
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค32101)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง เวลา 10 ชั่วโมง 
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของก าลังสาม (1) เวลา 2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอน นางสาวจุฑาพิชญ์  ธรรมศิลป์ 
วันที่สอน วันที่.............เดือน................................ พ.ศ. ........... 

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
 

 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป  ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
 
2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีมีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์    (ค1.2  
ม.3/1) 
 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ในกรณีทั่วไป เมื่อ A และ B เป็นพหุนาม เรียกพหนุนามที่อยู่ในรูป A3 + B3 ว่าผลบวกของก าลังสาม 
การแยกตัวประกอบของพหุนามท าได้ตามสูตรดังนี้   
    A3 + B3 = (A + B) (A2 – AB + B2) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 
 การแยกตัวประกอบของพหุนามท่ีอยู่ในรูปผลบวกของก าลังสาม 
 
5. จุดประสงค์ 
     5.1 ด้านความรู้  (K) 

1. ระบุลักษณะของพหุนามดีกรีสามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของก าลังสาม  
2. แยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของก าลังสามโดยใช้สูตร  

  5.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3. มีความสามารถในการสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   
4. มีความสามารถการเชื่อมโยง   

    5.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
5. มีความมุ่งม่ันในการท างาน   



 
 

6. สมรรถนะที่ส าคัญ 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร   
 2.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3.  มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนสมบัติของเลขยกก าลัง ที่ว่า  (ab)n = anbn  เมื่อ a, b เป็นจ านวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์  
และ n เป็น เลขชี้ก าลังที่เป็นจ านวนเต็ม และการคูณกันของพหุนาม ซึ่งจะน าไปใช้ในการจัดรูปของพหุนาม
เพ่ือให้ง่ายต่อ การแยกตัวประกอบ    

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหาผลรวมของปริมาตรของลูกบาศก์โดยใช้สื่อ AR ใน
หนังสือเรียน หน้า 51 เพ่ือให้นักเรียนเห็นว่า พหุนามดีกรีสามที่อยู่ในรูปผลบวกของก าลังสาม เช่น  
 x3 + 53  เขียนให้อยู่ในรูป การคูณกันของพหุนามที่มีดีกรีต่ ากว่าได้ คือ (x + 5)(x2 – 5x + 52) 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อน าไปสู่รูปทั่วไป ของการแยกตัวประกอบพหุนามดกรีสามที่อยู่
ในรูปผลบวกของก าลังสาม A3 + B3 = (A + B) (A2 – AB + B2)  เมื่อ A และ B เป็นพหุนาม พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของก าลังสาม โดยใช้สูตร 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 – 4 ในหนังสือเรียน หน้า 53 โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าและให้ค า
ชี้แนะ จนนักเรียนเข้าใจ  

5. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อ 1 – 4 ในหนังสือเรียน แล้วสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเฉลย
ค าตอบ โดยมีครูและเพ่ือนๆ คอยตรวจสอบความถูกต้อง 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของก าลังสาม 
ดังนี้ 
  A3 + B3 = (A + B) (A2 – AB + B2)   เมื่อ A และ B เป็นพหุนาม 

7. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อ  5 – 8 ในหนังสือเรียน 
 

 

8.  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน 
2. แบบฝึกหัดที่ 2.1 
 
 
 
 
 



 
 

9.  การวัดและประเมินผล 

    9.1 การวัดผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
    9.2 การประเมินผล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(ก าลังพัฒนา) 
1  

(ต้องปรับปรุง) 
1. เกณฑ์การ
ประเมินการท า
แบบฝึกหัด (K) 

ท าแบบฝึกได้อย่าง
ถูกต้อง 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ท าแบบฝึกได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ  
80 - 89 

ท าแบบฝึกได้อย่าง
ถูกต้องร้อยละ  
60 - 79 

ท าแบบฝึกได้อย่าง
ถูกต้องต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 

2. เกณฑ์การ
ประเมินความ 
สามารถในการ
สื่อสาร  สื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ (P) 

ใช้รูป ภาษา และ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรุปผล  และ
น าเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง  ชัดเจน   

ใช้รูป ภาษา และ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรุปผล  และ
น าเสนอได้ถูกต้อง 
แต่ขาดรายละเอียด
ที่สมบูรณ์ 

ใช้รูป ภาษา และ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรุปผล  และ
น าเสนอได้ถูกต้อง
บางส่วน 

ใช้รูป ภาษา และ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร   
สื่อความหมาย  
สรุปผล  และ
น าเสนอไม่ได้ 

3. เกณฑ์การ
ประเมินความ 
สามารถในการ
เชื่อมโยง (P) 

ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื้อหาต่าง ๆ  หรือ
ศาสตร์อื่น ๆ  และ
น าไปใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างสอดคล้อง 
เหมาะสม 

ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื้อหาต่าง ๆ  หรือ
ศาสตร์อื่น ๆ  และ
น าไปใช้ในชีวิตจริง
ได้บางส่วน 

ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื้อหาต่าง ๆ  หรือ
ศาสตร์อื่น ๆ  และ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เนื้อหาต่าง ๆ  หรือ
ศาสตร์อื่น ๆ  และ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 



 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(ดีมาก) 
3 

 (ดี) 
2  

(ก าลังพัฒนา) 
1  

(ต้องปรับปรุง) 
4. เกณฑ์การ
ประเมินความ 
สามารถในการ
ให้เหตุผล (P) 

รับฟังและให้
เหตุผลสนับสนุน
หรือโต้แย้ง  เพื่อ
น าไปสู่ การสรุป
โดยมีข้อเท็จจริง
ทางคณิตศาสตร์
รองรับได้อย่าง
สมบูรณ์ 

รับฟังและให้เหตุผล
สนับสนุน หรือ
โต้แย้ง  เพ่ือน าไปสู่ 
การสรุปโดยมี
ข้อเท็จจริงทาง
คณิตศาสตร์รองรับ
ได้บางส่วน 

รับฟังและให้เหตุผล
สนับสนุน หรือ
โต้แย้ง  แต่ไม่
น าไปสู่การสรุปที่มี
ข้อเท็จจริงทาง
คณิตศาสตร์รองรับ 

รับฟังและให้เหตุผล
สนับสนุน หรือ
โต้แย้งไม่ได้ 

5. เกณฑ์การ
ประเมินความ
มุ่งม่ันในการ
ท างาน (A) 

มีความมุ่งมั่นใน
การท างานอย่าง
รอบคอบ จนงาน
ประสบผลส าเร็จ
เรียบร้อย ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่าง
รอบคอบ จนงาน
ประสบผลส าเร็จ
เรียบร้อยส่วนใหญ่ 

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานอย่าง
รอบคอบ จนงาน
ประสบผลส าเร็จ
เรียบร้อยส่วนน้อย 

มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานแต่ไม่มีความ
รอบคอบ ส่งผลให้
งานไม่ประสบ
ผลส าเร็จอย่างท่ี
ควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


