
 
 
 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู�และแผนการประเมินผลการเรียนรู�ฉบับย�อ 
 

สาขาวิชา  คณิตศาสตร
 
รายวิชา    ค30201 ความรู�พื้นฐานสําหรับแคลคูลัส 4  (Pre–Calculus 4)            1.5  หน-วยกิต    3 คาบ/สัปดาห
 
ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 5          ภาคเรียนท่ี 1           ป8การศึกษา 2558 
อาจารย&ผู�สอน นายศุภนัส  นงค
นวล 
 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับระบบสมการและอสมการ การหาคําตอบของระบบสมการและอสมการ การเขียนกราฟของ
ระบบอสมการ กําหนดการเชิงเส�น  

ศึกษาเก่ียวกับเมทริกซ
และดีเทอร
มินันต
 เมทริกซ
และระบบสมการ การดําเนินการของเมทริกซ
 ตัวผกผันของ  
เมทริกซ
จัตุรัส ดีเทอร
มินันต
 บทประยุกต
ของเมทริกซ
และดีเทอร
มินันต
  

ศึกษาเก่ียวกับเวกเตอร
สามมิติ การบวกเวกเตอร
 การลบเวกเตอร
 การคูณเวกเตอร
ด�วยสเกลาร
 ผลคูณเชิง 
สเกลาร
 และผลคูณเชิงเวกเตอร
 

เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การแก�ปHญหา การให�เหตุผล การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร
และนําประสบการณ
ด�านความรู� ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได�ไปใช�ในการเรียนรู�ส่ิงต-างๆ และใช�ใน
ชีวิตประจําวันอย-างสร�างสรรค
 รวมท้ังเห็นคุณค-าและมีเจตคติที่ดีต-อคณิตศาสตร
 สามารถทํางานอย-างเปNนระบบ
ระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  และมีความเช่ือม่ันในตนเอง โดยจัดประสบการณ
หรือ
สร�างสถานการณ
ในชีวิตประจําวันท่ีใกล�ตัวให�ผู�เรียนได�ศึกษาค�นคว�าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
 
2.  ผลการเรียนรู� 

1. วิเคราะห
และหาคําตอบของระบบสมการ และอสมการเชิงเส�นได� 
2. นําความรู�เรื่องกําหนดการเชิงเส�นไปใช�แก�ปHญหาได� 
3. สามารถแก�ปHญหาเก่ียวกับเมทริกซ
และการดําเนินการของเมทริกซ
ได� 
4. หาดีเทอร
มินันต
ของเมทริกซ
มิติ  n x n  เม่ือ n เปNนจํานวนเต็มบวกและแก�สมการโดยใช�เมทริกซ
ได� 
5. หาผลบวกเวกเตอร
 และผลคูณเวกเตอร
ด�วยสเกลาร
ได� 
6. หาขนาด และทิศทางของเวกเตอร
ท่ีกําหนดให�ได� 
7. หาผลคูณเชิงสเกลาร
 และผลคูณเชิงเวกเตอร
ได� 
8. นําความรู�เรื่องผลคูณเชิงสเกลาร
 และผลคูณเชิงเวกเตอร
ไปประยุกต
ใช�ได� 

 
 
 
 



 
 

3.  กําหนดการสอนและผลการเรียนรู� 
สัปดาห&ที่ คาบที่ หัวข�อ ผลการเรียนรู� 

สัปดาห
ท่ี 1 
18-22 พ.ค. 58 

1-3 

การแก�ระบบสมการ 
- การแก�ระบบสมการโดยวิธีการแทนค-า 
- การแก�ระบบสมการโดยการใช�กราฟ  
- บทประยุกต
การแก�ระบบสมการ 

1. นักเรียนสามารถแก�ระบบสมการ
โดยวิธีการแทนค-าได� 
2. นักเรียนสามารถแก�ปHญหา
เก่ียวกับระบบสมการโดยวิธีการ
เขียนกราฟได� 

สัปดาห
ท่ี 2 
25-29 พ.ค. 58 

4-6 

ระบบสมการเชิงเส�นสองตัวแปร  
- การแก�ระบบสมการโดยวิธีกําจัดตัวแปร  
- การอธิบายลักษณะคําตอบของระบบสมการ
โดยใช�กราฟ       
- บทประยุกต
ของระบบสมการเชิงเส�นสองตัวแปร 

