
 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา   ค23102    รายวิชา คณิตศาสตร์ 6     สาระ พื้นฐาน   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 60 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน ครูยวดยิ่ง ด้วงสุข,  ครูวิชาญ โสมณวัฒน์,   ครูศิวัตมิกา  บุญชูวงค์,  ครูเนตรนภา  จับปรั่ง   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565       

 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  ระบบสมการ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนำ
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้ปัญหา 
   ความน่าจะเป็น โอกาสของเหตุการณ์ เหตุการณ์จากการทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การนำ
ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง 
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม การนำค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 
30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
      โดยใช้กระบวนการศึกษาฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ 
       เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน  จนก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  
มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความซื่อสัตย์สุจริต วินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่น
ในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ 
ตัวช้ีวัด 3 ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
ตัวช้ีวัด 1 เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่มและนำผลที่ได้ไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป

เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
ตัวช้ีวัด 2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาใน

ชีวิตจริง 
 

กำหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 

1 ทบทวนสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 

ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
 

 

2 กราฟของระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปร การหาคำตอบของ

ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

จากกราฟ 

ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
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3-4 การหาคำตอบของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร โดยการ
คำนวณ (กำจัดตัวแปร) 

ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

3 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

4 

4-5 การหาคำตอบของระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร โดยการ
คำนวณ (จัดรูปสมการและแทน
ค่าตัวแปร) 

ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

3 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
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6 โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร  

ประยุกต์ใช้ระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
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7 โอกาสของเหตุการณ์ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

3 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 

8 การทดลองสุ่ม  เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

3 

9 เหตุการณ์ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
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10 สอบกลางภาค  20 

11 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
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12 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

13 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เข้าใจเกี่ยวกับการทดลอง
สุ่มและนำผลที่ได้ไปหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

14 ความหมายของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 

เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

3 

15 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

6 
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สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จำนวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 

16 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

17 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

18 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้
แก้ปัญหา 

เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 
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19 การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้
แก้ปัญหา 

เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับอัตราส่วน
ตรีโกณมิติในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

2 ใบงาน 
แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

20 ทดสอบปลายภาค 30 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 

1. การใช้ Program The Geometer's Sketchpad (GSP) สร้างรูปสามเหลี่ยม เรื่องอัตราส่วน

ตรีโกณมิติ สร้างสื่อความน่าจะเป็น  

2. การใช้ Application Geogebra สร้างกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

3. กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)   

4. การสืบค้นข้อมูลจาก https://proj14.ipst.ac.th และ https://www.scimath.org/index.php 

5. การเรียนการสอน online กรณี สถานการณ์โควิด-19 ผ่าน google meet 

 

https://proj14.ipst.ac.th/
https://www.scimath.org/index.php
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การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค   70 :30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

   

1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย 

 ระบบสมการ 15 คะแนน 

  - การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจากกราฟ 3 คะแนน 

  - การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการคำนวณ (กำจัดตัวแปร) 4 คะแนน 

  - การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการคำนวณ(จัดรูปสมการและแทน

ค่าตัวแปร) 

  4 คะแนน 

  - โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร   4 คะแนน 

 ความน่าจะเป็น 10 คะแนน 

  - โอกาสของเหตุการณ์ 10 คะแนน 

2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 (กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร, การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสอง

ตัวแปร โดยการคำนวณ (กำจัดตัวแปร), การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการ

คำนวณ(จัดรูปสมการและแทนค่าตัวแปร), โอกาสของเหตุการณ์) 

20 คะแนน 

3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 

 ความน่าจะเป็น 10 คะแนน 

  - ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 10 คะแนน 

 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 15 คะแนน 

  - อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมแหลม   6 คะแนน 

  - อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม ๓๐ องศา ๔๕ องศา และ ๖๐ องศา   6 คะแนน 

  - การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา 3 คะแนน 

4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน  

 (ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์, อัตราส่วนตรีโกณมิติ) 30 คะแนน 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.3  สสวท.  

2. Program Geogebra ใน คอมพิวเตอร์  

3. Application Geogebra ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียน 

4. https://www.scimath.org/index.php 

5. https://proj14.ipst.ac.th 

6. Program The Geometer's Sketchpad (GSP) 

7. Google classroom 

8. Google form 

9. Program Microsoft Excel 

10. Application Zoom 

11. Application Line 

 

https://www.scimath.org/index.php
https://proj14.ipst.ac.th/

