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สาระที่ 1 จ ำนวนและพีชคณิต 
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สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
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ค 1.1 เข้ำใจควำม
หลำกหลำยของกำร
แสดงจ ำนวน ระบบ
จ ำนวน กำร
ด ำเนินกำรของ
จ ำนวน ผลท่ีเกิดขึ้น
จำกกำรด ำเนินกำร 
สมบัติของกำร
ด ำเนินกำร และ
น ำไปใช้ 

ม.2/1 เข้ำใจและใช้สมบัติของเลข
ยกก ำลังท่ีมีเลขช้ีก ำลังเป็นจ ำนวน
เต็มในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์
และปัญหำในชีวิตจริง 

เลขยกก ำลัง 
1.สมบัติของเลขยกก ำลัง 
ถ้ำ  a  เป็นจ ำนวนใดๆ  m   และ    
n   เป็นจ ำนวนเต็มบวกแล้ว  

1.สมบัติกำรคูณ  am×an=am+n     
ฐำนเดียวกัน ก ำลังคูณกัน  ได้ ก ำลังบวก  

2.สมบัติกำรหำร   
am

an =am-n   

ฐำนเดียวกัน  หำรกัน ได้ยกก ำลังลบ 
และสมบัติอื่นๆมีดังนี้ 
- สมบัติเกี่ยวกับกำรคูณ 
(am)n=amn   ยกก ำลังอยู่ด้ำนนอกคูณ
เข้ำในได้ 
(ab)n=anbn  ยกก ำลังอยู่ด้ำนนอกคูณ
เข้ำในได้ 
-สมบัติเกี่ยวกับกำรหำร 

(
a

b
)

n
=

an

bn     ยกก ำลังอยู่ด้ำนนอกคูณ

1.เข้ำใจสมบัติ
ของเลขยกก ำลัง
ท่ีมีเลขช้ีก ำลัง
เป็นจ ำนวนเต็ม
2.สำมำรถใช้
สมบัติของเลข
ยกก ำลังท่ีมีเลข
ช้ีก ำลังเป็น
จ ำนวนเต็มใน
กำรแก้ปัญหำได้ 

  จ านวนตรรกยะ 
- เลขยกก ำลังท่ีมีเลขช้ี
ก ำลังเป็นจ ำนวนเต็ม 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
เลขยกก ำลังไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ 
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เข้ำในได้ 

a-n=
1

an   จ ำนวนยกก ำลังลบ 

ได้เท่ำกับ  1 หำรด้วยจ ำนวนนั้น 

a0=1 จ ำนวนยกก ำลัง ศูนย์ ได้เท่ำกับ 1 
และมำสำมำรถเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
วิทยำศำสตร์ a × 10n เมื่อ a มำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 1 แต่น้อยกว่ำ 10 (1 ≤ a < 
10) 
3. เลขยกก ำลังสำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำ
ในสำขำอื่นๆอย่ำงแพร่หลำย เช่น 
เศรษฐศำสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ และใช้ในกำรค ำนวณเรื่อง
ต่ำงๆ เช่น ดอกเบ้ียทบต้น กำรเพิ่ม
ประชำกร และพฤติกรรมของคล่ืน โดยใช้
สมบัติกำรแจกแจง 

ม.2/2 เข้ำใจจ ำนวนจริงและ
ควำมสัมพันธ์ของจ ำนวนจริง 
และใช้สมบัติของจ ำนวนจริงใน
กำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง 

1.กำรใช้ชีวิตประจ ำวันของมนุษย์มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรวัด กำรช่ัง และกำรตวง
อยู่เสมอ โดยปริมำณท่ีวัด ได้บำงครั้งไม่
เป็นจ ำนวนเต็มหน่วย ดังนั้น มนุษย์จึง
สร้ำงจ ำนวนท่ีเรียกว่ำ จ ำนวนตรรกยะ 
ขึ้นมำเพื่อหำ ค ำตอบของปัญหำบำงอย่ำง
ท่ีไม่ใช่จ ำนวนเต็มหน่วย ส่วนจ ำนวนท่ีไม่

1.เข้ำใจจ ำนวน
จริง ท้ังจ ำนวน
ตรรกยะ และ
จ ำนวนอตรรก
ยะ 
2.เข้ำใจรำกท่ี
สองและรำกท่ี