3. นักเรียนสามารถแก�ระบบสมการ
โดยวิธีการกําจัดตัวแปรได� 
4. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
คําตอบของระบบสมการโดยใช�กราฟ
ได� 

สัปดาห
ท่ี 3 
1-5 มิ.ย. 58 

7-9 

ระบบสมการเชิงเส�นหลายตัวแปร  
- รูปข้ันบันไดแบบแถว (Row-Echelon Form)  
และการแทนค-ากลับ 
- การกําจัดแบบเกาส
เซียน (Gaussian 
Elimination) 

5. นักเรียนสามารถแก�ระบบสมการ
เชิงเส�นด�วยวิธีรูปข้ันบันไดแบบแถว 
(Row-Echelon Form)  และการ
แทนค-ากลับได� 
6. นักเรียนสามารถแก�ระบบสมการ
เชิงเส�นด�วยวิธีการกําจัดแบบเกาส

เซียนได� 

สัปดาห
ท่ี 4 
8-12 มิ.ย. 58 

10-12 

 ระบบสมการเชิงเส�นหลายตัวแปร (ต-อ) 
- จํานวนผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส�น  
-ระบบสมการท่ีไม-เปNนจัตุรัส(Nonsquare 
Systems) 
- บทประยุกต
ของระบบสมการเชิงเส�นหลายตัว
แปร  

7.นักเรียนสามารถระบุจํานวนผล
เฉลยของระบบสมการเชิงเส�นได� 

สัปดาห
ท่ี 5 
15-19 มิ.ย. 58 

13-15 

ระบบอสมการ  
- กราฟของอสมการ  
- ระบบอสมการ  
- บทประยุกต
ของระบบอสมการ  

8. นักเรียนสามารถเขียนกราฟของ
อสมการได� 
9. นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับระบบอสมการและแก�ปHญหา
ระบบอสมการได� 

สัปดาห
ท่ี 6 
22-26 มิ.ย. 58 

16-18 

กําหนดการเชิงเส�น  
- ผลเฉลยท่ีเหมาะท่ีสุดสําหรับปHญหา 
  กําหนดการเชิงเส�น 
- การแก�ปHญหากําหนดการเชิงเส�น  
- บทประยุกต
ของกําหนดการเชิงเส�น 

10 นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับกําหนดการเชิงเส�น และ
แก�ปHญหาเรื่องกําหนดการเชิงเส�นได� 
 
 
 



 
 

สัปดาห&ที่ คาบที่ หัวข�อ ผลการเรียนรู� 

สัปดาห
ที่ 7 
29มิ.ย.–3ก.ค. 58 

19-21 

เมทริกซ
และการแก�ระบบสมการ 
- นิยามของเมทริกซ
 
- เมทริกซ
แต-งเติม(Augmented Matrix) 
- การดําเนินการตามแถวเบื้องต�น         
  ( Elementary Row Operations) 
-  เมทริกซ
ในรูปข้ันบันไดแบบแถว (Row-

echelon form) และเมทริกซ
ในรูปลดรูป
ข้ันบันไดแบบแถว ( Reduced row 
echelon)  

- การกําจัดแบบเกาส
เซียน (Gaussian 
Elimination)และการแทนค-าย�อนกลับ 

- การกําจัดแบบเกาส
-จอร
แดน (Gauss-Jordan 
Elimination) 

11. นักเรียนสามารถเขียนเมทริกซ

และระบุมิติของเมทริกซ
ได� 
12. นักเรียนสามารถใช�การ
ดําเนินการตามแถวเบ้ืองต�นกับ 
เมทริกซ
ได� 
13.นักเรียนสามารถใช�เมทริกซ
และ
การกําจัดแบบเกาส
เพื่อแก�ระบบ
สมการเชิงเส�นได� 
14. นักเรียนสามารถใช�เมทริกซ
และ
การกําจัดแบบเกาส
-จอร
แดน  
เพื่อแก�ระบบสมการเชิงเส�นได� 

