
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 6   รหัสวิชา   ค23102 
   จำนวนชั่วโมง 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายจารึก  ศรีเกตุ, นายพีระพงศ์  สิรสุนทร, นางสาวสุนันทา  โพธิ์รุ่งแจ้ง,  

   นางสาวฐิติกานต์ เพ่ิมทองเผือก, นางสาวณัฐฏ์ธมน  พูลสวัสดิ์ 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้เกี ่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  วงกลม การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของ
พีระมิด กรวยและทรงกลม ความน่าจะเป็น และอัตราส่วนตรีโกณมิติ  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ /
กระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทั้งมีการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื ่อสาร การสื ่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืนๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้องนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร  
 

3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

 รวม   6  ตัวชี้วัด 

ค 1.3 ม.3/3 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 2.1 ม.3/1 ประยุกต์ใช้ความรูเ้รื่องพ้ืนที่ผิวของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง 
ค 2.1 ม.3/2 ประยุกต์ใช้ความรูเ้รื่องปริมาตรของพีระมิด กรวย และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตสตร์และ

ปัญหาในชวีิตจรงิ 
ค 2.2 ม.3/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ปัญหาในชีวิตจริง 
ค 2.2 ม.3/3 เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ค 3.2 ม.3/1 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย.– 4 พ.ย. 2565 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

2 7 พ.ย.– 11 พ.ย. 2565 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  

3 14 พ.ย.– 18 พ.ย. 2565 
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

4 21 พ.ย.– 25 พ.ย. 2565 มุมที่จุดศูนย์กลางและส่วนโค้งท่ีรองรับมุม    

5 28 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2565 สี่เหลี่ยมแนบในวงกลม 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 

คอร์ด และเส้นสัมผัสวงกลม 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง เส้นสัมผัสวงกลม สอนผ่าน Line, google classroom, 
google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด   
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง พีระมิด สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

8 
19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของกรวยและทรงกลม 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 
 

26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม สอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 

การทดลองสุ่ม 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง การทดลองสุ่ม สอนผ่าน Line, google classroom, google 
meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 เหตุการณ์และผลลัพธ์ 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 
ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน  



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ความน่าจะเป็น 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ความหมายของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การหาค่า sine, cosine และ tangent 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ประมวลผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 6 (ค23102) 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 
ประมวลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 6 มี.ค. 2566 โดยติดตามผลการเรียน 
ผ่าน Line, google classroom, google meet) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อและอุปกรณ์การสอน 

ค 1.3 ม.3/3 
 

ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 8 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  1 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 

 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อและอุปกรณ์การสอน 
ค 2.2 ม.3/3 
 
 

วงกลม 5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จำนวน 5 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
 

ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 

พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 8 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 
 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565) 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ค 1.3 ม.3/3 
ค 2.2 ม.3/3 
ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 

- ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- วงกลม 
- พีระมิด กรวย และทรงกลม 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 16 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  4 ข้อ  

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
สื่อและอุปกรณ์

การสอน 
ค 3.2 ม.3/1 
 

ความน่าจะเป็น 10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 8 ข้อ  
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ 
(เก็บคะแนน 10 คะแนน) 
- ชิ้นงาน STEM 1 งาน 

- Note Book 
- Projector 

 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 
สื่อและอุปกรณ์

การสอน 
ค 2.2 ม.3/2 
 
 

อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ  
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ 
(เก็บคะแนน 15 คะแนน) 

- Note Book 
- Projector 
 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน  (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ค 3.2 ม.3/1 
ค 2.2 ม.3/2 
 

- ความน่าจะเป็น 
- อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีทำ จำนวน 2 ข้อ  

 

 5.6 ชิ้นงานชูชีพช่วยชีวิต (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ค 1.3 ม.3/3 
ค 2.1 ม.3/1 
ค 2.1 ม.3/2 
ค 2.2 ม.3/2 
ค 2.2 ม.3/3 
ค 3.2 ม.3/1 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ทดสอบประสิทธิภาพของ
ร่มชูชีพช่วยชีวิต 
4. การนำเสนองาน 
5. ความสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
10 คะแนน  
 

                 
24 ก.พ. 66 

 


