
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6     รหัสวิชา   ค23202 
   จำนวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง / สัปดาห์     40  ชัว่โมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายพีระพงศ์  สิรสุนทร 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้ ฝึกทักษะในเรื่องระบบสมการ ประยุกต์การแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิง
เส้นและสมการดีกรีสอง  ประยุกต์การแก้ระบบสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ พื้นที่ผิวและปริมาตร การหา
พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์รวมทั้งมีการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื ่อสาร การสื ่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้องนำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร   
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. ประยุกต์ใช้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง 
2. ประยุกต์ใช้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม ในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 
 รวม   4  ผลการเรียนรู้ 

 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย.– 4 พ.ย. 2565 

ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย 
ใบงาน เรื่อง ระบบสมการ สอนผ่าน Line, google classroom, google 
meet) 

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

3 14 พ.ย.– 18 พ.ย. 2565 
โจทย์ปัญหาการแก้ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการ
ดีกรีสอง 

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

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

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 

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

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 

ทบทวนความรู้ เรื่อง ระบบสมการ 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง โจทย์การแก้สมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 
สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

8 
19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบสมการ 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

9 
26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง ปริซึม สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 

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

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

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 

การหาพ้ืนที่ผิวของกรวย    
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน  
เรื่อง การหาพ้ืนที่ผิวของกรวย สอนผ่าน Line, google classroom, 
google meet) 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

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

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

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

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกลม 

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

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 
ประมวลผลการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 (ค23202) 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 6 มี.ค. 2566 โดยติดตามผลการเรียน  
ผ่าน Line, google classroom, google meet) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 
ประมวลผลการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 
(ค23202) 

 
 
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 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อและอุปกรณ์

การสอน 
ข้อที่ 1, 2 ระบบสมการ 25 - การตรวจคำตอบจากสมุดและ 

ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคำตอบ 
จำนวน 4 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  1 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ต 
google 
classroom 

 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (23 – 29 ธ.ค. 2565) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1, 2 ระบบสมการ 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 
15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคำตอบ จำนวน 3 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทำ จำนวน 2 ข้อ  

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อและอุปกรณ์

การสอน 
ข้อที่ 3, 4 การประยุกต์ของ

พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
25 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมคำตอบ 
จำนวน 4 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  1 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- ใบงาน 
- สารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ต 
google 
classroom 



 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27 ก.พ. 2566 – 3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1, 2, 3, 4  - ระบบสมการ 
- การประยุกต์ของ
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

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

 

 
 
5.6 ชิ้นงานนักออกแบบ (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ 3, 4 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. การหาพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 
4. การนำเสนองาน 
5. ความสวยงามและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 

            
ชิ้นงาน 

              
1 ชิ้น 

 
10 คะแนน  
 

                 
10 ก.พ. 2566 

 


