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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 23101   คณิตศำสตร์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     ภำคเรียนที่ 1   เวลำ 60 ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5  หน่วกิต 
*************************************************************************** 

บอกลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมการหาพ้ืนที่ผิวของ
ปริซึม และทรงกระบอกการหาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลมการเปรียบเทียบ
หน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสมการ
คาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมการใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆการใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการ
แก้ปัญหาการเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปรการอ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ   
อ่ืน ๆ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล
ของ ค าตอบ 

โดยใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และ
น าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค2.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 ,ม.3/4   
ค2.2 ม.3/1       
ค3.1ม.3/1      
ค3.2ม.3/1      
ค4.2ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5   
ค6.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
รวมทั้งหมด  17  ตัวชี้วัด    
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค 23101   คณิตศำสตร์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3    ภำคเรียนที่ 1    เวลำ 60 ชั่วโมง       จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 พ้ืนที่ผิว
และ
ปริมาตร 

 

ค2.1ม.3/1 หาพื้นที่
ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก    
ค2.1ม.3/2  หา
ปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด  
กรวย และทรงกลม 
ค2.1ม.3/3
เปรียบเทียบหน่วย
ความจุหรือหน่วย
ปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือต่าง
ระบบ และเลือกใช้
หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม 
ค2.1ม.3/4 ใช้การ
คาดคะเนเกี่ยวกับการ
วัดในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม 
ค2.2ม.3/1 ใช้ความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่ พื้นท่ี
ผิวและปริมาตรใน
การแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
ค3.1ม.3/1 อธิบาย
ลักษณะและสมบัติ
ของปริซึม พีระมิด
ทรงกระบอก กรวย 
และทรงกลม 
ค6.1ม.3/3 ให้เหตุผล
ประกอบ การ

• รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูป
เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่
บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละ
ด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า 
ปริซึม 

• รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็น
รูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บน
ระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูป
เรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนาน
กับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่
เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ เรียกรูป
เรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก 

• รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยม
ใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน
กับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม
ที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า 
พีระมิด 
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม 
มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับ
ฐานและเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุด
ใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง 
เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า กรวย 

• รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุด
ทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงท่ีจุดหนึ่ง
เป็นระยะเท่ากันเรียกว่า ทรงกลม จุดคงที่
นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม 
ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลม 

• ปริมาตรของปริซึม ได้แก่ ความจุของ
ปริซึม ซึ่งหาได้จากผลคูณของพ้ืนที่ หน้า
ตัดกับความสูง 

• ปริมาตรของทรงกระบอก ได้แก่ ความจุ
ของทรงกระบอก ซึ่งหาได้จากผลคูณของ

15 18 



48 
 

โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม 

พ้ืนที่ของรูปวงกลมกับความสูง 
• ปริมาตรของพีระมิดได้แก่ความจุของ

พีระมิดซึ่งหาได้จากหนึ่งในสามของผลคูณ
ของพ้ืนที่ฐานกับสูงตรง 

• ปริมาตรของกรวยได้แก่ความจุของกรวย
ซึ่งหาได้จากหนึ่งในสามของผลคูณของ
พ้ืนที่ฐานกับส่วนสูงของกรวย 

• ปริมาตรของทรงกลมได้แก่ความจุของทรง
กลมซึ่งหาได้จากสองในสามของปริมาตร
ของทรงกระบอกท่ีมีรัศมีที่ฐานเท่ากับรัศมี
ของทรงกลมและมีความสูงเท่ากับความ
ยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม 

• พ้ืนที่ผิวของปริซึม ได้แก่ ผลรวมของพ้ืนที่
ผิวทุกด้านของปริซึมนั้น 

• พ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก ได้แก่ ผลรวม
ของพ้ืนที่ผิวข้างกับพ้ืนที่ฐานทั้งสองของ
ทรงกระบอกนั้น 

