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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 1           

รหสั      2000-4104           คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ         คาบท่ี 1-3 

หน่วยท่ี 1        ช่ือหน่วย  ปฐมนิเทศ /ตรรกศาสตร ์

 

  

1. แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร ์

 

ประพจน์ หมายถงึ ประโยคบอกเล่าหรอืประโยคปฏเิสธทีส่ามารถบอกไดว้า่ วา่เป็น

จรงิหรอืเทจ็อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพยีงอยา่งเดยีว 

การเชื่อมประพจน์จะเชื่อมดว้ยตวัเชื่อม ไดแ้ก่ “และ” “หรอื”, “ถา้…แลว้”, “กต็่อเมื่อ” 

และ “ไม”่ 

เพือ่ความสะดวกเราใชอ้กัษร p, q, r, … แทนประพจน์ 

โดยที ่ คา่ความจรงิเป็นจรงิ แทนดว้ย  T  (True)  

และ คา่ความจรงิเป็นเทจ็ แทนดว้ย  F  (False) 

 

1. ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ 

2. การหาคา่ความจรงิของประพจน์ 

3. ตารางคา่ความจรงิ 

 

 

1. ระบุลกัษณะของประพจน์ 

2. หาคา่ความจรงิของประพจน์ 

3. ระบุชนิดของตวัเชื่อมประพจน์ 

4. หาค่าความจรงิของประพจน์ที่กําหนดใหไ้ดเ้มื่อทราบค่าความจรงิของประพจน์

ยอ่ย 

5. สรา้งตารางคา่ความจรงิของประพจน์ทีก่าํหนดให ้
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

  ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

  1.ครทูกัทายนกัศกึษาและแนะนําตนเองใหน้กัศกึษาทราบ และใหน้กัศกึษาแนะนําตนเอง 

  2.ครชูีแ้จงจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิาและคาํอธบิายรายวชิา แนวทางการวดัผลและ 

 การประเมนิผลการเรยีนรู ้ การปฏบิตัตินในขณะทีเ่ขา้ชัน้เรยีน  และทาํการทดสอบก่อนเรยีน 

  ขัน้สอน 

   1. ครอูธบิายบทนิยามประพจน์และการเชื่อมประพจน์ 

   2. ครอูธบิายตวัอยา่งที ่1-2 และใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที1่.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

   3. ครอูธบิายเรื่อง การเชื่อมประพจน์และตว้เชื่อมพรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่ 3 และสุม่ถามนกัศกึษา

        เป็นรายบุคคล       

  ขัน้สรปุและประยกุต ์

           4. นกัศกึษาทาํแบบทดสอบก่อนเรยีน 

         5.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัพรอ้มเฉลยคาํตอบ  

 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

         1. หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

          2. แบบทดสอบก่อนเรยีน 

          3. กจิกรรมการเรยีนการสอน 

          4. Power Point หน่วยที ่1 

 หลกัฐาน 

         1. บนัทกึการสอนของคร ู

         2. ใบเชค็รายชื่อ 

        3. แผนการจดัการเรยีนรู ้

  4. เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

  1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

  2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของกจิกรรมและแบบฝึกหดั 

  3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

  4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

  5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 
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  6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ 

  ประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

  2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

  3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

  5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

  6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ 

  ประสงค ์

  

 เกณฑก์ารประเมินผล 

  1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

  2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

  3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

  4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

  5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

  6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ 

  ประสงค ์คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

  ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยเ์กีย่วกบัประพจน์ ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ให้

นกัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลงัเรียน 

คาํช้ีแจง 1. แบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลอืกตอบ จาํนวน 50 ขอ้ 

   2. จงเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีวเดยีว  โดยเขยีนเครือ่งหมาย X ตรงขอ้ทีถู่กตอ้ง

      ทีส่ดุลงในกระดาษคาํตอบ 

ตรรกศาสตร ์

1. ประพจน์ต่อไปน้ี ขอ้ใดมคีา่ความจรงิเป็นเทจ็ 

ก. 5+3 = 8 และ 4 หาร 8 ลงตวั 

ข. 4<10 กต็่อเมือ่ 7>14 

ค. 8 เป็นจาํนวนคู ่หรอื 5 เป็นจาํนวนคี ่

ง. ถา้ 3+4 เป็นจาํนวนคู ่แลว้ 5 เป็นจาํนวนคู ่

2. ถา้ P , Q มคีา่ความจรงิเป็นจริง  R , S มคีา่ความจรงิเป็นเทจ็ ประพจน์ต่อไปน้ีขอ้ใดมคีา่ความจรงิเป็นจริง 

