
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2   รหัสวิชา  ค31202 
   จ านวนชั่วโมง 4  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 80  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  2.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางอมรา  มากปรางค์     นางบุญฐิตา  เหลาโชติ    นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ 
             นางสาววรรณพร  ปิ่นฟ้า     นายอิศรพงศ์  ชนะเจริญกุล      
 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน ฟังก์ชันประกอบ  และฟังก์ชันผกผัน  
เรขาคณิตวิเคราะห์   จุดและเส้นตรง  วงกลม  พาราโบลา  วงรี และไฮเพอร์โบลา   

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  รวมทั้งมีความเข้าใจ และน าความรู้ในสาระท่ีเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง  
น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
        1. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารฟังก์ชัน หาฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน 

2. ใช้สมบัติของฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 
3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย.– 4 พ.ย. 2565 ผลคูณคาร์ทีเชียนและความสัมพันธ์ (สอนชดเชยวันจันทร์ของ

สัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565  โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง    
ผลคูณคาร์ทีเชียน ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet)   

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 กราฟของความสัมพันธ์และตัวผกผันของความสัมพันธ์  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ฟังก์ชัน 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 กราฟของฟังก์ชัน  
6 5 ธ.ค.  – 9 ธ.ค. 2565 การด าเนินการของฟังก์ชัน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 5 ธ.ค. 

2565   โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การด าเนินการของฟังก์ชัน 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, google meet)  

7 12 ธ.ค.  – 16 ธ.ค. 2565 ฟังก์ชันประกอบ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565   
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ฟังก์ชันประกอบ ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

ฟังก์ชันผกผัน 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเรขาคณิต (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี  
30 ธ.ค. 2565  โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับเรขาคณิต ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566  โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง ระยะทางระหว่างจุดสองจุด ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
google classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นต้ังฉาก  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง (สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 

16 ม.ค. 2566  โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ซึ่งมี
กราฟเป็นเส้นตรง ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

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



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ภาคตัดกรวย (วงกลม) 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ภาคตัดกรวย (วงรี) 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ภาคตัดกรวย (พาราโบลา) 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 ภาคตัดกรวย (ไฮเพอร์โบลา) 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค31202) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค31202) 

 
 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม            100 คะแนน 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อและอปุกรณ์

การสอน 
ข้อท่ี 1-2 -ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

-ฟังก์ชันประกอบ 
-ฟังก์ชันผกผัน 
 

25 - การตรวจค าตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมค าตอบ 
จ านวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน 2 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 
-PowerPoint
ประกอบการ
เรียนการสอน 

 

 

 



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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 1-2 -ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
-ฟังก์ชันประกอบ 
-ฟังก์ชันผกผัน 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีท า จ านวน 2 ข้อ  

 
 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อและอปุกรณ์

การสอน 
ข้อ 3 -ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

เรขาคณิตวิเคราะห์ 
-ภาคตัดกรวย 
-การเล่ือนกราฟ 
-การแก้ปัญหาโดยใช้
เรขาคณิตวิเคราะห์ 

25 - การตรวจค าตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เติมค าตอบ จ านวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีท า จ านวน 2 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
- PowerPoint
ประกอบการ
เรียนการสอน 
 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 3 
 

-ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 
-ภาคตัดกรวย 
-การเล่ือนกราฟ 
-การแก้ปัญหาโดยใช้
เรขาคณิตวิเคราะห์ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเติมค าตอบ จ านวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีท า จ านวน 2 ข้อ 

 


