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หากมีขอเสนอแนะใดที่จะทําใหคูมือครูเลมนี้สมบูรณยิ่งขึ้นโปรดแจง สสวท. ทราบดวย 
จักขอบคุณยิ่ง

           (นางนงนุช  ชาญปริยวาทีวงศ)
          รองผูอํานวยการ  รักษาการแทน

             ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



สารบัญ
          หนา

คํานํา
คําชี้แจง
คําชี้แจงการใชคูมือครู   ก
กําหนดเวลาสอนโดยประมาณ   ง
บทท่ี 1  กรณฑท่ีสอง   1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป                  1
แนวทางในการจัดการเรียนรู   2

 1.1  สมบัติของ a   เมื่อ  a  >  0   2
จุดประสงค                  2

              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   2
1.2  การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สอง                 3

จุดประสงค   3
        ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  3

1.3  การนําไปใช                  3
จุดประสงค   3

        ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  3
คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม                4

บทท่ี 2  การแยกตัวประกอบของพหุนาม                                         11
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป                                                        11
แนวทางในการจัดการเรียนรู              12
2.1  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เปนผลตางของกําลังสอง                      12

จุดประสงค              12
       เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 12

              ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน                            12
2.2  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ            13

จุดประสงค              13
        เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 13
              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                         13



2.3  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกวาสองที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม 14
จุดประสงค              14

        เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม             14
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                         14

2.4  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็มโดยใช 16
        ทฤษฎีบทเศษเหลือ 16

จุดประสงค              16
              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                         16

คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม              18
กิจกรรมเสนอแนะและคําตอบ              23

 บทท่ี 3  สมการกําลังสอง 33
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป   33
แนวทางในการจัดการเรียนรู   34
3.1  ทบทวนสมการกําลังสอง  34

จุดประสงค  34
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  34

3.2  การแกสมการกําลังสองโดยวิธีทําเปนกําลังสองสมบูรณ 34
        จุดประสงค   34

       เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 34
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 34

3.3  โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสอง 36
จุดประสงค 36

        เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 36
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  36

คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม  38
กิจกรรมเสนอแนะ  แบบฝกหัดเพิ่มเติมและคําตอบ              42

บทท่ี 4   พาราโบลา 50
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป      50

 แนวทางในการจัดการเรียนรู           51
4.1  สมการของพาราโบลา     51

จุดประสงค 51
              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 51



4.2  พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y  =  ax2  เมื่อ  a  ≠  0 52
จุดประสงค 52

              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  52
4.3  พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y  =  ax2 + k   เมื่อ  a  ≠  0 53

จุดประสงค 53
              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 54

4.4  พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y  =  a(x – h)2 + k   เมื่อ  a  ≠  0 55
จุดประสงค 55

              ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 55
4.5  พาราโบลาที่กําหนดดวยสมการ  y  =  ax2 + bx + c   เมื่อ  a  ≠  0 56

จุดประสงค 56
        เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 56

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 56
คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม 57
กิจกรรมเสนอแนะและคําตอบ           79

บทท่ี 4   พื้นท่ีผิวและปริมาตร 83
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป      83

 แนวทางในการจัดการเรียนรู           84
5.1  พื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวยและทรงกลม     84

จุดประสงค 84
 เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 84
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 84

5.2  การนําไปใช 87
จุดประสงค 87

              เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม 87
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  87

คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม               88
กิจกรรมเสนอแนะและคําตอบ                      97

คณะกรรมการจัดทําสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   



3

คําแนะนําการใชหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน คณิตศาสตร

 หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน   คณิตศาสตร    ประกอบดวย
1. เนื้อหาสาระ     ในการนําเสนอเนื้อหาสาระของแตละบทเรียน  ไดคํานึงถึงการเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียน  โดยพยายามใชตัวอยางจากชีวิตจริงและความรูจากศาสตรอ่ืน
ประกอบการอธิบายเพื่อใหไดขอสรุปเปนความรูใหมตอไป