  จ านวนจริง 
- จ ำนวนอตรรกยะ 
- จ ำนวนจริง 
- รำกท่ีสองและรำกท่ี
สำมของจ ำนวนตรรกยะ 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
จ ำนวนจริงไปใช้ 
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เป็นจ ำนวนตรรกยะ เรียกว่ำ  
จ ำนวนอตรรกยะ โดยท่ีจ ำนวนตรรกยะและ 
จ ำนวนอตรรกยะ รวมเรียกว่ำ จ ำนวนจริง 
2. ให้ a แทนจ ำนวนตรรกยะใดๆ ท่ี
มำกกว่ำหรือเท่ำกับศูนย์ รำกท่ีสองของ a 
คือ จ ำนวนตรรกยะท่ียกก ำลังสองแล้วได้ 
a   
ให้ a แทนจ ำนวนตรรกยะใดๆ รำกท่ีสำม
ของ a คือ จ ำนวนตรรกยะท่ียกก ำลังสำม
แล้วได้ a 
3. ควำมรู้เกี่ยวกับจ ำนวนจริงสำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิต ประจ ำวันท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรหำควำมยำวของด้ำนของรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส รูปสำมเหล่ียมมุมฉำก กำรหำควำม
ยำว ควำมกว้ำง พื้นท่ี และปริมำตรของรูป
เรขำคณิตได้ 

สำมของจ ำนวน
ตรรกยะ 
3.สำมำรถใช้
สมบัติของ
จ ำนวนจริงใน
กำรแก้ปัญหำได้ 

ค 1.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์แบบรูป 
ควำมสัมพันธ์ 
ฟังก์ชัน ล ำดับและ
อนุกรม และน ำไปใช้ 
 

ม.2/1 เข้ำใจหลักกำรด ำเนินกำร
ของพหุนำม และใช้พหุนำมใน
กำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ 

1. พหุนำม หมำยถึง นิพจน์ท่ีเขียนในรูป
เอกนำมหรือเขียนในรูปกำรบวกของเอก
นำมต้ังแต่สองเอกนำมขึ้นไป  
2. กำรด ำเนินกำรของพหุนำม 
- กำรหำผลบวกของพหุนำมท ำได้โดย
เขียนพหุนำมท้ังสองในรูปกำรบวก และ

1.เข้ำใจ
ควำมหมำยของ
พหุนำม 
2 เข้ำใจกำร
บวก ลบและ
กำรคูณพหุนำม 

  พหุนาม 
- พหุนำม 
- กำรบวก กำรลบ และ
กำรคูณของพหุนำม 
- กำรหำรพหุนำมด้สย
เอกนำมท่ีมีผลหำรเป็น
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รวมพจน์ท่ีคล้ำยกันเข้ำด้วยกัน  
- กำรหำผลลบของพหุนำมท ำได้โดยบวก 
พหุนำมท่ีเป็นตัวตั้งด้วยพหุนำมตรงข้ำม
ของพหุนำมท่ีเป็นตัวลบ นั่นคือ พหุนำม
ตัวตั้ง – พหุนำมตัวลบ = พหุนำมตัวตั้ง + 
พหุนำมตรงข้ำมของพหุนำมตัวลบ 
- กำรคูณเอกนำมกับเอกนำมท ำได้โดยใช้
สมบัติของเลขยกก ำลังมำช่วยในกำรหำผล
คูณ  
- กำรคูณเอกนำมกับพหุนำมและกำรคูณ
พหุนำมกับพหุนำมสำมำรถใช้สมบัติกำร
แจกแจงและใช้หลักกำรคูณมำช่วยในกำร
หำผลคูณ 
- กำรหำรเอกนำมด้วยเอกนำมท ำได้โดย
ใช้สมบัติของเลขยกก ำลังมำช่วยในกำรหำ
ผลหำร และ 
-กำรหำรพหุนำมด้วยเอกนำมจะหำรแต่ละ
พจน์ของพหุนำม ด้วยเอกนำม แล้วน ำ
ผลหำรท่ีได้มำบวกกัน ซึ่งสำมำรตรวจสอบ
ผลหำรได้โดยน ำตัวหำรคูณกับผลหำร ถ้ำ
มีผลลัพธ์เท่ำกับตัวตั้งแสดงว่ำผลหำรนั้น
ถูกต้อง 

3.เข้ำใจกำรหำร
พหุนำมด้วยเอก
นำมท่ีมีผลหำร
เป็นพหุนำม 
3. สำมำรถใช้
พหุนำมในกำร
แก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์ได้ 

