
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2       รหัสวิชา  ค21202 
   จ านวนชั่วโมง 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางสาวพิชญาภรณ์  อภิสิทธิเนตร 

 
2. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล การให้เหตุผลใน
ชีวิตประจ าวัน การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย การบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบ  พหุ
นาม การคูณและการหารเอกนาม การคูณและการหารพหุนาม การประยุกต์ของจ านวนและพีชคณิต   การ
ประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม 

โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สังเกต สร้าง ให้เหตุผล คิดค านวณ ใช้ความรู้ และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  

เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง น าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร  
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1.  สังเกต สร้างข้อความคาดการณ์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย 
2.  หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณและการหารของเอกนาม 
3.  หาผลลัพธ์ของการบวก  การลบ  การคูณและการหารของพหุนาม 
4.  ใช้ความรู้และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหา 

รวม   4   ผลการเรียนรู้ 
  
 

 



 
4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เร่ืองที่สอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 การเขียนข้อความคาดการณ์ 

*ชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 มอบหมาย 
ให้ศึกษา เรื่อง การเขียนข้อความคาดการณ์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 
Google Classroom  หรือ Line 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 การเขียนประโยคเงื่อนไข  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ความหมายของบทกลับของประโยคเงื่อนไข 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การพิสูจน์ข้อความคาดการณ์ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การบวกและลบนิพจน์  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 สมบัติการแจกแจงกับนิพจน์ 

* วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9  
   และวันพ่อแห่งชาติ มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง สมบัติการแจกแจง 
   กับนิพจน์  ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom  หรือ Line 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การบวกและการลบเอกนาม 
* วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  มอบหมายให้    
   ศึกษาเรื่อง การบวกและการลบเอกนาม  ผ่านระบบออนไลน์ด้วย  
   Google Classroom หรือ Line 

8 19 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 
 

การบวกและการลบพหุนาม 
* วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2   
   ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2565 
 

* วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
* วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 หยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม.  มอบหมายให้ 
   ศึกษาเรื่อง พหุนามและดีกรีของพหุนาม ผ่านระบบออนไลน์ด้วย  
   Google Classroom หรือ Line 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 พหุนามและดีกรีของพหุนาม  
* วันท่ี 2 มกราคม 2566 หยุดชดเชยวันส้ินปีและวันขึ้นปีใหม่   
   มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง พหุนามและดีกรีของพหุนาม ผ่านระบบ 
   ออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 การคูณเอกนามและพหุนาม  
 



 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เร่ืองที่สอน 
12 16 ม.ค. – 22 ม.ค. 2566 การหารเอกนาม  

* วันท่ี 16 มกราคม 2566 หยุดชดเชยวันครู มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง  
   การหารเอกนาม ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ  
   Line 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การหารพหุนามอย่างง่าย 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 พาลินโดรมและฟิโบนักซ ี 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ข่ายงานและการพิสูจน์ข่ายงาน 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การแก้สมการแบบต่าง ๆ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การแก้สมการโดยวิธีสมดุล 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค21202) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค21202) 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม            100 คะแนน 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 สังเกต สร้างข้อความ 
       คาดการณ์และให้เหตุผล 
       ทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย 

การเตรียมความพร้อม
ในการให้เหตุผล 
 

15 - ใบงานและสมุดจด 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบท้ายบท 

- Power Point 
- ใบงาน 
- Google 
  Classroom 
- Google Meet 
- Line  

ข้อ 2 หาผลลัพธ์ของการบวก 
       การลบ การคูณและ 
       การหารของเอกนาม 

พหุนาม 10 

  



 
 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23 , 26 – 29 ธันวาคม 2565)   

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
ข้อ 1 สังเกต สร้างข้อความคาดการณ์ 
       และใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 
       อย่างง่าย 

การเตรียมความพร้อม 
ในการให้เหตุผล 
 

20 - แบบทดสอบปรนัย  
  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
  (16 คะแนน) 
- แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีท า  
  ( 4 คะแนน) 

ข้อ 2 หาผลลัพธ์ของการบวก การลบ 
       การคูณและการหารของเอกนาม 

พหุนาม 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน  

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 3 หาผลลัพธ์ของการบวก   
       การลบ การคูณและ 
       การหารของพหุนาม 

พหุนาม 10 - ใบงานและสมุดจด 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบท้ายบท 

- Power Point 
- ใบงาน 
- Google 
  Classroom 
- Google Meet 
- Line  

ข้อ 4 ใช้ความรู้และทักษะและ  
       กระบวนการทาง 
       คณิตศาสตร์แก้ปัญหา   

 

การประยุกต์ 2 15 

 
 5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566)   

 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ 3 หาผลลัพธ์ของการบวก   
       การลบ การคูณและ 
       การหารของพหุนาม 

พหุนาม 30 - แบบทดสอบปรนัย  
  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  
  (20 คะแนน) 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติมค าตอบ     
  (10 คะแนน) 

ข้อ 4 ใช้ความรู้และทักษะและ  
       กระบวนการทาง 
       คณิตศาสตร์แก้ปัญหา     
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 5.6  ชิ้นงาน 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
ก าหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1 สังเกต สร้างข้อความ 
       คาดการณ์และให้เหตุผล    
       ทางคณิตศาสตร์อย่าง 
       ง่าย 
ข้อ 2 หาผลลัพธ์ของการบวก 
       การลบ การคูณและ 
       การหารของเอกนาม 
ข้อ 3 หาผลลัพธ์ของการบวก   
       การลบ การคูณและ 
       การหารของพหุนาม 
ข้อ 4 ใช้ความรู้และทักษะ 
       และกระบวนการทาง 
       คณิตศาสตร์แก้ปัญหา     

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของ 
   ช้ินงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน 
   การออกแบบช้ินงาน 
5. ความสวยงามความ 
   ประณีตของช้ินงาน 

     
ช้ินงาน 

             
1 ช้ิน 

 
10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค  
5 คะแนน) 

                 
24 ก.พ.2566 

 