2. ตัวอยาง     มีไวเสริมความเขาใจในเนื้อหาสาระและการนําไปใช
3.    แบบฝกหัดทายหัวขอ     แบบฝกหัดที่นําเสนอไวมีหลายลักษณะ  คือฝกทักษะการคิดคํานวณ  แก
       โจทยปญหา  ฝกวิเคราะห  ใหเหตุผล   และฝกหาขอสรุปเพื่อนําไปสูการสรางขอความคาดการณ
4.    ปญหาชวนคิดหรือเร่ืองนารู     เปนโจทยปญหาหรือสถานการณกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูที่
       เรียนมาเพื่อแกปญหาหรือหาขอสรุปใหม

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชหนังสือเรียน  ครูควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีนําเสนอควบคูกับกิจกรรมของแตละเร่ืองที่เสนอแนะไวในคูมือครู  ให

เขาใจอยางถองแท
2. ทําแบบฝกหัดทายหัวขอและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการหาคําตอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ขอที่มีวิธีคิดหรือคําตอบที่หลากหลาย
3. วางแผนการจัดการเรียนรูตลอดภาคเรียนใหครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระและเหมาะสมกับเวลา
4. ในการสอนเนื้อหาสาระแตละเรื่องไมควรดวนบอกนักเรียนทันที   ควรใชวิธีการสอนผานกิจกรรม

หรืออภิปรายโตตอบ  เพื่อใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเองเทาที่จะสามารถทําได
5. สรางสถานการณหรือโจทยที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระในบทเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่อยูใกลตัวหรือ

ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู
ตาง ๆ  เปนแนวทางในการประยุกตตอไป



คําชี้แจงการใชคูมือครู

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพิจารณาเห็นวา    เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
ครบถวนทั้งสามดาน  ไดแก   ดานความรู   ดานทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  และดานคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม   จึงไดจัดทําคูมือครูซ่ึงเสนอแนะแนวการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวโดยละเอยีด
เพือ่ใชควบคูกบัหนงัสอืเรียนสาระการเรยีนรูเพิม่เตมิ    คณติศาสตร  เลม 1  ช้ันมธัยมศกึษาปที ่3  ดงันัน้ครตูอง
ศกึษาคูมอืครูใหเขาใจถองแท    ควรทดลองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเกิดความพรอมในการสอนกอนเขาสอน
ทุกบทเรียน   และดําเนินกิจกรรมตามที่เสนอแนะไว   ครูอาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนเปนสําคัญ

คูมือครูของแตละบทประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
 1.  ชือ่บทและหวัขอเร่ืองประจาํบท     ระบจุาํนวนชัว่โมงทีใ่ชในการเรยีนการสอนของแตละบท
และแตละหวัขอไวโดยประมาณ   ครูอาจยืดหยุนไดตามที่เห็นสมควร
 2.  คํานําประจําบท     บอกสาระสําคัญของบทเรียนทั่วไป  ส่ิงที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรย้ํา

3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป     ในแตละบทเรียนจะระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปตามที่
ปรากฏอยูในหนังสือคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ครูตองคํานึงถึงเสมอวา
จะตองจดักจิกรรมการเรยีนรูใหนกัเรยีนเกดิผลการเรยีนรูตามทีก่าํหนด   เพือ่การวดัและประเมนิผลหลัง
จบการเรยีนการสอน  ผลการเรียนรูที่ผานการประเมินนี้จะทําใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นที่ 3   ดวย

 4.  แนวทางในการจัดการเรียนรู       ในแตละหัวขอยอยของแตละบทไดใหรายละเอียดของ
หัวขอตอไปนี้

1) จุดประสงค       ระบุไวเพื่อใหครูคํานึงถึงเสมอวาจะตองจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนมีความรูและมีความสามารถตรงตามจุดประสงคที่วางไว   ซ่ึง
จะตองเกิดขึ้นระหวางเรียนหรือดําเนินกิจกรรม     ครูตองประเมินผลใหตรงตาม
จุดประสงคและใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหบรรลุถึงผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป

การประเมินผลที่หลากหลายอาจเปนการสังเกต  การตอบคําถาม  การทํา
แบบฝกหัด  การทํากิจกรรม  หรือการทดสอบยอย  จุดประสงคใดที่ครูเห็นวา
นักเรียนสวนใหญยังไมผาน  ในชั่วโมงตอไปครูควรนําบทเรียนนั้นมาสอนซอม
เสริมใหม
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2) เอกสารแนะนําการจัดกิจกรรม       ในบางหัวขอไดระบุรายการกิจกรรมเสนอแนะ
หรือใบประกอบกิจกรรมไวดังรายละเอียดในขอ  6

3) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       เปนสวนสําคัญของคูมือครู
ครูควรศึกษาและทําความเขาใจควบคูกับหนังสือเรียน   เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงคและเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน

 5.  คําตอบแบบฝกหัดและคําตอบกิจกรรม     คําถามทุกคําถามในกิจกรรมและแบบฝกหัดทุกขอมี
คําตอบใหและบางขอมีเฉลยแนวคิดไวใหเพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบ     บางขอมีหลายคําตอบแตให
ไวเปนตัวอยางอยางนอยหนึ่งคําตอบ  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ใหนักเรียนทําไดสอดแทรก
ปญหาที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะ  สังเกต  รวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรางขอความคาดการณและ
พิสูจนงาย ๆ  การเฉลยคําตอบหรือการใหเหตุผลประกอบคําตอบไดคํานึงถึงพื้นฐานความรูและวุฒิภาวะ
ของนักเรียนเปนหลัก  การใหเหตุผลหรือคําอธิบายของนักเรียนอาจแตกตางจากที่เฉลยไว    ในการตรวจ
แบบฝกหัดครูควรพิจารณาอยางรอบคอบ  ยอมรับคําตอบที่เห็นวามีความถูกตองและเปนไปได  ถึงแมวา
จะไมเหมือนกับคําตอบที่เฉลยไว    ปญหาที่มีลักษณะเปนปญหาชวนคิด  มีคําตอบอยูในสวนนี้ดวย
 6.  กิจกรรมเสนอแนะ     บางบทเรียนไดเสนอแนะกจิกรรมทีพ่ฒันาทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรเพือ่ใหครูเลือกใช    ในแตละกจิกรรมครอูาจปรบัเปลีย่นใหเหมาะสมกบัเวลาและความสามารถ
ของนักเรียน

     กอนดําเนินกิจกรรม     ครูควรสนทนากับนักเรียนดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง   เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและมองเห็นแงมุมตาง ๆ  ของกิจกรรมที่จะทํา   ไมควรดวนอธิบายหรือช้ีนําแนวคิด    ขณะ
ทํากิจกรรมครูตองสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย     ตลอดจนฝกฝนให
นักเรียนรูจัก  วิเคราะหปญหา  ตัดสินใจและหาขอสรุป
                   ทั้งนี้ในบางกิจกรรมไดแสดงคําตอบไวในวงเล็บสีแดง

7.  แบบฝกหัดเพิ่มเติม     ในบางบทเรียนไดเตรียมแบบฝกหัดเพิ่มเติมไวใหครูเลือกหรือปรับใช
ใหเหมาะสมกับนักเรียนของตนเองและในบางขอไดแสดงคาํตอบไวในวงเล็บดวยเชนกัน



กําหนดเวลาสอนโดยประมาณ

หนังสือเรียนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมคณิตศาสตร  เลม 1

   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3

บทท่ี เร่ือง จํานวนชั่วโมง

1

2

3

4

5

กรณฑที่สอง

การแยกตัวประกอบของพหุนาม

สมการกําลังสอง

พาราโบลา

พื้นที่ผิวและปริมาตร

9

15

12

12

12

รวม 60