พหุนำม 
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3. กำรน ำกำรด ำเนินกำรของพหุนำมไปใช้
แก้ปัญหำ ต้องประยุกต์กำรด ำเนินของพหุ
นำมมำกกว่ำหนึ่งแบบมำช่วยในกำรหำ
ค ำตอบ 

ม.2/2 เข้ำใจและใช้กำรแยกตัว
ประกอบของพหุนำมดีกรีสองใน
กำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ 

1. กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี
สองโดยใช้สมบัติ กำรแจกแจงเป็นกำร
แยกตัวประกอบร่วมท่ีเป็นค่ำคงตัว และตัว
แปรของพหุนำมนั้น กำรแยกตัวประกอบ
ของพหุนำมท่ีมำกกว่ำสองพจน์ และพหุ
นำมท่ีมีพจน์หลำยๆ พจน์ อำจต้องจัดกลุ่ม
พหุนำมท่ีมีลักษณะบำงอย่ำงท่ีเหมือนกัน
ก่อน แล้วจึงใช้สมบัติกำรแจกแจงเพื่อ
แยกตัวประกอบต่อไป 
2. กำรแยกตัวประกอบของพหุนำม ax2 + 
bx + c เมื่อ  a, b และ c เป็นจ ำนวน
เต็มและ a ≠ 0 เป็นกำรเขียนพหุนำมใน
รูปกำรคูณของพหุนำมดีกรีหนึ่ง 
3. กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี
สองโดยใช้ผลต่ำง ของก ำลังสอง จะได้ตัว
ประกอบเป็นพหุนำมดีกรีหนึ่ง สองพหุ
นำมคูณกัน โดยพหุนำมท่ีเป็นตัวประกอบ
มีพจน์เหมือนกัน แต่เครื่องหมำยต่ำงกัน 

1. เข้ำใจกำร
แยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรี
สองโดยกำรใช้
สมบัติกำรแจก
แจง 
2.เข้ำใจกำร
แยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรี
สองโดยกำรใช้
ก ำลังสอง
สมบูรณ์ 
3.เข้ำใจกำร
แยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรี
สองโดยกำรใช้
ผลต่ำงของ
ก ำลังสอง 

  การแยกตัวประกอบพหุ
นาม 
- กำรแยกตัวประกอบ
ของพหุนำมดีกรีสองโดย
ใช้ 
- สมบัติกำรแจกแจง 
- ก ำลังสองสมบูรณ์ 
- ผลต่ำงของก ำลังสอง 
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เรียกพหุนำมดีกรีสองในลักษณะเช่นนี้ว่ำ 
พหุนำมดีกรีสองท่ีเป็นผลต่ำงของก ำลัง
สอง 
4.กำรแยกตัวประกอบของพหุนำมดีกรี
สองโดยใช้ก ำลังสองสมบูรณ์ จะได้ตัว
ประกอบเป็นพหุนำมดีกรีหนึ่ง สองพหุนำม
คูณกัน โดยพหุนำมท่ีเป็นตัวประกอบมี
พจน์เหมือนกันและเครื่องหมำยระหว่ำง
พจน์เหมือนกันด้วย เรียกพหุนำมดีกรีสอง
ในลักษณะเช่นนี้ว่ำพหุนำมดีกรีสองท่ีเป็น
ก ำลังสองสมบูรณ์ 
 

4.สำมำรถใช้
กำรแยกตัว
ประกอบของ
พหุนำมดีกรีสอง
ต้ังแต่หนึ่งวิธีขึ้น
ไปมำช่วย
แก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์ได้ 
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ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด วัด
และคำดคะเนขนำด
ของส่ิงท่ีต้องกำรวัด
และน ำไปใช้ 

