ียมออกไปมุม
ภายนอกท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับ
ผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีไม่ใช่
มุมประชิดของมุมภายนอกนั้น 

แสดงวิธีท า 3 ข้อ 3 

รวม 12  7 ข้อ 7 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
 เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่
ใช้ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
เติมค าตอบ 
(คะแนน) 

แสดงวิธีท า
อย่างละเอียด 

(คะแนน) 

 

สถิติ (2) 1. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพจุดและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

2. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพต้น – ใบ
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพต้น – ใบ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

3. น าเสนอข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ 
ฮิสโทแกรม 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

4. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐาน
นิยมของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

5. หาค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐาน
นิยมของข้อมูลแบบแจกแจงความถ่ีและ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1 ข้อ 
(1 คะแนน) 1 ข้อ 

(3 คะแนน) 
5 

6. หาค่าการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

7. น าความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีใต้โค้งปกติไปใช้
เพื่อแก้โจทย์ปัญหา 

- 
1 ข้อ  

(3 คะแนน) 
3 

การแปลงทาง
เรขาคณิต 

1. หาเวกเตอร์ของการเล่ือนขนาน เมื่อ
ก าหนดรูปต้นแบบและภาพท่ีได้ท่ีจากการ
เล่ือนขนาน 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

2. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการเล่ือนขนาน
ของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

3. หาเส้นสะท้อนของการสะท้อน เมื่อก าหนด
รูปต้นแบบและภาพท่ีได้จากการสะท้อน 
(สมการเส้นสะท้อน y=c, x=c, y=x และ    
y= - x) 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่
ใช้ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
เติมค าตอบ 
(คะแนน) 

แสดงวิธีท า
อย่างละเอียด 

(คะแนน) 

 

การแปลงทาง
เรขาคณิต 

4. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการสะท้อน
ของรูปต้นแบบท่ีก าหนด 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

5. หาพิกัดของภาพท่ีได้จากการหมุนของ
รูปต้นแบบท่ีก าหนด 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

6. น าความรู้เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิตไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

- 
1 ข้อ  

(3 คะแนน) 
3 

รวม  11 ข้อ   
(11 คะแนน) 

3  ข้อ  
(9 คะแนน) 

20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30   คะแนน) 
 เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหาที่
ใช้ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน
รวม 

เติมค าตอบ 
(คะแนน) 

แสดงวิธีท าอย่าง
ละเอียด 
(คะแนน) 

ความเท่ากัน 
ทุกประการ 

1. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน             
ทุกประการแบบ ด้าน–มุม–ด้าน โดย
ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

2. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน               
ทุกประการแบบมุม-ด้าน-มุม  โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

3. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                  
ทุกประการแบบด้าน-ด้าน-ด้าน โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

4. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                    
ทุกประการแบบมุม-มุม-ด้าน  โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

5. แก้โจทย์ปัญหาความเท่ากัน                     
ทุกประการแบบฉาก-ด้าน-ด้าน โดยใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลายอย่างเหมาะสม  

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

6. น าสมบัติของรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว
ไปใช้ในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหาท่ีก าหนด 

2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

1 ข้อ  
(3 คะแนน) 

5 

7. น าความรู้เกี่ยวกับความเท่ากันทุก
ประการของรูปสามเหล่ียมและรูป
สามเหล่ียมหน้าจ่ัวปใช้ในการให้เหตุผล
และการแก้ปัญหาท่ีก าหนด 

- 
2 ข้อ  

(6 คะแนน) 
6 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่
ใช้ในการสอบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 
คะแนน
รวม 

เติมค าตอบ 
(คะแนน) 

แสดงวิธีท าอย่าง
ละเอียด 
(คะแนน) 

เส้นขนาน 
 
 

1. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานและ 
มุมภายใน แก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนดให้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

2. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานและ 
มุมแย้งแก้ปัญหาโจทย์ท่ีก าหนดให้ 

2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

- 2 

3. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานและ 
มุมภายนอกกับมุมภายในแก้ปัญหา
โจทย์ท่ีก าหนดให้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

4. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานและ 
รูปสามเหล่ียมแก้ปัญหาโจทย์ท่ี
ก าหนดให้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

1 ข้อ  
(3 คะแนน) 

4 

5. น าทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นขนานไปใช้
ในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีก าหนดให้ 

- 
2 ข้อ  

(6 คะแนน) 
6 

รวม  12 ข้อ   
(12 คะแนน) 

6 ข้อ   
(18 คะแนน) 

30 

 


