
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4  รหัสวิชา  ค22202 
   จำนวนชั่วโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรยีน  จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางดุษณี นราทอง และนายอนุภาพ สกุลประชาพร 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรู้ ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา ในเรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้น
กับการตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม โดยใช้สมบัติการแจกแจง กำลังสองสมบูรณ์ ผลต่างของกำลังสอง กำลังสามสมบูรณ์ ผลบวกของ
กำลังสาม และผลต่างของกำลังสาม รวมทั้งแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งนำความเข้าใจ ใช้ความรู้ และทักษะกระบวนการที่ได้ไปประยุกต์        
ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1.  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2.  ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื ่องพื ้นที ่ผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอกในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
3.  แยกตัวประกอบของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม และได้ตัวประกอบ        

ที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม 
4. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา

ในชีวิตจริง 
  จำนวน  4  ผลการเรียนรู้ 



 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 – 4 

พฤศจิกายน 2565 
- การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
- ใบงาน เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
* ชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มอบหมาย

ให้ศึกษา เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 
Google Classroom หรือ Line 

2 7 – 11 
พฤศจิกายน 2565 

3 14 – 18 
พฤศจิกายน 2565 

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
- ใบงาน เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

4 21 – 25 
พฤศจิกายน 2565 

5 28 พฤศจิกายน 
– 2 ธันวาคม 2565 

- การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 
- ใบงาน เรื่อง การหาพ้ืนที่ผิวของปริซึม 

6 5 – 9  
ธันวาคม 2565 

- การหาปริมาตรของปริซึม 
- ใบงาน เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม 
* วันที่ 5 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 

และวันพ่อแห่งชาติ มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

7 12 – 16  
ธันวาคม 2565 

- การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก 
- ใบงาน เรื่อง การหาพ้ืนที่ผิวของทรงกระบอก 
* วันที่ 12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้ศึกษา 

เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google 
Classroom หรือ Line 

8 19 – 23 
ธันวาคม 2565 

- การหาปริมาตรของทรงกระบอก 
- ใบงาน เรื่อง การหาปริมาตรของทรงกระบอก 
* วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 

9 26 – 30 
ธันวาคม 2565 

* วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 หยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม. มอบหมายให้ศึกษา 

เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง  
 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

 
 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
10 2 – 6 

มกราคม 2566 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว 
-  ใบงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว  
* วันที่ 2 มกราคม 2566 หยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ มอบหมาย

ให้ศึกษา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว     
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line 

11 9 – 13 
มกราคม 2566 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ 
- ใบงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสอง

สมบูรณ์ 
12 16 – 22 

มกราคม 2566 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง 
- การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปกำลังสามสมบูรณ์ 
- ใบงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่าง 
 ของกำลังสอง 
- ใบงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปกำลังสาม

สมบูรณ์ 
* วันที่ 16 มกราคม 2566 หยุดวันครู มอบหมายให้ศึกษา เรื่อง  
 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง  
 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หรือ Line       

13 23 – 27 
มกราคม 2566 

- การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามและ
ผลต่างของกำลังสาม 

- ใบงาน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกของ 
 กำลังสามและผลต่างของกำลังสาม 

14 30 มกราคม 
– 3 กุมภาพันธ์ 2566 

- การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
- ใบงาน เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

15 6 – 10  
กุมภาพันธ์ 2566 

16 13 – 17 
กุมภาพันธ์ 2566 

- โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 
- ใบงาน เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 

17 20 – 24 
กุมภาพันธ์ 2566 

18 27 กุมภาพันธ์  
– 3 มีนาคม 2566 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
19 6 – 10 

มีนาคม 2566 
ประมวลผลคะแนน รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 (ค22202) 
* วันที่ 6 มีนาคม 2566 หยุดวันมาฆบูชา 

20 13 – 17 
มีนาคม 2566 

ประมวลผลคะแนน รายวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 (ค22202) 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 
รวม          100 คะแนน 

 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน (วันที่ 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณต่์าง ๆ 

ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น 

15 - ใบงานและสมุดจด 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบท้ายบท 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- Google 

Classroom 
- Google Meet 
- Line 

ข้อ 2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง 
 พ้ืนที่ผิวและปริมาตรของ

ปริซึมและทรงกระบอก 
 ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และปัญหาในชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของปริซึม
และทรงกระบอก 

10 

  
 
 
 
 
 



 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
เบื้องต้นประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น 

20 - แบบทดสอบปรนัย  
 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

(14 คะแนน) 
- แบบอัตนัย แสดงวิธีทำ  
 (6 คะแนน) 

ข้อ 2  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 

 ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา
ในชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตร 

ของปริซึมและ
ทรงกระบอก 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน (วันที่ 2 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 3 แยกตัวประกอบของพหุนาม 
 ที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์

เป็นจำนวนเต็ม และได้ 
 ตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ 
 ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม 

การแยกตัวประกอบ 
ของพหุนาม 

15 - ใบงานและสมุดจด 
- แบบทดสอบย่อย 
- แบบทดสอบท้ายบท 

- PowerPoint 
- ใบงาน 
- Google 
  Classroom 
- Google Meet 
- Line ข้อ 4 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับ

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

สมการกำลังสอง 
ตัวแปรเดียว 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
เบื้องต้นประกอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น 

30 - แบบทดสอบปรนัย  
 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

(20 คะแนน) 
- แบบอัตนัย แสดงวิธีทำ  
 (10 คะแนน) 

ข้อ 2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิวและ
ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 

 ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหา 
 ในชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
ของปริซึมและ
ทรงกระบอก 

ข้อ 3 แยกตัวประกอบของพหุนามที่มี
สัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม 
และได้ตัวประกอบที่มีสัมประสิทธิ์ของ 

 แต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็ม 

การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม 

ข้อ 4 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการ 
 กำลังสองตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 

สมการกำลังสองตัว
แปรเดียว 

 
5.6  ชิ้นงานปริซึมและทรงกระบอก (STEM)     

 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือ 
ผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 2 
 

1. ความคิดสร้างสรรค์ใน 
  การออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงาม 
  ความประณีตของชิ้นงาน 

- ชิ้นงานสะเต็ม 
 

1 ชิ้น 5 คะแนน 24 
กุมภาพันธ์ 
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