2 กราฟ 
 

ค4.2ม.3/2เขียน
กราฟแสดงความ
เกี่ยวข้องระหว่าง
ปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ค4.2ม.3/3เขียน
กราฟของสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 
ค 4.2ม.3/4 อ่านและ
แปลความหมายกราฟ
ของระบบ สมการเชิง
เส้นสองตัวแปร และ
กราฟอื่น ๆ   
ค6.1ม.3/4 ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมายและการ
น าเสนอได้อย่าง

• กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเป็น
วิธีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสอง
ชุด เมื่อก าหนดปริมาณหนึ่งมาให้สามารถ
หาปริมาณอีกชุดหนึ่งได้ ซึ่งปริมาณสอง
ชุดนี้เป็นค าตอบของสมการเขียน
ความสัมพันธ์ของปริมาณสองชุดในรูป
ของ (x, y) 
รูปทั่วไปของสมการเส้นตรงคือ 
 Ax + By + C = 0 เมื่อ A, B, C เป็น
ค่าคงที่โดยที่ A และ B ไม่เท่ากับศูนย์
พร้อมกันสมการที่อยู่ในรูป  
Ax + By + C = 0 เรียกว่าสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรสามารถเขียนให้อยู่ในรูป 
 y = ax + b เมื่อ a และ b เป็นค่าคงที่ 

• กราฟเส้นตรงเกิดจากจุด (x, y) หลายจุด
เรียงติดกันป็นเส้นตรง เมื่อก าหนดค่าx มา
ให้ สามารถหาค่า y ที่เกี่ยวข้องกันได้ 

• ความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณ 2 ชุด 
นอกจากจะเป็นกราฟเส้นตรงแล้วอาจจะ
มีรูปแบบอ่ืนๆ ได้อีก 

15 
 

18 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ถูกต้องและชัดเจน    
ค6.1ม.3/5 เชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน า
ความรู้หลักการ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับศาสตร์
อ่ืน ๆ   

3 ระบบ
สมการ
เชิงเส้น 
 

ค4.2ม.3/4 อ่านและ
แปลความหมายกราฟ
ของระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรและ
กราฟอื่น ๆ 
ค4.2 ม.3/5แก้ระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัว
แปรและน าไปใช้
แก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 
ค6.1 ม.3/3 ให้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผล
ได้อย่างเหมาะสม  
ค6.1 ม.3/4 ใช้ภาษา
และสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน    
 

• สมการเชิงเส้นสองตัวแปรเป็นสมการที่มี
ตัวแปรสองตัวเลขชี้ก าลังของตัวแปรแต่ละ
ตัวเป็น 1 และไม่มีการคูณกันของตัวแปร 

• รูปทั่วไปของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรคือ 
Ax + By + C = 0 เมื่อ A, B, C เป็น
ค่าคงที่โดยที่ A และ B ไม่เท่ากับศูนย์
พร้อมกัน 

• ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ตั้งแต่สองสมการข้ึนไปที่ตัวแปรเหมือนกัน
ในทุกสมการ 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรหา
ได้โดยวิธีเขียนกราฟ ซึ่งค าตอบก็คือพิกัด
ของจุดที่กราฟท้ังสองเส้นตัดกัน 

• ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะมี
ค าตอบเดียวเมื่อกราฟทั้งสองเส้นตัดกัน 

• ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะมีหลาย
ค าตอบเมื่อกราฟทั้งสองเส้นทับกัน 

• ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะไม่มี
ค าตอบเมื่อกราฟทั้งสองเส้นขนานกัน 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
ท าได้โดยวิธีการทางพีชคณิต คือ วิธีจัด
สมการในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งแล้ว
แทนค่าตัวแปรนั้นลงในอีกสมการหนึ่ง
หรือวิธีก าจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งให้หมด
ไป โดยการท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ของตัว
แปรใดตัวแปรหนึ่งของทั้งสองสมการ
เท่ากัน แล้วน าสองสมการนั้นมาบวกหรือ