สอบย�อยคร้ังที่ 1  

สัปดาห
ท่ี 8 
6-10 ก.ค. 58 

22-24 

 การดําเนินการของเมทริกซ
 
- การเท-ากันของเมทริกซ
 
- การบวก ลบ เมทริกซ
 
- การคูณเมทริกซ
ด�วยจํานวนจริง 

15. นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับเมทริกซ
 
16. นักเรียนสามารถบวก ลบ  
เมทริกซ
ท่ีกําหนดให�ได� 
17. นักเรียนสามารถคูณเมทริกซ
  
ที่กําหนดให�ด�วยจํานวนจริงได� 

สัปดาห
ท่ี 9 
13-17 ก.ค. 58 

25-27 

การดําเนินการของเมทริกซ
(ต-อ) 
- การคูณเมทริกซ
ด�วยเมทริกซ
 
- สมบัติเก่ียวกับการบวกเมทริกซ
และคูณ 

  เมทริกซ
ด�วยเมทริกซ
 
- เมทริกซ
เอกลักษณ
 
- บทประยุกต
การนําเมทริกซ
ไปแก�ปHญหาต-าง ๆ ได� 

18. นักเรียนสามารถหาผลคูณ      
เมทริกซ
ด�วยเมทริกซ
ได� 
19. นักเรียนสามารถนําสมบัติ
เก่ียวกับการบวกเมทริกซ
และ 
คูณเมทริกซ
ด�วยเมทริกซ
ไปใช�ได� 

สัปดาห
ที่ 10 
20-23 ก.ค. 58 

 

28-30 
 

ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ
 
- นิยามตัวผกผันการคูณของเมทริกซ
 
- การหาตัวผกผันของเมทริกซ
โดยใช�การ 
  กําจัดแบบเกาส
-จอร
แดน 
- การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ
 2×2 
- การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเส�นโดยใช�

การคูณเมทริกซ
 
 

20. นักเรียนสามารถบอกได�ว-า  
เมทริกซ
ท่ีกําหนดให�เปNนตัวผกผัน 
กันหรือไม-ได� 
21. นักเรียนสามารถใช�การกําจัด
แบบเกาส
 – จอร
แดน เพื่อหา      
ตัวผกผันของเมทริกซ
ท่ีกําหนดให�ได� 
22.  นักเรียนสามารถหาตัวผกผัน 
ของเมทริกซ
 2 x 2 ที่กําหนดให� โดย
ใช�สูตรได� 



 
 

สัปดาห&ที่ คาบที่ หัวข�อ ผลการเรียนรู� 
23. นักเรียนสามารถใช�ตัวผกผันของ
เมทริกซ
เพื่อแก�ระบบสมการ 
เชิงเส�นได� 

สัปดาห
ท่ี 10,11 
24,27,29 ก.ค. 58 

31-33 
 

สอบกลางภาคเรียน 
 

สัปดาห
ที่ 12 
3-7 ส.ค. 58 

34-36 

ดีเทอร
มินันต
ของเมทริกซ
จัตุรัส 
- ดีเทอร
มินันต
ของเมทริกซ
 2 x 2 
- ไมเนอร
และโคแฟคเตอร
 
- ดีเทอร
มินันต
ของเมทริกซ
จัตุรัส โดยการ 
  กระจายโคแฟคเตอร
ตามแถว(หรือหลัก) 
 

24. นักเรียนสามารถหา 
ดีเทอร
มินันต
ของเมทริกซ
 2x2 ได� 
25. นักเรียนสามารถหาไมเนอร
และ
โคแฟคเตอร
ของเมทริกซ
จัตุรัสได� 
26. นักเรียนสามารถหาดีเทอร