ก. ∼P∨Q ข.  Q ∧ S 

ค.  P → R ง. Q ↔ S 

3. ประพจน์ p ∨ (q → r) มคีา่ความจรงิเป็นเทจ็ คา่ความจรงิของ p , q และ r ตรงกบัขอ้ใด 

ก. P เป็นเทจ็ q เป็นเทจ็ และ r เป็นจรงิ 

ข. p เป็นจรงิ q เป็นเทจ็ และ r เป็นเทจ็ 

ค. p เป็นเทจ็ q เป็นจรงิ และ r เป็นเทจ็ 

ง. p เป็นจรงิ q เป็นเทจ็ และ r เป็นจรงิr  

4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสจันิรนัดร ์

ก. ~(p ∧ q)            p ข. q        (p ∧ q) 

  ค. [(p       q) ∧ p]       p ง. (p ∧ q) ∨ ~(p ∨ q) 

 5.   รปูแบบของประพจน์ใดเป็นขอ้ขดัแยง้ (Contradiction) 

ก. p v ~p ข. ~ (p ∧~p) 

ค. (p v q)       ~q ง. ~(p v q) ∧ ( p ∧ q)  

6. “ถา้ฝนตกแลว้ถนนลื่น” นิเสธของขอ้ความน้ีตรงกบัขอ้ใด 

ก. ถนนลื่น แลว้ฝนไมต่ก ข. ฝนตกกต็่อเมือ่ถนนลื่น 

ค. ฝนตก และถนนไมล่ื่น ง. ฝนไมต่ก หรอืถนนลื่น 
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7. “น้ําทว่มฟ้า เมือ่ปลากนิดาว” ขอ้ความน้ีสมมลูกบัขอ้ใด 

ก. น้ําทว่มฟ้าและปลากนิดาว ข. น้ําไมท่ว่มฟ้าเมือ่ปลาไมก่นิดาว 

ค. ปลากนิดาวถา้น้ําทว่มฟ้า ง. น้ําไมท่ว่มฟ้าหรอืปลากนิดาว 

8. การอา้งเหตุผลในขอ้ใดสมเหตุสมผล 

ก. เหตุ 1. p → q ข. เหตุ 1. p → q 

2. r → q 2. ~p 

ผล p → r ผล ~q 

ค. เหตุ 1. p → ~q ง. เหตุ 1. p → q 

2. ~q → r 2. ~q → r 

3. ~r 3. ~q 

ผล ~p ∨ s ผล p ∧ r 

9. กาํหนด (1) ถา้ฝนตกแลว้ การจราจรจะคบัคัง่ 

(2) ถา้น้อยมาทนัเวลาแลว้ การจราจรไมค่บัคัง่ 

(3) น้อยมาทนัเวลา 

จะสรปุขอ้ความขา้งตน้น้ีอยา่งไร 

ก. การจราจรไมค่บัคัง่ ข. ฝนไมต่กและการจราจรไมค่บัคัง่ 

ค. ฝนไมต่กหรอืการจราจรไมค่บัคัง่ ง. ฝนไมต่ก 

10. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นจรงิ 

ก. ∀x [x2 > 0] ; U = { –2, –1, 0, 1, 2 } 

ข. ∀x [x + 1 = x] ; U = I 

ค. ∃x [ x  = x] ; U = { 1, 3, 5 } 

ง. ∃x [x⋅0 = x] ; U = I+ 
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สถิติพืน้ฐาน 

11.   ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

 ก.  ระยะเวลาผอ่นบา้นของธนาคารพาณิชย ์ ข.  คะแนนโหวตรายการ THE VOICE 

 ค.  เบอรร์องเทา้กฬีา ง.  ปรมิาณขยะรไีซเคลิในโรงเรยีนแหง่หน่ึง 

12. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณแบบต่อเน่ือง 

 ก.  ประเภทของเงนิฝาก ข.  จาํนวนภาษทีีเ่กบ็ไดใ้น จ.ปทุมธานี ปี พ.ศ. 2550 

 ค.  รหสับตัรเครดติ ง.  จาํนวนผูเ้ขา้รว่มรายการทางออกประเทศไทย 

13. ขอ้ใดต่อไปน้ีไมถ่กูตอ้ง  

 ก.  รม่เกลา้ไปสอบถามปรมิาณการสง่ออกขา้วจากสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรเป็นขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary    

           Data) 

 ข.  อิม่เอมตอ้งการนําเสนอรายไดข้องรา้นกาแฟเป็นรายวนัในระยะ 1 เดอืน ควรนําเสนอขอ้มลูดว้ยกราฟเสน้ 