ม.2/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง 

1.ปริซึม หมำยถึง รูปเรขำคณิตสำมมิติท่ีมี
ฐำนท้ังสองเป็นรูปหลำยเหล่ียมท่ีเท่ำกันทุก
ประกำร ฐำนท้ังสองอยู่บนระนำบท่ีขนำน
กันและด้ำนข้ำงแต่ละด้ำนเป็นรูปส่ีเหล่ียม
ด้ำนขนำน 
 ทรงกระบอก หมำยถึงรูปเรขำคณิตสำม
มิติท่ีมีฐำนสองฐำนเป็นวงกลมท่ีเท่ำกันทุก
ประกำรและอยู่บนระนำบท่ีขนำนกันและ
เมื่อตัดรูปเรขำคณิตสำมมิตินั้นด้วยระนำบ
ท่ีขนำนกันกับฐำนแล้วจะได้หน้ำตัดเป็น
วงกลมท่ีเท่ำกันทุกประกำรกับฐำนเสมอ 
2. พื้นท่ีผิว คือ ปริมำณท่ีแสดงถึงขอบเขต
เนื้อที่ของพื้นผิวหรือรูปร่ำงสองมิติ โดย
พื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอก
สำมำรถหำได้จำกผลบวกของพื้นท่ีฐำนท้ัง
สองและพื้นท่ีของด้ำนข้ำง 

1.เข้ำใจกำรหำ
พื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
2.สำมำรถใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
พื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกไป
ใช้ในกำร
แก้ปัญหำได้ 

  พื้นที่ผิว 
- กำรหำพื้นท่ีของปริซึม
และทรงกระบอก 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ 

 

ม.2/2 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
ปริมำตรของปริซึมและ
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง 

3. กำรหำปริมำตรของปริซึมท่ีมีฐำนเป็น
รูปหลำยเหล่ียม ท ำได้โดยน ำพื้นท่ีฐำนคูณ
ด้วยควำมสูง และเนื่องจำกทรงกระบอกมี
ลักษณะคล้ำยกับปริซึมท่ีมีฐำนเป็นรูป
หลำยเหล่ียมด้ำนเท่ำมุมเท่ำ ท่ีมีจ ำนวน

1.เข้ำใจกำรหำ
ปริมำตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
2.สำมำรถใช้

  ปริมาตร 
- กำรหำปริมำตรของ
ปริซึมและทรงกระบอก 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
ปริมำตรของปริซึมและ
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ด้ำนมำกๆ ดังนั้น กำรหำปริมำตรของ
ทรงกระบอกตรงจึงหำได้ โดยท ำนอง
เดียวกัน  

ควำมรู้เกี่ยวกับ
ปริมำตรของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกไป
ใช้ในกำร
แก้ปัญหำได้ 

ทรงกระบอกไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำ 

ค 2.2 เข้ำใจและ
วิเครำะห์รูป
เรขำคณิต สมบัติของ
รูปเรขำคณิต 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
รูปเรขำคณิต และ
ทฤษฎีบททำง
เรขำคณิต และ
น ำไปใช้ 

ม.2/1ใช้ควำมรู้ทำงเรขำคณิต
และเครื่องมือ เช่น วงเวียนและ
สันตรง รวมทั้งโปรแกรม The 
Geometer’s sketchpad หรือ 
โปรแกรมเรขำคณิตพลวัตอื่นๆ
เพื่อสร้ำงรูปเรขำคณิต ตลอดจน
น ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงนี้
ประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำใน
ชีวิตจริง 

1. รูปทรงของช้ินงำนท่ีน ำมำเขียนเป็น
แบบงำนในงำนเขียนแบบเทคนิค ล้วน
แล้วแต่มีกำรน ำเอำรูปเรขำคณิตมำใช้และ
น ำมำประยุกต์เพื่อเขียนเป็นรูปทรงของ
แบบงำน ดังนั้น ผู้ท่ีจะท ำกำรเขียนแบบ
งำนจึงจ ำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และฝึกหัด
กำรเขียนรูปทรงทำงเรขำคณิตพร้อมท้ัง
กำรน ำเอำรูปทรงต่ำง ๆ ทำงเรขำคณิตมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรเขียนแบบงำน 
2. ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงทำงเรขำคณิต
สำมำรถน ำไปใช้ ในชีวิตจริงได้ท้ังทำงด้ำน
เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์  กลศำสตร์ แสง 
เสียง และวิศวกรรมศำสตร์ กำรออกแบบท้ัง
ด้ำนสัญลักษณ์และเครื่องกล กำรส ำรวจ 
สถำปัตยกรรม ช่ำงไม้ ช่ำงตัดเส้ือ และกำร
เดินเรือ 

1. สำมำรถใช้
ควำมรู้ทำง
เรขำคณิตและ
เครื่องมือสร้ำง
รูปเรขำคณิต 
2. สำมำรถใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรสร้ำงในกำร
แก้ปัญหำได้ 
 

