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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

รายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5   1.0  หน่วยกิต           2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                             ภาคเรียนที่ 1           ปีการศึกษา 2563 
ครูผู้สอน .............................................................................. 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผัน และการแปรผันเกี่ยวเนื่อง   

เรขาคณิตวิเคราะห์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง 
เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่าง
ระหว่างเส้นคู่ขนาน  

ภาคตัดกรวยพื้นฐาน วงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา 
ระบบสมการก าลังสอง การแก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และการแก้โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง 
 โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ ผ่านการแก้ปัญหา (problem – solving approach) การสืบสวน
สอบสวน (inquiry) การท าโครงงานคณิตศาสตร์ (mathematical project) การเขียนผังความคิด (mind 
mapping) การอภิปราย (discussion) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ และน าเสนอ
แนวคิดทางคณิตศาสตร์  ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางคณิตศาสตร์ 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ  สามารถเช่ือมโยงความรู้ หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้  ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอแนวคิด  ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ใช้การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
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2. ผลการเรียนรู้ 
    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักเรียน 

1. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณต่าง ๆ ท่ีแปรผันต่อกันได้ 
2. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลาง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด และระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนาน

ได้ 
3. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน  เส้นต้ังฉาก และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
4. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงได้ 
5. จ าแนกสมการวงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา เมื่อก าหนดสมการของภาคตัดกรวยมาให้ได้ 
6. แก้ระบบสมการและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสองได้ 
7. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
8. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม 
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างสมเหตุสมผล 
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ

ชัดเจน 
11. เช่ือมโยงความรู้เน้ือหาต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป

เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
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3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 - 2 
1 - 3 

(3 ช่ัวโมง) 

- แนะน ารายวิชา 
1. การแปรผัน 
1.1 การแปรผันตรง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผันตรงของปริมาณสองปริมาณท่ีก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันตรงของปริมาณสองปริมาณ 
ท่ีก าหนดให้ได้ 
3. ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 

2 - 3 
4 - 6 

(3 ช่ัวโมง) 

1.2 การแปรผกผัน เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผกผันของปริมาณสองปริมาณท่ีก าหนดให้ได้ 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผกผันของปริมาณสองปริมาณ 
ท่ีก าหนดให้ได้ 
3. แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
4. ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอกระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 

4 - 5 
7 - 10 

(4 ช่ัวโมง) 

1.3 การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. อธิบายการแปรผันเกี่ยวเนื่องได้ 
2. เขียนสมการแสดงการแปรผันเกี่ยวเนื่องได้  
3. ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 

6 
11 - 12 

(2 ช่ัวโมง) 

2. เรขาคณิต
วิเคราะห์ 
2.1 ระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด
2.2 จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด และจุดกึ่งกลางระหว่าง 
จุดสองจุดได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

7 - 8 
13 – 16 
(4 ช่ัวโมง) 

2.3 ความชันของ 
เส้นตรง เส้นขนาน 
เส้นต้ังฉาก  
2.4 ความสัมพันธ์
ซึ่งมีกราฟเป็น
เส้นตรง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาความชันของเส้นตรง สมการเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก  
และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
2. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงได้ 
3. แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับความชันของเส้นตรง                    
เส้นขนาน หรือเส้นต้ังฉากได้ 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส ารวจตรวจสอบความสัมพันธ์   
ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบที่ หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

9 
17 - 18 

(2 ช่ัวโมง) 

2.5 ระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุด 
2.6 ระยะห่าง
ระหว่างเส้นคู่ขนาน 

เพื่อให้นักเรียน 
1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานได้ 
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

10 19 - 20 สอบกลางภาค 

11 - 14 
21 - 28 
(8 ช่ัวโมง) 

3. ภาคตัดกรวย 
3.1 วงกลม 
3.2 พาราโบลา 
3.3 วงร ี
3.4 ไฮเพอร์โบลา 

เพื่อให้นักเรียน 
1. จ าแนกสมการวงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลา  
เมื่อก าหนดสมการภาคตัดกรวยมาให้ได้ 
2. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

15 - 16 
29 - 31 

(3 ช่ัวโมง) 

4. ระบบสมการ
ก าลังสอง 
4.1 ระบบสมการ 
สองตัวแปรท่ีประกอบ 
ด้วยสมการเชิงเส้น 
และสมการดีกรีสอง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้น
และสมการดีกรีสองท่ีก าหนดให้โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาระบบสมการได้ 

16 - 17 
32 – 34 
(3 ช่ัวโมง) 

4.2 ระบบสมการ           
สองตัวแปรท่ีประกอบ 
ด้วยสมการดีกรีสอง 
ท้ังสองสมการ 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ีประกอบด้วยสมการดีกรีสอง 
ท้ังสองสมการท่ีก าหนดให้โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายได้ 
อย่างเหมาะสม 
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได้ 

18 - 19 
35 - 38 

(4 ช่ัวโมง) 

