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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระ คณิตศาสตร ์

รหัสวิชา ค22203 รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่ม 3  สาระ เพิ่มเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จ านวน  1.0  หน่วยกิต   เวลาเรียน  40  คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นายวิทวัส  พาหล   นางอุรัยนา  นิลสมุทร   น.ส.กฤษยา  เผือกแดง  น.ส.จันทร์จิรา  พานิชย์    
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้   
 สมบัติของเลขยกก าลังการด าเนินการของเลขยกก าลัง สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกก าลัง  
 พหุนามการบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม การหาร 
พหุนามด้วยเอกนาม 

โดยใช้กระบวนการศึกษาฝึกทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา       
การสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์  

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน จนก่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สามารถท างานอย่างเป็นระเบียบ มีความรอบคอบ 
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
 

ตัวช้ีวัด 
สาระ จ านวนและพีชคณิต  
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผล
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้  

ข้อ 1 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง  
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้   

ข้อ 1 เข้าใจหลักการการด าเนินการของพหุนาม และใช้พหุนามในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ รวม
ทั้งหมด 2  ตัวชี้วัด 
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ก าหนดการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่ เนื้อหา / สาระที่สอน 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

คะแนน 

1-2 การด าเนินการของเลขยกก าลัง มาตรฐาน ค 1.1  เข้า
ใจความหลากหลายของการ
แสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน 
ผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
ข้อ 1 เข้าใจและใช้สมบัติ
ของเลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนเต็มในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

3 - แบบฝึกหัด 
- ใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

3 
3-4 การคูณเลขยกก าลัง 3 5 
4-5 การหารเลขยกก าลัง 3 5 
6-9 สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกก าลัง 5 
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(25) 

10 สอบกลางภาค  2 แบบทดสอบ 20 
11-12 การบวกและการลบเอกนาม มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและ

วิเคราะห์แบบรูป
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับ
และอนุกรม และน าไปใช้  
ตัวชี้วัด 
ข้อ 1 เข้าใจหลักการการ
ด าเนินการของพหุนาม และ
ใช้พหุนามในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์  

4 - แบบฝึกหัด 
- ใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบ 

5 
13-14 การบวกและการลบพหุนาม 4 7 
15-16 การคูณพหุนาม 4 5 
17-18 การหารพหุนามด้วยเอกนาม 4 
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(25) 

19-20 สอบปลายภาค  4 แบบทดสอบ 30 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุ่ม 

3. การสืบค้นข้อมูล 
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การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค = 70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)   5 คะแนน 

  1.2 การสอบ (ระบุ)    20 คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน     5 คะแนน 

  3.1 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)   5 คะแนน 

  3.2 การสอบ (ระบุ)    15 คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สสวท.  

 

 
 