  การสร้างทางเรขาคณิต 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรสร้ำงทำงเรขำคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง 
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ม.2/2 น ำควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติ
ของเส้นขนำนและรูปสำมเหล่ียม
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ 

1. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรง
คู่นั้นขนำนกัน ก็ต่อเมื่อขนำดของมุม
ภำยในท่ีอยู่บนข้ำงเดียวกันของเส้นตัด
รวมกันเท่ำกับ 180 องศำ 
2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเส้นขนำนกับมุม
แย้งภำยในคือ เส้นตรงสองเส้นขนำนกันก็
ต่อเมื่อมุมแย้งภำยในมีขนำดเท่ำกัน 
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเส้นขนำนกับมุม
ภำยนอกและมุมภำยในคือ เส้นตรงสอง
เส้นขนำนกันก็ต่อเมื่อ มุมภำยนอกและมุม
ภำยในท่ีอยู่ตรงข้ำมบนข้ำงเดียวกันของเส้น
ตัดมีขนำดเท่ำกัน 
4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเส้นขนำนกับมุม
แยง้ภำยนอก คือ เส้นตรงสองเส้นขนำน
กันก็ต่อเมื่อมุมแย้งภำยนอกมีขนำดเท่ำกัน 
5. ผลบวกของขนำดของมุมภำยในของรูป
สำมเหล่ียมเท่ำกับ 180 องศำ 

1. เข้ำใจสมบัติ
ของเส้นขนำน
และรูป
สำมเหล่ียม 
2. สำมำรถใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของเส้น
ขนำนและรูป
สำมเหล่ียมใน
กำรแก้ปัญหำได้ 
 

  เส้นขนาน 
- สมบัติเกี่ยวกับเส้น
ขนำนและรูปสำมเหล่ียม 

 

ม.2/3 เข้ำใจและใช้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรแปลงทำงเรขำคณิต
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง 

1.กำรเล่ือนขนำน คือ กำรเคล่ือนท่ีของจุด
ทุกจุดบนรูปต้นแบบไปในทิศทำงเดียวกัน
และระยะทำงเท่ำกัน โดยสมบัติของกำร
เล่ือนขนำนมีดังนี้     
   (1) สำมำรถเล่ือนรูปต้นแบบทับ

1. เข้ำใจ
เกี่ยวกับกำร
แปลงทำง
เรขำคณิต 
2. สำมำรถใช้

  การแปลงทางเรขาคณิต 
- กำรเล่ือนขนำน 
- กำรสะท้อน 
- กำรหมุน 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
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ภำพท่ีได้จำกกำรเล่ือนขนำนได้สนิทโดยไม่
ต้องพลิกรูป 
  (2) ส่วนของเส้นตรงบนรูป
ต้นแบบและภำพท่ีได้จำกกำรเล่ือนขนำน
ของส่วนของเส้นตรงนัน้จะขนำน และ
ยำวเท่ำกัน 
2. กำรสะท้อน คือ กำรแปลงท่ีจุดทุกจุด
ของรูปต้นแบบ เคล่ือนท่ีข้ำมเส้นตรงเส้น
หนึ่งหรือเรียกว่ำ เส้นสะท้อน โดยท่ีเส้น
สะท้อนจะแบ่งครึ่งและต้ังฉำกกับส่วนของ
เส้นตรงท่ีเช่ือมระหว่ำงจุดแต่ละจุดบนรูป
ต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนภำพท่ีได้จำก
กำรสะท้อนท่ีสมนัยกัน โดยสมบัติของกำร
สะท้อนมีดังนี ้
  (1)สำมำรถเล่ือนรูปต้นแบบทับ
ภำพท่ีได้จำกกำรสะท้อนได้สนิทโดยต้อง
พลิกรูป 
  (2) ส่วนของเส้นตรงบนรูป
ต้นแบบและภำพท่ีได้จำกกำรสะท้อนของ
ส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จ ำเป็นต้องขนำนกัน
ทุกคู่ 
    (3) ส่วนของเส้นตรงท่ีเช่ือมจุดแต่

ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรแปลงทำง
เรขำคณิตใน
กำรแก้ปัญหำได้ 

