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แผนการจัดการเรียนรู 

วิชาคณิตศาสตรอุตสาหกรรม(Industry  Mathematics) 

รหัสวิชา 2000-4102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยันครพนม 

คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม/สาขาพื้นฐานประยกุต ์

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 2000-4102 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม(Industry  Mathematics) 

2. จํานวนหน่วยกติ  3  (3-0-3) หน่วยกิต  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง/วชิาพื้นฐาน 

4. อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ธนภร  วฒันนวลสกุล 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1,2  

 

หมวดที ่2 จุดประสงค์/สมรรถนะของรายวชิา 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์แนนต ์เรขาคณิตวเิคราะห์ ภาคตดักรวย 

ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

2. นาํความรู้เร่ืองเมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต ์ เรขาคณิตวเิคราะห์  ภาคตดักรวย  ฟังกช์นัพีชคณิต 

และฟังกช์ัน่อดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 

2. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

3. คาํนวณหาระยะทาง จุดก่ึงกลาง และความชนัของเส้นตรง 

4. สร้างสมการเส้นตรงในรูปทัว่ไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

5. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตดักรวยจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

6. วเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการท่ีกาํหนด 

7. ประยกุตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวยในงานอาชีพ 

8. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

9. นาํฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา  

  ศึกษาเก่ียวกบั การฝึกทกัษะ การคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบั เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต ์

เรขาคณิตวเิคราะห์ ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

 จาํนวนหน่วยกิต 3 

    จาํนวนช่ัวโมงบรรยาย  3 ช่ัวโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง  6  ช่ัวโมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 นกัศึกษาสามารถติดต่ออาจารยไ์ดผ้า่นช่องทางโซเชียลมีเดีย ตลอดเวลา 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

การพฒันาผลการเรียนรู้ ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 

1. ความรู้ หรือทกัษะของรายวชิาทีมุ่่งหวงัจะพฒันานักศึกษา 

  เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบั เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต ์

เรขาคณิตวเิคราะห์ ภาคตดักรวย  

2. คําอธิบายเกีย่วกบัวธีิการสอนทีจ่ะใช้ในรายวชิาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในข้อ 1. 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  และวดิีทศัน์ 

3.วธีิจัดการเรียนการสอน 

1. บรรยายเน้ือหา 

2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 3-4 คน  โดยคละนกัศึกษาตามความสามารถและให้

เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียน 

3. ใหศึ้กษาดว้ยตนเองบางหวัขอ้ท่ีไม่ยาก  โดยการศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ   

4. ใหน้กัศึกษาทาํโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม  โดยใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนในรูปแบบใด

ก็ได ้

5. ฝึกปฏิบติัตามกิจกรรม และใบงานตามท่ีเสนอไวใ้นหนงัสือเรียน หรือท่ีผูส้อนใหเ้พิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม 

6. สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบดว้ย 

3  ห่วง  ไดแ้ก่  ความพอประมาณ  คือ  ใหน้กัศึกษาทาํแบบประเมินผล  ใบงาน  และกิจกรรม  ให้

พอดีกบัเวลา  และความสามารถของนกัศึกษาโดยมีผูส้อนคอยช้ีแนะ 
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 ความมเีหตุผล  คือ  ใหน้กัเรียนอธิบายเหตุผลในการกระทาํนั้น ๆ ได ้ และคาํนึงผลท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  

 มรีะบบภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง  คือ  ใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน  และเตรียม

ตวัท่ีพบสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 

2  เง่ือนไข  ไดแ้ก่ ความรู้  คือ  นกัศึกษารู้วชิาคณิตศาสตร์  และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั

ได ้

 คุณธรรม   คือ  นกัศึกษามีความขยนั  อดทน  ซ่ือสัตย ์ ไม่โลภ  ในการนาํความรู้

คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

7. สอดแทรกคุณลกัษณะ  3D  ประกอบดว้ย 

ประชาธิปไตย  (Democracy) 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามความสมคัรใจ  ตามเง่ือนไข 

2. รายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 

3. แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย    (Decency) 

1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามกาํหนด 

2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

3. มีความเพียรพยายาม  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ร่วมมือทาํกิจกรรมของส่วนรวม  อาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ต้านภัยจากยาเสพติด  (Drug – Free)   

1. ปลูกฝังใหน้กัศึกษาทบทวนความรู้ตลอดเวลา 

2. คน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

 

4.ส่ือการเรียนการสอน 

 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (3000-4102)ของสาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์และ

หนงัสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 

 3. Power Point 

 4. Internet 
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5.การวดัผลและการประเมินผล 

1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน 

 พิจารณาจากการเขา้ชั้นเรียน  การแต่งกาย  ความสนใจใฝ่รู้  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

โดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  รายกลุ่มและแบบประเมินพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

2. แบบฝึกหดั  30  คะแนน 

 พิจารณาจากการทาํแบบประเมินผลในหนงัสือเรียน  โดยดูความถูกตอ้ง  ความตรงต่อเวลา  

ความครบถว้น และความใส่ใจในการทาํงาน 

3. ทดสอบยอ่ย  30  คะแนน 

 ทดสอบหลาย ๆ  คร้ัง  อาจสอบเด่ียว  สอบกลุ่ม  สอบปากเปล่า  และอาจจะนาํคะแนนของ

กลุ่มมาเฉล่ียเพือ่คนเก่งจะไดช่้วยคนอ่อน 

4. ทดสอบปลายภาคเรียน  30  คะแนน และพิจารณาผลการเรียนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบฝึกหัดและกจิกรรมมีเกณฑ์ดังนี้ 

ร้อยละ 80-100                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 

ร้อยละ 70-79                                  หมายถึง                        ผลการเรียนดี 

ร้อยละ 60-69                                  หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 

ร้อยละ 50-59                                  หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์ 

             ตํ่ากวา่ร้อยละ 50                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 

10        คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดีมาก 

8-9       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดี 

5-7       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมพอใช ้

            ตํ่ากวา่ 5 คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมตอ้งปรับปรุง 

คะแนน ผลการเรียน 

80 – 100 

75 – 79 

70 – 74 

65 – 69 

60 – 64 

55 – 59 

50 – 54 

0 - 49 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

F 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 (ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สัปดาห์ท่ีสอน จาํนวนชัว่โมงการสอน (ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจาํนวนหน่วย

กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ้รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอียดของรายวชิา) 

 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

1 

 

แนะนาํรายวชิา/มอบหมายงาน 

 

1 บรรยายผา่นส่ือการสอนPPT และแนะนาํ

รายวชิา 

 

1-2 บทท่ี 1  เมทริกซ์ 

-ความหมายของเมทริกซ์   

กิจกรรมท่ี 1.1 

-ชนิดของเมทริกซ์   

-การเท่ากนัของเมทริกซ์   

กิจกรรมท่ี 1.2 

-การดาํเนินการของเมทริกซ์ 

กิจกรรมท่ี 1.3 

แบบฝึกหดัท่ี 1.1 

กิจกรรมท่ี 1.4 

กิจกรรมท่ี 1.5 

-เมทริกซ์สลบัเปล่ียน 

-เมทริกซ์ผกผนัสาํหรับการคูณ 

แบบฝึกหดัท่ี 1.2 

6 -บรรยายผา่นส่ือการสอนPPTและคลิป

วดีีโอ /เอกสารประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 

3 บทท่ี  2  ดีเทอร์มินนัท ์

-ความหมายและสัญลกัษณ์ของดี

เทอร์มินนัท ์

กิจกรรมท่ี 2.1 

กิจกรรมท่ี 2.2 

กิจกรมท่ี 2.3 

-การหาเมทริกซ์ผกผนัสาํหรับการ

คูณโดยใชดี้เมอร์มินนัท ์

แบบฝึกหดัท่ี 2 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอนPPTและคลิป

วดีีโอ /เอกสารประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 

4-5 บทท่ี  3  การประยกุตเ์มทริกซ์

และดีเทอร์มินนัท ์                      -

6 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร -ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดย

ใชเ้มทริกซ์ผกผนัสาํหรับการคูณ 

  -การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดย

ใชก้ฎของคราเมอร์ 

-การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดย

ใชเ้มทริกซ์แต่งเติม 

-การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดย

ใชดี้เทอร์มินนัท ์

-แบบฝึกหดัท่ี 3 

-แบบทดสอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 1 

เร่ือง เมทริกซ์และดีเทอร์มินนัท ์

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

-สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 1 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ

คะแนนคร้ังท่ี 1/ตอ้งผา่น

50% 

6 บ ท ท่ี   4  ระ ยะระ ห ว่าง จุด  จุ ด

ก่ึงกลางและความชนัของเสน้ตรง 

-ระบบพิกดัฉาก   

-ระยะทางระหวา่งจุด 2 จุด   

-จุดก่ึงกลางระหวา่งจุด 2 จุด  

กิจกรรมท่ี 4.1 

แบบฝึกหดัท่ี 4.1 

-ความชนัของเสน้ตรง 

กิจกรรมท่ี 4.2 

-เสน้ขนานและเสน้ตั้งฉาก   

แบบฝึกหดัท่ี 4.2 

 