มินันต
ของเมทริกซ
 nn ×  เมื่อ n

เปNนจํานวนเต็มบวกไม-เกินส่ี 
สัปดาห
ที่ 13 

10-14 ส.ค. 58 
37-39 สมบัติของดีเทอร
มินันต
   

27.นักเรียนสามารถนําสมบัติของ  
ดีเทอร
มินันต
ไปใช�ได� 

สัปดาห
ที่ 14 
17-21 ส.ค. 58 

40-42 
สมบัติของดีเทอร
มินันต
 (ต-อ) 
บทประยุกต
ของเมทริกซ
และดีเทอร
มินันต
 
- กฎของคราเมอร
 

28. นักเรียนสามารถใช�กฎของครา
เมอร
เพื่อแก�ระบบสมการเชิงเส�นได� 

สัปดาห
ที่ 15 
24-28 ส.ค. 58 

43-45 

ระบบพิกัดฉากสามมิติ 
- ระบบพิกัดฉาก  ภาพฉายของจุด 
- ระยะทางระหว-างจุดสองจุดในปริภูมิสามมิติ 
เวกเตอร
 
- การเขียนสัญลักษณ
แทนเวกเตอร
 
- ระบบกําหนดทิศทางของเวกเตอร
 

29. นักเรียนสามารถบอกภาพฉาย
ของจุดท่ีกําหนดให�ได� 
30. นักเรียนสามารถหาระยะทาง
ระหว-างจุด 2 จุดท่ีกําหนดให�ได� 
31. นักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ

แทนเวกเตอร
ที่กําหนดให�ได� 
32. นักเรียนสามารถหาขนาดและ
ทิศทางของเวกเตอร
ที่กําหนดให�ได� 

สัปดาห
ที่ 16 
31ส.ค.-4ก.ย. 58 

46-48 

เวกเตอร
 (ต-อ) 
- การบวกและการลบเวกเตอร
 และสมบัติท่ีสําคัญ 
- การคูณเวกเตอร
ด�วยสเกลาร
 และสมบัติท่ีสําคัญ 

33. นักเรียนสามารถหาผลบวกและ
ผลลบของเวกเตอร
ที่กําหนดให�ได� 
34. นักเรียนสามารถหาผลคูณ
เวกเตอร
ด�วยสเกลาร
ได� 

สอบย�อยคร้ังที่ 2 

สัปดาห
ที่ 17 
7-11 ก.ย. 58 

 
49-51 

เวกเตอร
 (ต-อ) 
- การใช�เวกเตอร
ในการพิสูจน
ทฤษฎีบททาง

เรขาคณิต 

เวกเตอร
ในระบบพิกัดฉาก 
- เวกเตอร
ในระบบพิกัดฉากสองมิติ  

35. นักเรียนสามารถใช�เวกเตอร
ใน
การพิสูจน
ทฤษฎีบททางเรขาคณิตได� 
36. นักเรียนสามารถเขียนเวกเตอร
ใน
ระบบพิกัดฉากสองมิติและสามมิติได� 
37. นักเรียนสามารถหาเวกเตอร
หน่ึง



 
 

สัปดาห&ที่ คาบที่ หัวข�อ ผลการเรียนรู� 
- เวกเตอร
ในระบบพิกัดฉากสามมิติ 
- ขนาดของเวกเตอร
ในสองมิติและสามมิติ 

- เวกเตอร
หน่ึงหน-วยในสองมิติและสามมิติ 
- โคไซน
แสดงทิศทาง 

หน-วย และขนาด k หน-วยท่ีมีทิศทาง
เดียวกันและทิศทางตรงข�ามกันกับ
เวกเตอร
ที่กําหนดให�ได� 
38. นักเรียนสามารถหา โคไซน
แสดง
ทิศทางของเวกเตอร
ที่กําหนดให�ได� 

สัปดาห
ที่ 18 
14-18 ก.ย. 58 

52-54 

ผลคูณเชิงสเกลาร
 
- บทนิยามผลคูณเชิงสเกลาร
 
- สมบัติที่สําคัญของผลคูณเชิงสเกลาร
 
 

39. นักเรียนสามารถหาผลคูณเชิง 
สเกลาร
ของเวกเตอร
ท่ีกําหนดให�ได� 
40. นักเรียนสามารถใช�ผลคูณเชิง 
สเกลาร
แก�โจทย
ปHญหาท่ีกําหนดให�ได� 