กำรแปลงทำงเรขำคณิต
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดท่ีสมนัยกันบน
ภำพท่ีได้จำกกำรสะท้อนจะขนำนกัน แต่
ไม่จ ำเป็นต้องยำวเท่ำกัน 
3. กำรหมุนเป็นกำรแปลงทำงเรขำคณิตท่ี
ได้จำกกำรหมุนรูปต้นแบบรอบจุดจุดหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่ำ จุดหมุน มีทิศทำงกำรหมุนและ
ขนำดของมุมตำมท่ีก ำหนด โดยสมบัติของ
กำรหมุนมีดังนี้  
    (1) สำมำรถเล่ือนรูปต้นแบบทับ
ภำพท่ีได้จำกกำรหมุนได้สนิทโดยไม่ต้อง
พลิกรูป 
    (2) ส่วนของเส้นตรงบนรูป
ต้นแบบและภำพท่ีได้จำกกำรหมุนของส่วน
ของเส้นตรงนั้นไม่จ ำเป็นต้องขนำนกันทุกคู่ 
    (3) จุดบนรูปต้นแบบและภำพท่ี
ได้จำกกำรหมุนนั้น แต่ละคู่จะอยู่บนวงกลม
ท่ีมีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลำงเดียวกัน แต่
วงกลมแต่ละวงไม่จ ำเป็นต้องมีรัศมียำว
เท่ำกัน  
4. กำรแปลงทำงเรขำคณิตเกี่ยวกับกำร
เล่ือนขนำน กำร สะท้อน และกำรหมุน 
สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 
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เช่น กำรพิสูจน์ทำงเรขำคณิต กำรหำพื้นท่ี 
กำรหำระยะทำงท่ีส้ันท่ีสุด กำรหำต ำแหน่ง
ของส่ิงต่ำงๆ กำรออกแบบลวดลำย 

ม.2/4 เข้ำใจและใช้สมบัติของรูป
สำมเหล่ียมท่ีเท่ำกันทุกประกำร
ในกำรแก้ปัญหำคณิตศำสตร์และ
ปัญหำในชีวิตจริง 

1.  รูปเรขำคณิตสองรูปเท่ำกันทุกประกำร 
ก็ต่อเมื่อ เคล่ือนท่ีรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่ง

ได้สนิท ใช้สัญลักษณ์  แทนค ำว่ำ เท่ำกัน
ทุกประกำร 

   • ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ำกันทุก
ประกำร ก็ต่อเมื่อ ส่วนของเส้นตรงสองเส้น
นั้นยำวเท่ำกัน 

   • มุมสองมุมเท่ำกันทุกประกำร ก็
ต่อเมือ่ มุมท้ังสองมีขนำดเท่ำกัน 
2.  รูปสำมเหล่ียมสองรูปเท่ำกันทุก
ประกำร ก็ต่อเมื่อ  ด้ำนคู่ท่ีสมนัยกันและมุม
คู่ท่ีสมนัยกันของรูปสำมเหล่ียมท้ังสองรูป
นั้นมีขนำดเท่ำกันเป็นคู่โดยมีสมบัติของ
ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูปสำมเหล่ียม
แบบ ด้ำน-มุม-ด้ำน  มุม-ด้ำน-มุม และ
ด้ำน-ด้ำน-ด้ำน มุม-มุม-ด้ำน และ ฉำก-
ด้ำน-ด้ำน 
3. ควำมเท่ำกันทุกประกำรของรูป
เรขำคณิตสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต

1. เข้ำใจสมบัติ
ของรูป
สำมเหล่ียมท่ี
เท่ำกันทุก
ประกำร 
2. สำมำรถใช้
สมบัติของรูป
สำมเหล่ียมท่ี
เท่ำกันทุก
ประกำรในกำร
แก้ปัญหำได้ 
 

  ความเท่ากันทุกประการ 
- ควำมเท่ำกันทุก
ประกำรของรูป
สำมเหล่ียม 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมเท่ำกันทุกประกำร
ไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
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จริงได้ เช่น กำรสร้ำงหน้ำจ่ัวบ้ำนท่ีเท่ำกัน
ทุกประกำร ประดิษฐ์ว่ำวจำกรูปสำมเหล่ียม
สองรูปท่ีเท่ำกันทุกประกำรสองรูป 

ม.2/5 เข้ำใจและใช้ทฤษฎีบทพี
ทำโกรัสและบทกลับในกำร
แก้ปัญหำคณิตศำสตร์และปัญหำ
ในชีวิตจริง 