 ค.  เชือ้ชาตขิองนกัศกึษาจดัเป็นขอ้มลูมาตรนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 ง.  รอ้ยละและค่าเฉลีย่ จดัเป็นสถติเิชงิบรรยาย (Descriptive Statistics) 

14. จากตารางแจกแจงคะแนนสอบวชิาสถติ ิของนกัศกึษากลุ่มหน่ึงทีส่อบผา่นเกณฑเ์ป็นดงัน้ี  

คะแนนสอบ   จาํนวนนกัศกึษา 

50 – 59 

60 - 69 

70 – 79 

80 – 89 

90 – 99 

8 

12 

9 

7 

4 

จงพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ีขอ้ใดไม่ถกูต้อง 

  ก.  คา่กึง่กลางของชัน้ที ่ 3   คอื   74.5  

ข.  ความถีส่ะสมสมัพทัธข์องชัน้ที ่ 2  คอื   0.5 

ค.  ขดีจาํกดัชัน้ลา่งจรงิ (ขอบเขตลา่ง) ของชัน้ที ่5 คอื  99.5 

ง.  นกัศกึษาทีไ่ดค้ะแนนอยูร่ะหวา่ง 90 – 99 คะแนนคดิเป็นรอ้ยละ 10    
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ข้อมลูท่ี 1  คะแนนการนําเสนอผลงานของนกัศกึษาจาํนวน 5 คน มดีงัน้ี    3, 5, 1, 9, 7 

15. จากขอ้มลูที ่1 ขอ้ใดกลา่วไม่ถกูต้อง 

  ก.  ไมม่คีา่ฐานนิยม ข.  คา่มธัยฐาน เทา่กบั 3 

 ค.  คา่เฉลีย่ เท่ากบั 5 ง.  คา่เฉลีย่ = คา่มธัยฐาน  

16.  จากขอ้มลูที ่1  สว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   1.2  ข.  2  

 ค.   2.4  ง.  3.2 

17. จากขอ้มลูที ่1  คา่ความแปรปรวนตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  2   ข.  4   

 ค.  6  ง.  8 

18.  จากการสาํรวจรายไดต้่อสปัดาหข์องคนงานในโรงงานแห่งหน่ึงจาํนวน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 จาํนวน 20 คน รายได้

เฉลีย่สปัดาหล์ะ 500 บาท กลุม่ที ่2 จาํนวน 30 คน รายไดเ้ฉลีย่สปัดาหล์ะ 1,000 บาท จงหารายไดเ้ฉลีย่ต่อสปัดาห์

ของคนงานในโรงงานแหง่น้ี  

 ก.  500 ข.  600 

 ค.  800 ง.  900 

19.  ฟารม์หมแูหง่หน่ึงมลีกูหมอูยู ่ 3 คอก โดยแต่ละคอกมจีาํนวนลกูหมอูยู ่  3, 4 และ 3 ตวั ตามลาํดบั โดย   

 น้ําหนกัเฉลีย่ของลกูหมแูต่ละคอกเทา่กบั 1.5, 2 และ 2.5 กโิลกรมั ตามลาํดบั อยากทราบวา่ลกูหมทูัง้  3 

คอก มน้ํีาหนกัเฉลีย่กีก่โิลกรมั  

 ก.  2   ข.  2.25  ค. 2.5   ง. 3.25 

20.  ขอ้ใดต่อไปน้ีกลา่วถกูต้อง 

 ก.  กรณีทีข่อ้มลูมคีา่สงูผดิปกต ิการวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ คอื คา่เฉลีย่เลขคณิต 

 ข.  โคง้เบข้วาแสดงวา่คนสว่นใหญ่ไดค้ะแนนสงู ขณะทีค่นสว่นน้อยไดค้ะแนนตํ่า 

 ค.  ถา้นําคะแนน 5 เพิม่กบัขอ้มลูทุกตวัแลว้ค่าเฉลีย่ทีค่าํนวณใหมย่งัคงเทา่เดมิ  

 ง.  ถา้ขอ้มลูมลีกัษณะเบซ้า้ยแลว้คา่ฐานนิยม > คา่มธัยฐาน > คา่เฉลีย่เลขคณิต 
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21.  ตารางแสดงจาํนวนครัง้ในการเขา้อบรม/สมัมนาของคณาจารยค์ณะศลิปศาสตรใ์นปีการศกึษา 2557 

จาํนวนครัง้ จาํนวน (คน) 