4.3 โจทย์ปัญหา
ระบบสมการสอง         
ตัวแปรท่ีมีดีกรี 
ไม่เกินสอง 

เพื่อให้นักเรียน 
1. แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบสมการ 
สองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และใช้วิธีการท่ีหลากหลาย           
ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2. ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. เช่ือมโยงความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบสมการกับศาสตร์
อื่นๆ ได้ 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

20 39 - 40 สอบปลายภาค 
 
 
  



5 
 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
การสอนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ประจ าภาคเรียนท่ี 1 มีแผนการประเมินผลการ

เรียนรู้ ดังนี ้
4.1 ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดท่ีมอบหมาย                                  10   คะแนน 
4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน          10  คะแนน  
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย 4 ครั้ง                                                30  คะแนน   
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน                                            20  คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน                                           30  คะแนน 
                                                                             รวม        100  คะแนน 
รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี ้
4.1    ประเมินจากงานหรือแบบฝึกหัดที่มอบหมาย   (10 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบของ

งาน 
สัปดาห์ที่
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน
ควรใช้ (นาที) 

คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่องการแปรผัน 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
4 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน  

120 นาที 3 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์  

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
 8 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน  

120 นาที 2 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่องภาคตัดกรวยพื้นฐาน  

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
 12 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน  

120 นาที 2 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
เรื่องระบบสมการก าลังสอง 

งานเด่ียว สัปดาห์ท่ี 
 16 

ถัดจากวัน
มอบหมาย 

3 วัน  

120 นาที 3 

รวม 480 นาที 10 
 
หมายเหตุ   เวลาท่ีนักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาท่ีครูได้พิจารณาว่าในการท างานหรือแบบฝึกหัดช้ิน

นั้นๆ นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน 
และปริมาณของงานหรือแบบฝึกหัดช้ินนั้นๆ 
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4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5              

ประจ าภาคเรียนท่ี 1  ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตาราง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม    
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี     
(3) 

ปาน
กลาง(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความต้ังใจเรียนในห้องเรียน      
2. การตรงต่อเวลาในการท างาน      
3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      
4. ความมีวินัยในตนเอง      
5. ความรับผิดชอบต่อการเรียน      
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์      
7. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น      
8. ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา      
9. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      
10. ความสามารถในการตัดสินใจ      

 
4.3 ประเมินจากการสอบย่อย    (30 คะแนน) 
รายวิชานี้จะมีการสอบย่อย 4 ครั้งดังนี ้

4.3.1 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 1 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที     10   คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 2 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที       5   คะแนน 
4.3.3 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 3 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที       8   คะแนน 
4.3.4 ก าหนดการสอบย่อยครั้งท่ี 4 เวลาท่ีใช้สอบ   50 นาที       7   คะแนน 
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เนื้อหาที่สอบ ลักษณะข้อสอบ จ านวนขอ้สอบของการสอบย่อยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียด 
ดังตาราง 
หัวข้อ/เนื้อหาที่
ใช้ในการสอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน 
เติมค าตอบ แสดงวิธีท า 

การสอบย่อยคร้ังที่ 1 (50 นาที) 

การแปรผันตรง 3 
เขียนสมการแสดงการแปรผัน
ตรงของปริมาณสองปริมาณท่ี
ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

3 

การแปรผกผัน 3 
เขียนสมการแสดงการ
แปรผกผันของปริมาณสอง
ปริมาณท่ีก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

3 

การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง 

4 
เขียนสมการแสดงการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได้ 

2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

4 

รวม 10 - 
4 ข้อ  

(4 คะแนน) 
3 ข้อ 

(6 คะแนน) 
10 

การสอบย่อยคร้ังที่ 2 (50 นาที) 

เรขาคณิต
วิเคราะห์ 

2 
หาระยะทางระหว่างจุดสอง
จุด และจุดกึ่งกลางระหว่าง
จุดสองจุดได้ 

2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

4 

1. หาความชันของเส้นตรง 
สมการเส้นตรง เส้นขนาน  
เส้นต้ังฉาก และน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาได้ 
2. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมี
กราฟเป็นเส้นตรงได้ 
3. แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับความชันของ
เส้นตรง เส้นขนาน หรือเส้น 
ต้ังฉากได้ 

- 
2 ข้อ  

(3 คะแนน) 
3 

2 

1. หาระยะห่างระหว่าง
เส้นตรงกับจุดได้ 
2. หาระยะห่างระหว่างเส้น
คู่ขนานได้ 

2 ข้อ  
(1 คะแนน) 

- 1 

รวม 8 - 
4 ข้อ  

(2 คะแนน) 
2 ข้อ  

(3 คะแนน) 
5 
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หัวข้อ/เนื้อหาที่
ใช้ในการสอบ 

จ านวน
คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

เติมค าตอบ แสดงวิธีท า  
การสอบย่อยคร้ังที่ 3 (50 นาที) 

ภาคตัดกรวย 8 

จ าแนกสมการวงกลม 
พาราโบลา วงรี และ
ไฮเพอร์โบลา เมื่อก าหนด
สมการภาคตัดกรวยมาให้ได้ 

8 ข้อ  
(8 คะแนน) 

- 

8 

รวม 8 - 
8 ข้อ  

(8 คะแนน) 
- 

8 

การสอบย่อยคร้ังที่ 4 (50 นาที) 