1.รูปสำมเหล่ียมมุมฉำกเป็นรูปสำมเหล่ียม
ท่ีมีมุมภำยในมุมใดมุมหนึ่งมีขนำด 90 
องศำ ด้ำนท่ีอยู่ตรงข้ำมกับมุมฉำกเรียกว่ำ
ด้ำนตรงข้ำมมุมฉำกซึ่งเป็นด้ำนท่ียำวที่สุด
ในรูปสำมเหล่ียม อีกสองด้ำนเรียกว่ำ 
ด้ำนประกอบมุมฉำก ควำมยำวด้ำนของรูป
สำมเหล่ียมมุมฉำกมีควำมสัมพันธ์กัน คือ 
ก ำลังสองของควำมยำวของด้ำนตรงข้ำม
มุมฉำกจะเท่ำกับผลบวกของก ำลังสองของ
ด้ำนประกอบมุมฉำกอีกสองด้ำน 
2. ส ำหรับรูปสำมเหล่ียมมุมฉำกใดๆ ก ำลัง
สองของควำมยำวของด้ำนตรงข้ำมมุมฉำก
จะเท่ำกับผลบวก ของก ำลังสองของควำม
ยำวของด้ำนประกอบมุมฉำก 
3.บทกลับของทฤษฎีบทพีทำโกรัสกล่ำวว่ำ 
ส ำหรับรูปสำมเหล่ียมใดๆ ถ้ำก ำลังสองของ
ควำมยำวของด้ำนด้ำนหนึ่งเท่ำกับผลบวก
ของก ำลังสองของควำมยำวของด้ำนอีก
สองด้ำน แล้วรูปสำมเหล่ียมนั้นเป็นรูป

1. เข้ำใจทฤษฎี
บทพีทำโกรัส
และบทกลับ 
 2. สำมำรถใช้
ทฤษฎีบทพีทำ
โกรัสและบท
กลับนกำร
แก้ปัญหำได้ 

  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
- ทฤษฎีบทพีทำโกรัส
และบทกลับ 
- กำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีบทพีทำโกรัสและ
บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง 
 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K P A 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

สำมเหล่ียมมุมฉำก 
4. เมื่อคูณควำมยำวของด้ำนท้ังสำมด้ำนของ
รูปสำมเหล่ียมมุมฉำกด้วยจ ำนวนบวก
เดียวกัน ควำมยำวแต่ละด้ำนท่ีได้จะยังคง
เป็นควำมยำวของด้ำนของรูปสำมเหล่ียม
มุมฉำก 

 

  



สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ค 3.1 เข้ำใจ
กระบวนกำรทำงสถิติ 
และใช้ควำมรู้ทำง
สถิติในกำรแก้ปัญหำ 

ม2/1 เข้ำใจและใช้ควำมรู้ทำง
สถิติในกำรน ำเสนอข้อมูลและ
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแผนภำพจุด 
แผนภำพต้น-ใบ ฮิสโทแกรม และ
ค่ำกลำงของข้อมูล และแปล
ควำมหมำยผลลัพธ์ รวมท้ังน ำ
สถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 

1. กำรน ำเสนอข้อมูล เป็นกำรรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำมำน ำเสนอ หรือ
ท ำกำรเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจได้รับรู้ หรือ
น ำไปวิเครำะห์เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2. ค่ำกลำงของข้อมูล หมำยถึง ค่ำท่ีใช้เป็น
ตัวแทนของข้อมูลท่ีรวบรวมมำท้ังหมด ซึ่ง
ค่ำกลำงของข้อมูลท่ีส ำคัญมี 3 ชนิด ได้แก่ 
ค่ำเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐำน และฐำนนิยม 
3. กำรแปลควำมหมำยผลลัพธ์ หมำยถึง 
กำรตีควำมข้อมูล หรือน ำผลลัพธ์ที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์มำสรุปรูปแบบควำมสัมพันธ์ 
ในบำงครั้งอำจต้องใช้ทักษะกระบวนกำร
อื่นๆ ด้วย เช่น ทักษะกำรสังเกต ทักษะ
กำรค ำนวณ 
4. ข้อมูลสถิติท่ีเป็นตัวเลขแสดงข้อเท็จจริง
จะช่วยในกำรตัดสินใจวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนกำรสรุปปัญหำ และกำร
แก้ปัญหำต่ำงๆ ได้ 