10 – 14 3 

15 – 19 7 

20 – 24 10 

25 – 29 8 

30 – 34 2 

รวม 30 

 

ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถกูต้อง 

 ก.  คา่มธัยฐานทีค่าํนวณไดจ้ะอยูใ่นชัน้ที ่2 ข.  คา่ฐานนิยม เทา่กบั  22.5   

 ค.  คา่พสิยั เทา่กบั  24 ง.  อาจารยท์ีอ่บรมน้อยกวา่ 15 ครัง้ คดิเป็น 30% 

22.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถกูต้อง  

 ก.  ถา้ขอ้มลูมลีกัษณะเบซ้า้ย ฐานนิยม > มธัยฐาน > คา่เฉลีย่เลขคณิต 

ข.  นกัศกึษาเกอืบทัง้หมดไดค้ะแนนน้อยเป็นลกัษณะโคง้รปูตวัเจ 

ค.  ( )2

1

N

i
i

x x
=

−∑  มคีา่น้อยทีส่ดุ 

ง.  ในกรณีขอ้มลูมคีา่ทีผ่ดิปกต ิคา่กลางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ คอื ค่าเฉลีย่  

23.  ในการสุม่ทดสอบความรูเ้กีย่วกบัประชาคมอาเซยีนของนกัศกึษาจากคะแนนเตม็ 50 คะแนนพบวา่นกัศกึษาชาย 40 

คนไดค้ะแนนเฉลีย่  30 คะแนนและนกัศกึษาหญงิ 60 คนไดค้ะแนนเฉลีย่ 40 อยากทราบวา่นกัศกึษาทีสุ่ม่มาทดสอบ

ไดค้ะแนนโดยเฉลีย่ตรงกบัขอ้ใด 

  ก.   30  ข.  36  

 ค.   40  ง.  52 
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ข้อมลูท่ี2  10,  6,  8,   2,  4    ใชต้อบคาํถามขอ้ 24-26 

24. จากขอ้มลูที ่2 ขอ้ใดกลา่วไม่ถกูต้อง 

 ก.   พสิยัเทา่กบั 8  ข.  ควอไทลท์ี ่1 เทา่กบั 3  

 ค.   ควอไทลท์ี ่3 เทา่กบั 9 ง.   สว่นเบีย่งเบนควอไทลเ์ทา่กบั 6 

25. จากขอ้มลูที ่2  สว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   2.4  ข.  2  

 ค.   1.5  ง.  1 

26. จากขอ้มลูที ่2  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานตรงกบัขอ้ใด 

 ก.   2  ข.  2.5  

 ค.   3  ง.  4 

27. จากตารางจาํนวนครัง้ในการเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษาของนกัศกึษาสาขาวชิาภาษาจนีในปีการศกึษาที ่1/2557 

จาํนวนในการเขา้พบ (ครัง้) จาํนวนนกัศกึษา (คน) 

1 – 5 3 

6 – 10 4 

11 – 15 3 

รวม 10 

ขอ้ใดกลา่วถกูต้อง 

 ก.  คา่พสิยั เทา่กบั 14 ข.  คา่เฉลีย่ เท่ากบั 3   

 ค.  คา่สว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ เทา่กบั 1      ง.  คา่สมัประสทิธิข์องสว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ เทา่กบั 0.375 

28.  ผลการใหค้ะแนนจากกรรมการทัง้ 5 คนในการประกวดเชยีรล์ดีเดอรป์รากฎวา่ทมี My dream ไดค้ะแนนโดยเฉลีย่ 

48 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 4 คะแนน แต่เน่ืองจากมกีารทําผดิกตกิาทาํใหก้รรมการทุกคนหกัคะแนนทมี

ดงักลา่ว 3 คะแนน อยากทราบวา่คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจะมคีา่เทา่ใดตามลาํดบั 

 ก.  48, 4 ตามลาํดบั  ข.  45, 1 ตามลาํดบั  

 ค.  45, 4 ตามลาํดบั   ง.  48, 1  ตามลาํดบั 
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29. ในการแข่งขนัเกมสโ์ชวร์ายการหน่ึงในรอบแรกปรากฏว่าทมีผูเ้ขา้แข่งขนัไดร้บัเงนิรางวลัเฉลีย่ 2,500 บาท ส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 200 บาท เมื่อผ่านเขา้สูร่อบสุดทา้ยทุกคนในทมีจะไดร้บัเงนิเพิม่ขึน้คนละ 1,000 บาท อยาก

ทราบวา่ในรอบสดุทา้ยคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของเงนิรางวลัของทมีน้ีตรงกบัขอ้ใดตามลาํดบั 