สัปดาห
ที่ 19 
21-25 ก.ย. 58 

55-57 

ผลคูณเชิงเวกเตอร
 
- นิยามผลคูณเชิงเวกเตอร
 
- สมบัติที่สําคัญของผลคูณเชิงเวกเตอร
 
- การใช�เวกเตอร
ในการหาพื้นท่ีของรูป 
  ส่ีเหล่ียมด�านขนาน 
- การใช�เวกเตอร
ในการหาปริมาตรของทรง 
  ส่ีเหล่ียมด�านขนาน 

41. นักเรียนสามารถหาผลคูณเชิง
เวกเตอร
ของเวกเตอร
ท่ีกําหนดให�ได� 
42. นักเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายทางเรขาคณิตของผลคูณ
เชิงเวกเตอร
ได� 
43. นักเรียนสามารถใช�เวกเตอร
ใน 
การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด�านขนาน
และปริมาตรของทรงส่ีแหล่ียมด�าน
ขนาน 

สัปดาห
ที่ 20 
28, 30 ก.ย., 
2 ต.ค. 58 

58-60 สอบปลายภาคเรียน 

 
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู�และมอบหมายงาน 
 การเรียนการสอนรายวิชา ค30201 ความรู�พื้นฐานสําหรับแคลคูลัส 4   ประจําภาคเรียนท่ี 1  
ป8การศึกษา 2558 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู�ดังน้ี 

4.1 ประเมินจากงานหรือการบ�านที่ได�รับมอบหมาย 10 คะแนน 

4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน 

4.3 การประเมินผล 
     4.3.1 การประเมินจากการสอบย-อย 2 ครั้ง 

    (สอบย-อยครั้งท่ี 1 : 15 คะแนน และสอบย-อยครั้งที่ 2 : 15 คะแนน) 

30 คะแนน 

4.3.2 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน 

    4.3.3 ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน           30  คะแนน 

รวม  100 คะแนน 
  

 



 
 

 
รายละเอียดการประเมินผลแต�ละหัวข�อเป3นดังน้ี 
 

4.1 การประเมินจากงานหรือการบ�านที่มอบหมาย (10 คะแนน) 
 

สัปดาห&ที่ งาน จํานวนข�อ เวลาที่ใช�ทํา หมายเหตุ 
5 
 

โจทย
การบ�านครั้งที่ 1 
เรื่อง ระบบสมการและระบบอสมการ 

5 ข�อ 30 นาที งานเด่ียว 

6 
 

โจทย
การบ�านครั้งที่ 2 
เรื่อง กําหนดการเชิงเส�น  

5 ข�อ 60 นาที งานเด่ียว 

9 
 

โจทย
การบ�านครั้งที่ 3 
เรื่อง การดําเนินการและสมบัติของเมทริกซ
 

8 ข�อ 40 นาที งานเด่ียว 

12 
 

โจทย
การบ�านครั้งที่ 4 
เรื่อง ดีเทอร
มินันต
และการนําไปใช� 

10 ข�อ 60 นาที งานเด่ียว 

17 
 

โจทย
การบ�านครั้งที่ 5 
เรื่อง เวกเตอร
และบทประยุกต
ของเวกเตอร
 

10 ข�อ 60 นาที งานเด่ียว 

 
รวมเวลาที่ใช�ทํางานมอบหมายตลอดภาคเรียน 

 
 250 นาที 

 

 

 
4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (10 คะแนน) 
     กําหนดหัวข�อการประเมินดังน้ี 
 

หัวข�อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเย่ียม 
1 คะแนน 

ดีมาก 
0.8 คะแนน 

ดี 
0.6 คะแนน 

ปานกลาง 
0.4 คะแนน 

ต�องปรับปรุง 
0.2 คะแนน 

1.ความต้ังใจเรียนในห�องเรียน      
2.การตรงต-อเวลาในการเข�าห�องเรียน      
3.การมีส-วนร-วมในการเรียน      
4.ความมีวินัยในตนเอง      
5.ความรับผิดชอบต-อการเรียน      
6.ความคิดริเริ่มสร�างสรรค
ทาง
คณิตศาสตร
 

     

7.ความสามารถทํางานร-วมกับผู�อ่ืน      
8.ความสามารถในการบริหารและ
จัดการเวลา 

     

9.ความสามารถในการแก�สถานการณ
      
10.ความสามารถในการตัดสินใจ      



 
 