ระบบสมการ 

3 

แก้ระบบสมการสองตัวแปร 
ท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้น 
และสมการดีกรีสองท่ี
ก าหนดให้โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

- 

 1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

2 

3 

แก้ระบบสมการสองตัวแปร 
ท่ีประกอบด้วยสมการดีกรี
สองท้ังสองสมการท่ี
ก าหนดให้โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 

- 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

2 

4 

แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับระบบสมการ
สองตัวแปรท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง 
และใช้วิธีการท่ีหลากหลายใน
การแก้โจทย์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

- 

1 ข้อ  
(3 คะแนน) 

3 

รวม 10   
3 ข้อ 

(7 คะแนน) 
7 
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4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน  (20 คะแนน) 
เวลาท่ีใช้ในการสอบ 90 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 

หัวข้อ/เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน ตอนที่ 1 
เติมค าตอบ 

ตอนที่ 2  
แสดงวิธีท า 

การแปรผันตรง เขียนสมการแสดงการแปรผันตรง 
ของปริมาณสองปริมาณท่ี
ก าหนดให้ได้ 

2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

 1 ข้อ  
(2.5 คะแนน) 

10 
การแปรผกผัน 
 

เขียนสมการแสดงการแปรผกผัน 
ของปริมาณสองปริมาณท่ี
ก าหนดให้ได้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

 
การแปรผัน
เกี่ยวเนื่อง 

เขียนสมการแสดงการแปรผัน
เกี่ยวเนื่องได้ 

2 ข้อ  
(2 คะแนน) 

1 ข้อ  
(2.5 คะแนน) 

1. การหาระยะทาง
ระหว่างจุดสองจุด  
2. จุดกึ่งกลาง
ระหว่างจุดสองจุด 

หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด  
และจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดได้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

 

1 ข้อ  
(2 คะแนน) 

3 

1. การหาระยะห่าง
ระหว่างเส้นตรงกับ
จุด 
2. การหาระยะห่าง
ระหว่างเส้นคู่ขนาน                

1. หาระยะห่างระหว่างเส้นตรง
กับจุดได้ 
2. หาระยะห่างระหว่างเส้น
คู่ขนานได้ 

1 ข้อ  
(1 คะแนน) 

 - 

1 

1. ความชันของ
เส้นตรง เส้นขนาน
เส้นต้ังฉาก 
2. การหาสมการ
เส้นตรงและการ
น าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

1. หาความชันของเส้นตรง 
สมการเส้นตรง เส้นขนาน                
เส้นต้ังฉาก และน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 
2. เขียนความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟ 
เป็นเส้นตรงได้ 
3. แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับความชันของ
เส้นตรง เส้นขนาน หรือเส้นต้ัง
ฉากได้อย่างเหมาะสม 

1 ข้อ 
(1 คะแนน) 

2 ข้อ  
(5 คะแนน) 

6 

รวม  
8 ข้อ  

(8 คะแนน) 
5 ข้อ 

(12 คะแนน) 
20 
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4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน) 
เวลาท่ีใช้ในการสอบ 120 นาที หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะข้อสอบมีรายละเอียด ดังตาราง 
 

หัวข้อ/เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลักษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน ตอนที่ 1 
เติมค าตอบ 

ตอนที่ 2  
แสดงวิธีท า 

การหาสมการ
เส้นตรง และการ
น าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับความชันของเส้นตรง 
เส้นขนาน หรือเส้นต้ังฉากได้ 

- 

2 ข้อ  
(6 คะแนน) 

6 

จ าแนกสมการ
วงกลม พาราโบลา 
วงรี และ
ไฮเพอร์โบลา 

จ าแนกสมการวงกลม พาราโบลา 
วงรี และไฮเพอร์โบลา เมื่อ
ก าหนดสมการภาคตัดกรวยมาให้
ได้ 

8 ข้อ  
(8 คะแนน) 

 
- 8 

การแก้ระบบ
สมการ 
สองตัวแปรท่ี
ประกอบด้วย
สมการเชิงเส้นและ
สมการดีกรีสอง 

แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ี
ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและ
สมการดีกรีสองท่ีก าหนดให้โดย
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม 

- 
2 ข้อ   

(5 คะแนน) 
5 

การแก้ระบบ
สมการสองตัวแปร
ท่ีประกอบด้วย
สมการดีกรีสองท้ัง
สองสมการ 

แก้ระบบสมการสองตัวแปรท่ี
ประกอบด้วยสมการดีกรีสองท้ัง
สองสมการท่ีก าหนดให้โดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม 

- 
2 ข้อ   

(5 คะแนน) 
5 

โจทย์ปัญหาระบบ
สมการ 

แก้ปัญหาท่ีก าหนด โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับระบบสมการสองตัวแปร
ท่ีมีดีกรีไม่เกินสอง และใช้วิธีการ
ท่ีหลากหลายในการแก้โจทย์
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- 
2 ข้อ   

(3 คะแนน) 
6 

รวม 
 8 ข้อ  

(8 คะแนน) 
8 ข้อ 

(22 คะแนน) 
30 

 
 