 ก.   2,500 และ 200  ข.   2,500 และ 1,200 

 ค.   3,500 และ 200 ง.   3,500 และ 1,200 

30. บรษิทั Smile Thailand ไดป้ระเมนิประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของพนกังาน 2 กลุม่ ไดผ้ลดงัน้ี 

ขอ้ใดกลา่วไม่ถกูต้อง 

 ก.  คา่ C.V. ของกลุม่ที ่1 เทา่กบั 0.2  ข.  คา่ C.V. ของกลุม่ที ่2 เทา่กบั  0.5  

 ค.  กลุม่ที ่1 มกีารกระจายมากกวา่กลุม่ที ่2  ง.  กลุม่ที ่1 มปีระสทิธภิาพการใหบ้รกิารมากกวา่กลุม่ที ่2 

31. ในการตดัสนิใจลงทุนซือ้หุน้ระหวา่งหุน้ในกลุ่มพลงังานซึง่มเีงนิปันผลเฉลีย่ 10 บาทต่อหุน้ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

2 บาทต่อหุน้และหุน้ในกลุ่มสถาบนัการเงนิซึง่มเีงนิปันผลเฉลีย่ 10 บาทต่อหุน้ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  3 บาทต่อ

หุน้ อยากทราบวา่หุน้ในกลุม่ใดมกีารกระจายมากกวา่ และควรตดัสนิใจลงทุนซือ้หุน้ในกลุม่ใด 

ก. หุน้ในกลุม่พลงังานมกีารกระจายมากกวา่,  ตดัสนิใจซือ้หุน้กลุ่มพลงังาน 

ข. หุน้ในกลุม่พลงังานมกีารกระจายมากกวา่,  ตดัสนิใจซือ้หุน้กลุ่มสถาบนัการเงนิ 

ค. หุน้ในกลุม่สถาบนัการเงนิมกีารกระจายมากกวา่, ตดัสนิใจซือ้หุน้กลุม่พลงังาน 

ง. หุน้ในกลุม่สถาบนัการเงนิมกีารกระจายมากกวา่, ตดัสนิใจซือ้หุน้กลุม่สถาบนัการเงนิ 

32. จากการสอบคดัเลอืกภาษาญีปุ่่ นของนกัเรยีนชัน้ ป.1 – ป.4  ไดข้อ้มลูดงัน้ี 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 

คะแนนเฉลีย่ 76 84 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 4 10 

ถา้กติตคิุณไดส้อบทัง้ 2 ปี โดยพ.ศ. 2550 ได ้70 คะแนน แต่พ.ศ. 2551 ได ้75 คะแนน  จงพจิารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

ขอ้ A. คะแนนสอบใน พ.ศ. 2550 ของกติตคิุณคดิเป็นคะแนนมาตรฐานเทา่กบั  -1.5 

ขอ้ B. กติตคิุณไดค้ะแนนสอบใน พ.ศ. 2551 ดกีวา่ พ.ศ. 2550 

ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถกูต้อง 

 ก   ถกูทัง้ 2 ขอ้   ข.  ขอ้ A. ถกู ขอ้ B. ผดิ 

 ค.  ขอ้ A. ผดิ ขอ้ B. ถกู   ง.  ผดิทัง้ 2 ขอ้ 
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33.  ในการสอบปฏบิตัวิชิาบญัชพีืน้ฐาน  ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ 20 คะแนน และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 2 คะแนน  ถา้ 

ปวณีาสอบไดค้ะแนนมาตรฐาน 1.5  อยากทราบวา่ปวณีาไดค้ะแนนสอบเป็นเทา่ใด 

 ก.   20 ข.  23   

 ค.   26 ง.  29 

ข้อมลูท่ี 3 (ตอบคาํถามข้อ 34 – 35) 

 ในการทดสอบความสามารถของพนกังาน (นายสตัยกุล) จากการทาํแบบทดสอบความรูจ้าํนวน 3 วชิา ผลเป็นดงัน้ี 

 วชิาเฉพาะสาขา วชิาภาวะผูนํ้า วชิาภาษาองักฤษ 

คะแนนของนายสตัยกุล 30 12 35 

คะแนนเฉลีย่ 25 15 30 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5 2 4 

   