 
  หมายเหตุ เอกสารประกอบการเรียน 

 - เรื่องระบบสมการและอสมการ (เรียงเน้ือหาตามบทที่ 7 ในหนังสือ Precal ของ Lason)  
 - เรื่องเมทริกซ
และดีเทอร
มินันท
 (เรียงเน้ือหาตามบทที่ 8 ในหนังสือ Precal ของ Lason , หนังสือเรียน   
   คณิตศาสตร
 เล-ม 2 กลุ-มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร
 ช้ันมัธยมศึกษาป8ที่ 4 ของ สสวท.)  
 - เรื่องเวกเตอร
สามมิติ (เรียงเน้ือหาตามบทที่ 3 ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร
 เล-ม 1 กลุ-มสาระการเรียนรู�   
   คณิตศาสตร
 ช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 5 ของ สสวท.)  

 
4.3 การประเมินผล 
 

4.3.1 การประเมินผลจากการสอบย-อย 
-  กําหนดการสอบย-อยครั้งท่ี 1  เวลาที่ใช�สอบ 90 นาที 15 คะแนน   
-  กําหนดการสอบย-อยครั้งท่ี 2  เวลาที่ใช�สอบ 90 นาที 15 คะแนน 
 

  เน้ือหาที่สอบ ลักษณะข�อสอบ จํานวนข�อสอบของการสอบย-อยแต-ละครั้งมีรายละเอียดดังตาราง 
 

 

หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช�ในการสอบ ลักษณะข�อสอบ จํานวนข�อสอบ คะแนน 

การสอบย�อยคร้ังที่ 1 
- ระบบสมการ เติมคําตอบ 1 คะแนน 

แสดงวิธีทํา 
3 
1 

3 
3 

- ระบบอสมการ เติมคําตอบ 1 คะแนน 3 3 
- กําหนดการเชิงเส�น  เติมคําตอบ 1 คะแนน 

แสดงวิธีทํา 
3 
1 

3 
3 

รวม  15 คะแนน เติมคําตอบ 9 ข�อ แสดงวิธีทํา 2 ข�อ 15 

การสอบย�อยคร้ังที่ 2 
- การดําเนินการของเมทริกซ
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- ดีเทอร
มินันต
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 

แสดงวิธีทํา 
1 
1 

1 
3 

- บทประยุกต
ของเมทริกซ
และดีเทอร
มินันต
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- การบวกและการลบเวกเตอร
  และสมบัติ เติมคําตอบ 1 คะแนน 

แสดงวิธีทํา 
1 
1 

1 
3 

- การคูณเวกเตอร
ด�วยสเกลาร
  และสมบัติ เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 
- การคูณเวกเตอร
ด�วยเวกเตอร
 และสมบัติ เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 

รวม  15 คะแนน เติมคําตอบ 9 ข�อ แสดงวิธีทํา 2 ข�อ 15 

 
 



 
 

4.3.2 การประเมินจากการสอบกลางภาค 20 คะแนน 
 กําหนดสอบกลางภาคเรียนระหว-างสัปดาห
ที่ 10 วันท่ี 24 - 29 กรกฎาคม 2558 เวลาท่ีใช�สอบ 120 นาที 
หัวข�อ/ เน้ือหา และลักษณะข�อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช�ในการสอบ ลักษณะข�อสอบ จํานวนข�อสอบ คะแนน 

- ระบบสมการเชิงเส�นสองตัวแปร  เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 
- ระบบสมการเชิงเส�นหลายตัวแปร เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- ระบบอสมการ  แสดงวิธีทํา 1 3 
- กําหนดการเชิงเส�น  เติมคําตอบ 1คะแนน 2 2 
- การใช�เมทริกซ
แก�ระบบสมการเชิงเส�น 
(แบบเกาส
-จอร
แดน) 

แสดงวิธีทํา 1 3 

- การดําเนินการของเมทริกซ
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 
- การคูณเมทริกซ
ด�วยจํานวนจริง เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 
- การคูณเมทริกซ
ด�วยเมทริกซ
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- สมบัติเก่ียวกับการบวกเมทริกซ
และคูณ  