14 17 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ลบกันให้ตัวแปรตัวนั้นหมดไป 
• การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปรท าได้โดยการก าหนดตัวแปร
ขึ้นมา 2 ตัว แทนสิ่งที่ไม่ทราบค่า แล้ว
สร้างระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรตาม
เงื่อนไขท่ีโจทย์ก าหนด แล้วจึงแก้ระบบ
สมการเพ่ือหาค าตอบที่ต้องการ 

4 ความ
คล้าย 

 

ค3.2ม.3/1  ใช้สมบัติ
ของรูปสามเหลี่ยม
คล้ายในการให้เหตุผล
และการแก้ปัญหา 
ค6.1ม.3/1ใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหา     
ค6.1ม.3/3 ให้เหตุผล
ประกอบ การตัดสินใจ
และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 

• รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูป
สามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุม
เท่ากันสามคู่ ในรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
จะได้อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สม
นัยกันมีค่าเท่ากัน 

 

14 17 

รวม 58 70 
สอบกลำงภำค 1 15 
สอบปลำยภำค 1 15 

รวมทั้งหมด 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ค 23102   คณิตศำสตร์     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     ภำคเรียนที่ 2   เวลำ 60 ชั่วโมง    จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต 
*************************************************************************** 

อธิบายเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา ก าหนดประเด็น และเขียนข้อค าถาม
เกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม หา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้
อย่างเหมาะสม น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
น าเสนอ หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆกัน ใช้ความรู้
เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อภิปรายถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการน าเสนอ
ข้อมูลทางสถิต ิ

โดยใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และ
น าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีเหตุผล มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 

รหัสตัวช้ีวัด 
ค4.2 ม.3/1       
ค5.1 ม.3/1,ม.3/2 ,ม.3/3 ,ม.3/4   
ค5.2 ม.3/1       
ค5.3 ม.3/1,ม.3/2      
ค6.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3 ,ม.3/4 ,ม.3/5 ,ม.3/6 
รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด    
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค 23102   คณิตศำสตร์            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     ภำคเรียนที่ 2     เวลำ 60 ชั่วโมง      จ ำนวน 1.5  หน่วยกิต 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 อสมการ 
 

ค 4.2 ม.3/1 ใช้ความรู้
เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวในการ
แก้ปัญหา  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
ค6.1ม.3/1ใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหา     
ค6.1ม.3/3 ให้เหตุผล
ประกอบ การตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1ม.3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสารการสื่อ
ความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน    

• ประโยคสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของจ านวน โดยมี
เครื่องหมาย   ,  , ≥ , ≤ ,  ว่า  
“อสมการ” 

• อสมการที่มีตัวแปรเดียวและเลขชี้
ก าลังของตัวแปรเป็น “1”  ว่า 
“อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” 

• ถ้าเราน าจ านวนจริงลบใด ๆ ไปคูณ
กับจ านวนจริงสองจ านวนที่สัมพันธ์
กัน โดยใช้เครื่องหมาย  ,  , ≥ 
และ ≤  แล้ว เครื่องหมายที่แสดง
ความไม่เท่ากันจะเปลี่ยนไปเป็น
เครื่องหมาย  ,  , ≤และ≥
ตามล าดับ 

• อสมการ  A  สมมูลกับอสมการ B ก็
ต่อเมื่อค าตอบทุกค าตอบของ
อสมการ A  เป็นค าตอบของ
อสมการ B  และค าตอบทุกค าตอบ
ของอสมการ B เป็นค าตอบของ
อสมการ A 

15 18 

2 ความ
น่าจะ
เป็น 
 

ค5.2ม.3/1  หาความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์
จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่
ละตัวมีโอกาสเกิดข้ึนเท่าๆ 
กัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นในการคาด 
การณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
ค5.3ม.3/1 ใช้ความรู้
เกี่ยวกับสถิติและความ
น่าจะเป็นประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