34.  ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้ง 

  ก.  คะแนนวชิาเฉพาะสาขาของนายสตัยกุล คดิเป็นคะแนนมาตรฐาน เทา่กบั  1   

  ข.  คะแนนวชิาภาวะผูนํ้าของนายสตัยกุล คดิเป็นคะแนนมาตรฐาน เทา่กบั  -1.5  

 ค.  คะแนนวชิาภาษาองักฤษของนายสตัยกุล คดิเป็นคะแนนมาตรฐาน เทา่กบั 1.25 

 ง.  นายสตัยกุล มคีะแนนมาตรฐานเฉลีย่ทัง้ 3 วชิา เทา่กบั 0.75 

35. ในกรณีทีท่างบรษิทักาํหนดเกณฑใ์หผู้ท้ีผ่า่นการทดสอบความสามารถตอ้งมคีะแนนมาตรฐานในแต่ละวชิา ตัง้แต่ 

0.5 ขึน้ไป ผลการทดสอบของนายสตัยกุลจะเป็นอยา่งไร 

 ก.  ผา่น 1 วชิา ข.  ผา่น 2 วชิา 

 ค.  ผา่นทัง้ 3 วชิา ง.   ไมผ่า่นทัง้ 3 วชิา   
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ความน่าจะเป็น 

36. สาํนกังานแหง่หน่ึงมปีระต ูเขา้ – ออก ประกอบดว้ยประตหูน้า 3 ประต ูและประตหูลงั 2 ประต ูจาํนวนวธิทีีช่ายคน

หน่ึงจะเดนิเขา้ไปในสาํนกังานและออกจากสาํนกังานน้ีไดก้ีว่ธิ ี

ก. 25  ข.  10 

ค. 6 ง. 5 

37. ขอ้ใดต่อไปน้ีถกูตอ้ง 

ก. 
5!

2 !3 !
  =  12 ข. 

8!
2 !3 !

 = 335 

   ค. 
( )
( )
n+5 !
n+3 !

  =  n2 + 9n + 20 ง. (n+5) (n+4) (n+3) = 
( )
( )
n+5 !
n-2 !

 

38. ในการจดัประชุมของคณะกรรมการ บรษิทัหน่ึงตอ้งนัง่รอบโต๊ะกลม มกีรรมการเขา้ประชุมทัง้หมด 7 คน จะมวีธิจีดั

ใหผู้เ้ขา้ประชุมนัง่ไดก้ีว่ธิ ี

 ก. 5,040 ข. 720 

 ค. 240 ง.  120 

39.   ในการแขง่ขนับาสเกตบอลของทมีโรงเรยีนต่างๆ จาํนวน 42 ทมี  ถา้จดัแขง่ขนัแบบพบกนัหมดจาํนวนครัง้ของ

การจดัแขง่ขนั จะเทา่กบัเทา่ใด 

 ก.  84  ข.  431 

 ค.  574  ง.  861 

40. แซมเปิลสเปซของการโยนเหรยีญบาท 1 เหรยีญกบัเหรยีญหา้บาท 1 เหรยีญ คอืขอ้ใด 

 ก. {1,2} ข.  {H,T} 

 ค. {HH,TT} ง. {HH,TT,HT,TT} 
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41. กาํหนดให ้ E1  = { 1,2,3,…..,9} 

 E2  = { x∈I,1 ≤ x ≤ 4}  

 E3  = { y∈I,  y > 9}  

 

จงพจิารณาขอ้ใดต่อไปน้ีไมถ่กูตอ้ง 

 ก. E1 ∪ E3 = { x∈I ;  x ≥ 1 } ข. E1 - E2   = { x∈I ; 4 ≤ x ≤ 9 } 

 ค.  E1 ∩ E2 = E2 ง. E1 ∪ E2 = E1 

42. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถกูตอ้ง 

ก. เซตของผลลพัธท์ีเ่ราสนใจ จากการทดลองสุม่เรยีกวา่  แซมเปิลสเปซ 

ข. สบัเซตของแซมเปิลสเปซ  เรยีกวา่  เหตุการณ์ 

ค. ทอดลกูเต๋า 2 ลกู  สนใจดผูลรวมของลกูเต๋าทัง้ 2 ลกู  S = {2, 3, 4, 5, …, 12} 

ง. โยนเหรยีญบาท 1 เหรยีญจาํนวน 3 ครัง้  สนใจดจูาํนวนครัง้ทีเ่หรยีญหงายหวั  n (S)  = 6  

43. ความน่าจะเป็นทีห่ยบิไพ ่1 ใบ จากสาํรบั แลว้ได ้ไพค่งิ (K) หรอืควนี (Q) เป็นเทา่ใด 

ก. 
4

13
 ข. 

