
 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

 
1. รหัสวิชา                                   ค 23101     
2. จ านวนหน่วยการเรียน                  1.5  หน่วย 
3. ชื่อวิชา                                   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
4. ระดับชั้น                                   มัธยมศึกษาปีที่  3 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้                     คณิตศาสตร์ 
6. ปีการศึกษา                                2559 
7. ชื่อผู้สอน                                   นางสาวจันทิมา  กุลศรี, นางสาวสุภวรรณ    มานะการ  
8. เงื่อนไขรายวิชา                                  - 
9. สถานภาพของวิชา                       วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์                    3 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา  

           ศึกษา อธิบาย มีความรู้ความเข้าใจ และสรุปในสาระต่อไปนี้ 
          พ้ืนที่ผิวและปริมาตร อธิบายลักษณะและสมบัติของ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ 
ทรงกลมหาพ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม  
เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกับหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม ใช้ความรู้เกี่ยวกับ พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ   

          กราฟ อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอ่ืนๆเขียนกราฟ
แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น   
           สมการเชิงเส้นสองตัวแปร เขยีนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แก้ระบบสมการเชิงเส้น        
สองตัวแปรและน าไปใช้แก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
           ความคล้าย สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา การน าสมบัติความ
คล้ายกันของรูปสามเหลี่ยมไปแก้โจทย์ปัญหา 

          โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะการคิดค านวณ และฝึกการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายใน
การแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย    
และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถเชื่อมโยงและน าความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

         เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ 

12. ตัวช้ีวัด    
 

รหัสก ากับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
ค 2.1ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
ค 2.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม  

 



 

 

 
รหัสก ากับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
ค 2.1 ม.3/3 เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และ

เลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม 
ค 2.1 ม.3/4 ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม     
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง  ๆ 
ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม  พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม      
ค 3.2 ม.3/1 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา           
ค 4.2 ม.3/2 เขียนกราฟแสดงความเก่ียวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น    
ค 4.2 ม.3/3 เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร     
ค 4.2 ม.3/4 อ่านและแปลความหมาย  กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และกราฟอ่ืน ๆ    
ค 4.2 ม.3/5 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  และน าไปใช้แก้ปัญหา  พร้อมทั้งตระหนักถึงความ

สมเหตุสมผลของค าตอบ    
ค 6.1 ม.1-3/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
ค 6.1 ม.1-3/2 ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม.1-3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม.1-3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการ

น าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
ค 6.1 ม.1-3/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้  หลักการ  กระบวนการทาง 

คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ   
ค 6.1 ม.1-3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
13.  กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1) นักเรียนศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุป 
              ประเด็นที่ได้จากการปฏิบัติ 
 2) นักเรียนฟังค าบรรยาย อธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากครูผู้สอน 
 3) นักเรียนค้นคว้า และฝึกท าแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆ  

         ไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์  
สัปดาห์ที่ 

(วัน/เดือน/ปี) 
หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

จ านวนคาบ 

1 - 7 พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
ปริมาตรของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
ปริมาตรของพีระมิดและกรวย 
ปริมาตรของทรงกลม 
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 

นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม 
แล้วช่วยกันสรุปและอภิปราย
ผล ครูมอบหมายให้นักเรียนท า
ใบงานและแบบฝึกหัด 20 

8 - 12 กราฟ กราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
กราฟของอสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 
กราฟกับการน าไปใช้ 

นักเรียนร่วมกันศึกษา 
วิเคราะห์ และอภิปรายเนื้อหา 
ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบ
งานและแบบฝึกหัด แล้ว
ร่วมกันสรุปผลการศึกษา 

15 

13 - 17 ระบบสมการเชิง
เส้น 

ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรและกราฟ 
โจทย์สมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร 

นักเรียนร่วมกันศึกษา 
วิเคราะห์ และอภิปรายเนื้อหา 
ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบ
งานและแบบฝึกหัด แล้ว
ร่วมกันสรุปผลการศึกษา 

15 

18 - 20 ความคล้าย รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 
รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
การน าไปใช้ 

ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษา 
วิเคราะห์ และอภิปรายเนื้อหา 
ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบ
งานและแบบฝึกหัด แล้ว
ร่วมกันสรุปผลการศึกษา 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 

การประเมิน ประเมินผลการเรียนรู้ คะแนน 
1 การสอบรายตัวชี้วัดก่อนสอบกลางภาค 

-  พื้นที่ผิวและปริมาตร (ค 2.1 ม. 3/1, ค 2.1 ม. 3/2, 
ค 2.1 ม. 3/3, ค 2.1 ม. 3/4, ค 2.2 ม. 3/1,  
ค 3.1 ม. 3/1) 
-  กราฟ (ค 4.2 ม. 3/2, ค 4.2 ม. 3/3) 

 
12 
10 

2 สอบกลางภาค (ค 2.1 ม.3/1, ค 2.1 ม.3/2,  
ค 2.1 ม.3/3, ค 2.1 ม.3/4, ค 2.2 ม.3/1,   
ค 3.1 ม.3/1)   

20 

3 การสอบรายตัวชี้วัดก่อนสอบปลายภาค 
-  ระบบสมการเชิงเส้น (ค 4.2 ม. 3/4, ค 4.2 ม. 3/5) 
-  ความคล้าย (ค 3.2 ม. 3/1) 

 
10 
8 

4 สอบปลายภาค (ค 2.1 ม.3/1, ค 2.1 ม.3/2,  
ค 2.1 ม.3/3, ค 2.1 ม.3/4, ค 2.2 ม.3/1, ค 3.1 ม.3/1, 
ค 3.2 ม.3/1, ค 4.2 ม.3/2, ค 4.2 ม.3/3, ค 4.2 ม.3/4, 
ค 4.2 ม.3/5) 

30 

5 จิตพิสัย/พฤติกรรมอันพึงประสงค์ 5 
6 การส่งใบงาน/ใบกิจกรรม 5 

รวม  100 
 

16. แหล่งการเรียนรู้  
       1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
       2. ใบงาน  
       3. ใบกิจกรรม  
       4. เว็บไซต์ และคลิปวีดีโอที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา  

  5. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม และคู่มือต่าง ๆ 
 

 
 

                                                                                      ลงชื่อ                                                      
                                                                                        (นางสาวจันทิมา    กุลศรี)  
 
 
                                                                                 ลงช่ือ 
                                                                                        (นางสาวสุภวรรณ    มานะการ) 
                        
                                                                                                       ผู้จัดท า 



 

 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

                                                                       ลงชื่อ 
                                                                                    ( นายไชยโพธิ์    ร่มโพธิ์ ) 
                                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………… 
 

                                                                       ลงชื่อ  
                                                                               ( นางวชิราภรณ์    รัตนะวงศ์ไชย ) 
                                                                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 

                                                                       ลงชื่อ  
                                                                                  ( นายจิณณาวัฒน์    โคมบัว ) 
                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