1. เข้ำใจวิธีกำร
น ำเสนอข้อมูล
ในรูปของ
แผนภำพจุด 
แผนภำพต้น-ใบ  
และฮิสโทแกรม  
2. เข้ำใจค่ำ
กลำงของข้อมูล 
และแปล
ควำมหมำย
ผลลัพธ์ 
2. ใช้ควำมรู้
ทำงสถิติในกำร
น ำเสนอข้อมูล
และวิเครำะห์
ข้อมูลจำก
แผนภำพจุด 
แผนภำพต้น-ใบ 
ฮิสโทแกรม  
4. ใช้ค่ำกลำง
ของข้อมูล  

    



สาระที่ 4 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด วัด
และคำดคะเนขนำด
ของส่ิงท่ีต้องกำรวัด
และน ำไปใช้ 

ม.2/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง 

1.ปริซึม หมำยถึง รูปเรขำคณิตสำมมิติท่ีมี
ฐำนท้ังสองเป็นรูปหลำยเหล่ียมท่ีเท่ำกันทุก
ประกำร ฐำนท้ังสองอยู่บนระนำบท่ีขนำน
กันและด้ำนข้ำงแต่ละด้ำนเป็นรูปส่ีเหล่ียม
ด้ำนขนำน 
 ทรงกระบอก หมำยถึงรูปเรขำคณิตสำม
มิติท่ีมีฐำนสองฐำนเป็นวงกลมท่ีเท่ำกันทุก
ประกำรและอยู่บนระนำบท่ีขนำนกันและ
เมื่อตัดรูปเรขำคณิตสำมมิตินั้นด้วยระนำบ
ท่ีขนำนกันกับฐำนแล้วจะได้หน้ำตัดเป็น
วงกลมท่ีเท่ำกันทุกประกำรกับฐำนเสมอ 
2. พื้นท่ีผิว คือ ปริมำณท่ีแสดงถึงขอบเขต
เนื้อที่ของพื้นผิวหรือรูปร่ำงสองมิติ โดย
พื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอก
สำมำรถหำได้จำกผลบวกของพื้นท่ีฐำนท้ัง
สองและพื้นท่ีของด้ำนข้ำง 

1.เข้ำใจกำรหำ
พื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
2.สำมำรถใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
พื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกไป
ใช้ในกำร
แก้ปัญหำ 

  พื้นท่ีผิว  

 

  



สาระที่ 5 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ K A P 
สาระการเรียนรู้

แกนกลาง 
หมายเหตุ 

ค 2.1 เข้ำใจพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรวัด วัด
และคำดคะเนขนำด
ของส่ิงท่ีต้องกำรวัด
และน ำไปใช้ 

ม.2/1 ประยุกต์ใช้ควำมรู้เรื่อง
พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอกในกำรแก้ปัญหำ
คณิตศำสตร์และปัญหำในชีวิต
จริง 

1.ปริซึม หมำยถึง รูปเรขำคณิตสำมมิติท่ีมี
ฐำนท้ังสองเป็นรูปหลำยเหล่ียมท่ีเท่ำกันทุก
ประกำร ฐำนท้ังสองอยู่บนระนำบท่ีขนำน
กันและด้ำนข้ำงแต่ละด้ำนเป็นรูปส่ีเหล่ียม
ด้ำนขนำน 
 ทรงกระบอก หมำยถึงรูปเรขำคณิตสำม
มิติท่ีมีฐำนสองฐำนเป็นวงกลมท่ีเท่ำกันทุก
ประกำรและอยู่บนระนำบท่ีขนำนกันและ
เมื่อตัดรูปเรขำคณิตสำมมิตินั้นด้วยระนำบ
ท่ีขนำนกันกับฐำนแล้วจะได้หน้ำตัดเป็น
วงกลมท่ีเท่ำกันทุกประกำรกับฐำนเสมอ 
2. พื้นท่ีผิว คือ ปริมำณท่ีแสดงถึงขอบเขต
เนื้อที่ของพื้นผิวหรือรูปร่ำงสองมิติ โดย
พื้นท่ีผิวของปริซึม และทรงกระบอก
สำมำรถหำได้จำกผลบวกของพื้นท่ีฐำนท้ัง
สองและพื้นท่ีของด้ำนข้ำง 

1.เข้ำใจกำรหำ
พื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอก 
2.สำมำรถใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับ
พื้นท่ีผิวของ
ปริซึมและ
ทรงกระบอกไป
ใช้ในกำร
แก้ปัญหำ 

  พื้นท่ีผิว  

 