2
13

 

  ค. 
13
52

 ง. 
17
52

 

44.  นกักฬีาชาย 3 คน นกักฬีาหญงิ 3 คน แสดงกลางสนามเพือ่เปิดพธิกีฬีามหาวทิยาลยั โดยยนืเรยีงเป็นวงกลม        

ความน่าจะเป็นทีน่กักฬีาหญงิยนืสลบักบันกักฬีาชายตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 
3!3 !
6 !

 ข. 
2 !3 !
6 !

 

 ค. 
2 ! 3 !
5 !

 ง. 
2 !2 !
5 !
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45. ขอ้ต่อไปน้ีขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

 ก. ถา้ E  เป็นเหตุการณ์ใดๆ แลว้ O ≤ P (E)≤ 1  ข.  P (E′) + P (E) = 1 

 ค.  P (E1UE2) = P (E1) + P (E2) - P (E1 ∩ E2)  ง.  P (A - B) = P (A) – P (A ∪ B)  

โจทยต์อบคาํถามข้อ 46 – 47 

ตารางแสดงความคดิเหน็ของลกูคา้กลุม่หน่ึง เกีย่วกบัการปรบัราคาสนิคา้ใหมใ่หส้งูขึน้เน่ืองจากเพิม่ปรมิาณ

ของสนิคา้ใหม้ากขึน้ 

ลกูคา้ 
ความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

ชาย 

หญงิ 

46 

14 

4 

26 

 

46. ถา้สุม่ลกูคา้กลุม่น้ีมา 1 คน ความน่าจะเป็นทีไ่ดล้กูคา้ผูช้าย เป็นเทา่ใด 

 ก.  
46
50

                       ข.
46
60

 ค. 
46
90

 ง. 
50
90

 

47.   ถา้สุม่ลกูคา้กลุม่น้ีมา 1 คน ความน่าจะเป็นทีไ่ดล้กูคา้ทีเ่หน็ดว้ย ถา้คนทีสุ่ม่มานัน้เป็นผูห้ญงิเทา่กบัเท่าใด 

  ก. 
14
90  

                      ข. 
14
40

 ค. 
40
90

 ง. 
14
60

 

48. ครอบครวัหน่ึงมบุีตร 3 คน  ถา้มอียา่งน้อย 2 คนเป็นชาย จงหาความน่าจะเป็นทีบุ่ตรทัง้ 3 คน 

จะเป็นชาย 

ก. 0.40                             ข.0.25 ค.0.15  ง. 0.10 

49. ถุงใบหน่ึงมลีกูแกว้ขนาดเดยีวกนั 5 ลกู เป็นลกูแกว้สเีขยีว 2 ลกู และสแีดง 3 ลกู หยบิลกูแกว้จากถุงใบน้ีอยา่งสุม่

มา 2 ลกู โดยเมือ่หยบิลกูแกว้ลกูแรกแลว้ไมใ่สก่ลอ่งตามเดมิ จงหาความน่าจะเป็นทีห่ยบิลกูแกว้ไดส้แีดงทัง้ 2 ลกู 

ก. 
1

10
                        ข.

2
10

 ค. 
3

10
 ง. 

5
10

 

50. ทอดล ูก เต ๋า  1  ล ูก  3  ครัง้  จ งหาความน่าจะ เป็นที ่ค รัง้ที ่ห นึ ่งขึ ้นแต ้มคี ่ ครัง้ที ่สองขึ ้นแต ้ม  6  และ 

ครัง้ทีส่ามขึน้แตม้ 2 

ก. 
5
6

                         ข.
3
6

 ค. 
1

216
 ง. 

1
72
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 2           

รหสั  2000-4104               คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ      คาบท่ี        4 - 6 

หน่วยท่ี 1          ช่ือหน่วย    ตรรกศาสตร ์                  

 

 

1. แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร ์

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

ประพจน์ หมายถงึ ประโยคบอกเล่าหรอืประโยคปฏเิสธทีส่ามารถบอกไดว้า่ วา่เป็น

จรงิหรอืเทจ็อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพยีงอยา่งเดยีว 

การเชื่อมประพจน์จะเชื่อมดว้ยตวัเชื่อม ไดแ้ก่ “และ” “หรอื”, “ถา้…แลว้”, “กต็่อเมื่อ” 

และ “ไม”่ 

เพือ่ความสะดวกเราใชอ้กัษร p, q, r, … แทนประพจน์ 

โดยที ่ คา่ความจรงิเป็นจรงิ แทนดว้ย  T  (True)  

และ คา่ความจรงิเป็นเทจ็ แทนดว้ย  F  (False) 

 

1. ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ 

2. การหาคา่ความจรงิของประพจน์ 

3. ตารางคา่ความจรงิ 

 

 