  เมทริกซ
ด�วยเมทริกซ
 
แสดงวิธีทํา 1 4 

 
รวม เติมคําตอบ 10 ข�อ แสดงวิธีทํา 3 ข�อ 20 

 
4.3.3 การประเมินจากการสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 กําหนดสอบปลายภาคระหว-างวันท่ี  28 กันยายน  ถึง 2 ตุลาคม 2558 เวลาที่ใช�สอบ 120 นาที 
หัวข�อ/ เน้ือหา และลักษณะข�อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช�ในการสอบ ลักษณะข�อสอบ จํานวนข�อสอบ คะแนน 

- การแก�ระบบสมการ เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 
- การแก�ระบบอสมการ เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- เมทริกซ
และการแก�ระบบสมการ 
  (กฎของคราเมอร
) 

แสดงวิธีทํา 1 5 

- การดําเนินการของเมทริกซ
 เติมคําตอบ1 คะแนน 1 1 
- ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- ดีเทอร
มินันต
และสมบัติของเมทริกซ
จัตุรัส เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 
- สมบัติท่ีเก่ียวข�องกับการบวกและการลบ
เวกเตอร
   

เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 

- สมบัติท่ีเก่ียวข�องกับการคูณเวกเตอร
ด�วย  
สเกลาร
   

เติมคําตอบ 1 คะแนน 
 

1 1 

- การใช�เวกเตอร
ในการพิสูจน
ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต 

แสดงวิธีทํา 1 5 

- ผลคูณเชิงสเกลาร
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 2 2 



 
 

หัวข�อ/เน้ือหาที่ใช�ในการสอบ ลักษณะข�อสอบ จํานวนข�อสอบ คะแนน 

- ผลคูณเชิงเวกเตอร
 เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
- การใช�เวกเตอร
ในการหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
ด�านขนาน 

เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 
 

- การใช�เวกเตอร
ในการหาปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมด�านขนาน 

เติมคําตอบ 1 คะแนน 1 1 

- สมบัติเก่ียวกับผลคูณเชิงสเกลาร
หรือผลคูณ
เชิงเวกเตอร
 

แสดงวิธีทํา 1 5 

รวม   เติมคําตอบ 15 ข�อ   แสดงวิธีทํา 3 ข�อ 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ฉบับย-อ ระดับช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 5 
สาขาวิชาคณิตศาสตร
  รายวิชา ความรู�พื้นฐานสําหรับแคลคูลัส 4 

ที ่ ช่ือ-สกุล สังกัด ตําแหน�ง เบอร&โทรศัพท& 
1 ศ.ดร.ณรงค
   ปHuนน่ิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธาน 081-5832653 
2 นายถาวร  พันธนียะ จภ.นครศรีธรรมราช รองประธาน 081-4168165 
3 นางประภัสสร   ทับทอง จภ.เชียงราย กรรมการ 086-1969009 
4 นางสาวสนฤดี   สรีสวัสด์ิ จภ.เพชรบุรี กรรมการ 086-9079488 
5 นายสมชาย  สันติวิริยะธรรม จภ.นครศรีธรรมราช กรรมการ 081-1468165 
6 นางสาวจุฑามาศ   สุขเจริญ จภ.พิษณุโลก กรรมการ 081-7858830 
7 นางจุฑารัตน
   นาคะรังสี จภ.เลย กรรมการ 083-4172002 
8 นางสาวชัชฎาภรณ
  ประจันผล จภ.บุรีรัมย
 กรรมการ 091-0198322 
9 นายเอกลักษณ
  อุตะมะแก�ว จภ.เชียงราย กรรมการ 084-0465231 
10 นางสาวศศิธัญนันท
  ตันวิมลรัตน
 จภ.ตรัง กรรมการ 081-9581850 
11 นายศักด์ินรินทร
   จันทร
นาค จภ.เพชรบุรี กรรมการ 081-1976697 
12 ว-าท่ีร.ต.นพดล   พรมอ�น จภ.พิษณุโลก ประชาสันพันธ
 087-3148513 
13 นายวุฒิพงษ
  ประทุมมา จภ.ชลบุรี กรรมการและเลขานุการ 085-2410928 

 
 
 
 