• การทดลองสุ่ม หมายถึง  การทดลอง
ที่สามารถบอกได้ว่าผลที่อาจจะ
เกิดข้ึนมีอะไรบ้าง แต่ไม่สามารถ
บอกได้แน่นอนว่าจะเกิดผลอะไรจาก
ผลทั้งหมดท่ีเป็นไปได้เหล่านั้น 

• เหตุการณ์  หมายถึง  ผลที่เราสนใจ
จากผลทั้งหมดท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
การทดลอง 
 

14 17 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ค6.1ม.3/2  ใช้ความรู้ 
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

3 สถิติ 
 

ค 5.1 ม.3/1 ก าหนด
ประเด็นและเขียนข้อ
ค าถามเกี่ยวกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการศึกษาและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสม 
ค5.1ม.3/2หาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต มัธยฐาน และฐาน
นิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจก
แจงความถี่ และเลือกใช้
อย่างเหมาะสม 
ค5.1ม.3/3 น าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
ค 5.1ม.3/4 อ่าน  แปล
ความหมาย  และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การน าเสนอ 
ค5.3ม.3/1ใช้ความรู้
เกี่ยวกับสถิติและความ
น่าจะเป็นประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
ค5.3ม.3/2อภิปรายถึง
ความ คลาดเคลื่อนที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากการน าเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ 
ค6.1ม.3/3ให้เหตุผล
ประกอบ การตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

• เรียกค่าท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูลว่า 
“ค่ากลางของข้อมูล” 

• ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ ค่าที่ได้จาก
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย
จ านวนข้อมูล 

• มัธยฐาน คือ คา่ที่อยู่ตรงกึ่งกลางของ
ข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงข้อมูลชุดนั้น
จากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมาก 

• ฐานนิยม คือ ค่าของข้อมูลที่มี
ความถี่สูงสุดหรือข้อมูลตัวที่ซ้ ากัน
มากที่สุดเลือกและใช้ค่ากลางของ
ข้อมูลที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม 

• อ่านแปลความหมาย และวิเคราะห์
ข้อมูล จากการน าเสนอข้อมูลที่
ก าหนดให้ได้ถูกต้อง อภิปรายและให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร
ทางสถิติท่ีสมเหตุสมผลได้ และเข้าใจ
ถึงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
จากการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 

15 18 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชื่อ
หน่วย 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

  4 การ
เสริม
ทักษะ
กระ 
บวน
การ
ทาง
คณิต 
ศาสตร์ 

ค 6.1ม.3/1ใช้วิธีการที่
หลากหลายแก้ปัญหาได้ 
ค6.1  ม.3/2  ใช้ความรู้ 
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
ค6.1  ม3/3  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ค6.1 ม.3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
ในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน    
ค6.1 ม3/5  เชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ใน
คณิตศาสตร์ และน า
ความรู้ หลักการ 
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยง
กับศาสตร์อ่ืน ๆ     
ค6.1  ม.3/6  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์    

• ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนและการ
ด าเนินการต่างๆ แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
• ใช้ความรู้เกี่ยวกับการวัดแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
• ใช้ความรู้เกี่ยวกับพีชคณิตแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
• ใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็นแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

14 17 

รวม 58 70 
สอบกลำงภำค 1 15 
สอบปลำยภำค 1 15 

รวมทั้งหมด 60 100 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

 
 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551). หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.กรุงเทพฯ :      
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
   . ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
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โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

 
คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง 2562)  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม ( สำมัคคีพิทยำ ) 

 
คณะผู้จัดท ำ 

 
1. นางนิรมล  วิบูลมงคล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์  แซ่ปึง  คร ู กรรมการ 
4. นางสาวอมราพร  นันทรัตน์สกุล คร ู กรรมการ 
5. นางสาวไพรินทร์  อินทพงษ์ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวศิราภรณ์  เจียมทอง ครปูฎิบัติการสอน กรรมการ 
7. นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 
 