6 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

--ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 

8 บทท่ี  5 สมการเสน้ตรง 

-สมการเสน้ตรง 

กิจกรรมท่ี 5.1 

-ระยะทางระหวา่งจุดกบัเสน้ตรง   

-ระยะทางระหวา่งเสน้ตรงท่ีขนาน

กนั 

 แบบฝึกหดัท่ี  5 

แบบทดสอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 2

9 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

-สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 2 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ

คะแนนคร้ังท่ี 2/ตอ้งผา่น

50% 



 8 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

เร่ือง เรขาคณิตวเิคราะห์  

9 สอบกลางภาคเรียน 3 ทาํแบบทดสอบกลางภาคเรียน แบบทดสอบกลางภาคเรียน 

จาํนวน 60 ขอ้ /ตอ้งผา่น 30 

ขอ้ข้ึนไป 

10 บทท่ี  6 วงกลม 

-วงกลมท่ีมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ี จุด

กาํเนิด(0,0) 

-วงกลมท่ีมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ี จุด

(h,k) 

- การหาจุดศูนยก์ลางและรัศมีของ

วงกลม 

กิจกรรมท่ี 6.1 

แบบฝึกหดัท่ี  6 

 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 

11 บทท่ี  7 พาราโบลา  

-พาราโบลาท่ีมีจุดยอดอยูท่ี่จุด

กาํเนิด จุดโฟกสัอยูบ่นแกน x  

หรือแกน y  

กิจกรรมท่ี 7.1 

-พาราโบลาท่ีมีจุดยอดอยูท่ี่จุด

(h,k) 

แบบฝึกหดัท่ี  7 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 

12 บทท่ี 8 วงรี 

-วง รี ท่ี มี จุด ศู น ย์ก ล างอ ยู่ ท่ี จุ ด

กาํเนิด(0,0) 

กิจกรรมท่ี 8.1 

-วงรีท่ีมีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่จุด(h,k) 

กิจกรรมท่ี 8.2 

แบบฝึกหดัท่ี  8 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

 

  

13 บทท่ี 9  ไฮเพอร์โบลา 

-ไฮโบลาท่ีมีจุดยอดอยูท่ี่จุดกาํเนิด 

จุดโฟกสัอยูบ่นแกน x  หรือแกน 

y  

-ไฮท่ีมีจุดยอดอยูท่ี่จุด(h,k) 

กิจกรรมท่ี 9.1 

แบบฝึกหดัท่ี  9 

แบบทดสอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 3

เร่ือง ภาคตดักรวย 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

-สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 3 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ

คะแนนคร้ังท่ี 3/ตอ้งผา่น

50% 

 

14 บทท่ี10 ฟังกช์นัพีชคณิต 

-ความหมายของฟังกช์นั 

-การตรวจสอบฟังกช์นัโดยกราฟ 

กิจกรรมท่ี 10.1 

-การหาค่าฟังกช์นั 

-การดาํเนินการของฟังกช์นั 

แบบฝึกหดัท่ี  10 

 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 

15 บทท่ี 11 ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล

และฟังกช์นัลอการิทึม 

-ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 

กิจกรรมท่ี 11.1 

-กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน

เชียล 

-ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลฐาน e 

กิจกรรมท่ี 11.2 

แบบฝึกหดัท่ี 11.1 

-ฟังกช์นัลอการิทึม 

กิจกรรมท่ี 11.3 

กิจกรรมท่ี 11.4 

แบบฝึกหดัท่ี 11.2 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

 



 10 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

 

 

16 บทท่ี 12 ฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

-มุมและการวดัมุม 

กิจกรรมท่ี 12.1 

-อตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบ

จุดศูนยก์ลาง 

-กฎของไซน ์

-กฎของโคไซน์ 

-กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

-อินเวอร์สของฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

แบบฝึกหดัท่ี 12 

แบบทดสอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 4

เร่ือง ฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนั

อดิศยั 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร

ประกอบ 

-ทาํกิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือ

เรียน 

-สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 4 

-ตรวจกิจกรรม/แบบฝึกหดั 

-ตอ้งทาํกิจกรรมและ

แบบฝึกหดัใหผ้า่นมากกวา่ 

80%  

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ

คะแนนคร้ังท่ี 4/ตอ้งผา่น

50% 

 

17 เน้ือหาบทเรียนทั้งหมด 3 สรุปเน้ือหาบทเรียนทั้งหมด 

ตรวจงาน/แจง้คะแนนเก็บ 

แบบประเมินผลการทาํงาน/

แบบประเมินคะแนน

คุณธรรม-จริยธรรม 

18 สอบปลายภาคเรียน 3 สอบปลายภาคเรียน/แบบทดสอบปลาย

ภาคเรียน แบบปรนยั จาํนวน 60 ขอ้ 30 

คะแนน 

นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นอยา่ง

นอ้ย 30 คะแนน 

  

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (3000-4102) ของสาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์และหนงัสือ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 

 3. Power Point 

 4. Internet 

 