1. ระบุลกัษณะของประพจน์ 

2. หาคา่ความจรงิของประพจน์ 

3. ระบุชนิดของตวัเชื่อมประพจน์ 

4. หาค่าความจรงิของประพจน์ที่กําหนดใหไ้ดเ้มื่อทราบค่าความจรงิของประพจน์

ยอ่ย 

5. สรา้งตารางคา่ความจรงิของประพจน์ทีก่าํหนดให ้
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 ขัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องประพจน์ในชัว่โมงเรยีนทีแ่ลว้ 

 ขัน้สอน 

 2. ครอูธบิายการหาคา่ความจรงิของประพจน์ 

  ถา้ประพจน์ยอ่ยม ีn ประพจน์   คา่ความจรงิทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด 2n กรณี 

 เชน่ ถา้ประพจน์ยอ่ยม ี1 ประพจน์ คา่ความจรงิทีเ่ป็นไปไดม้ ี 21 = 2 กรณี 

  ถา้ประพจน์ยอ่ยม ี2 ประพจน์ คา่ความจรงิทีเ่ป็นไปไดม้ ี 22 = 4 กรณี 

  ถา้ประพจน์ยอ่ยม ี3 ประพจน์ คา่ความจรงิทีเ่ป็นไปไดม้ ี 23 = 8 กรณี 

 3. ครอูธบิายตารางคา่ความจรงิ 

  คา่ความจรงิของประพจน์ทีม่ตีวัเชื่อมเพยีงตวัเดยีว 

           1.ประพจน์ p ∧ q มคีา่ความจรงิเป็นจรงิเพยีงกรณีเดยีว เมือ่คา่ความจรงิของ p และ q เป็นจรงิทัง้คู่ 

       2.ประพจน์ p ∨ q มคีา่ความจรงิเป็นเทจ็เพยีงกรณีเดยีว เมือ่คา่ความจรงิของ p และ q เป็นเทจ็ทัง้คู ่ 

      3.ประพจน์ p   q มคีา่ความจรงิเป็นเทจ็เพยีงกรณีเดยีว เมือ่ p เป็นจรงิ และ q เป็นเทจ็ 

       4.ประพจน์ p   q มคีา่ความจรงิเป็นจรงิ เมือ่ p และ q มคีา่ความจรงิเหมอืนกนั และมคี่าความจรงิเป็น   

 เทจ็ เมือ่ p และ q มคีา่ความจรงิต่างกนั 

 4. ครอูธบิายตวัอยา่งที ่4 และใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่1.2 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 5. ครอูธบิายนิเสธของประพจน์พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่5 และสุม่ถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

6.ครอูธบิาย 

  การหาคา่ความจรงิของประพจน์ทีม่ตีวัเชื่อมตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป 

 กรณีท่ี1 กรณีทีโ่จทยก์าํหนดใหค้า่ความจรงิของประพจน์ยอ่ยใดๆหรอืบางประพจน์มาให ้

 6.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่6 -8 และสุม่ถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

7.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที1่.3 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

8.ครอูธบิายกรณีท่ี 2  กรณีทีโ่จทยไ์มไ่ดบ้อกคา่ความจรงิของประพจน์ยอ่ยใดๆ มาให ้

 9. ครอูธบิายตวัอยา่งที ่9 -11และสุม่ถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 
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 10. ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที1่.4 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์       

 11.นกัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่1 

 12.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่1 

 12.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบเฉลยคาํตอบ  

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่1 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยเ์กีย่วกบัการหาความจรงิของประพจน์ ครรูวบรวมและทาํ

เป็นสลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 3           

รหสั   2000-4104            คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                              คาบท่ี 7-9 

หน่วยท่ี  2             ช่ือหน่วย    รปูแบบของประพจน์                 

 

1. แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร ์

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

รูปแบบของประพจน์ที่มคี่าความจรงิเป็นจรงิทุกกรณี ไม่ว่าประพจน์ย่อยจะมคี่า

ความจรงิเป็นจรงิหรอืเทจ็กต็าม เรยีกวา่ สจันิรนัดร ์

รูปแบบของประพจน์ที่มคี่าความจรงิเป็นเท็จทุกกรณี ไม่ว่าประพจน์ย่อยจะมคี่า

ความจรงิเป็นจรงิหรอืเทจ็กต็าม เรยีกวา่ ขอ้ขดัแยง้ 

รปูแบบของประพจน์สองรปูแบบใด มคี่าความจรงิเหมอืนกนัทุกกรณี กรณีต่อกรณี 

เรยีกวา่ ประพจน์ทีส่มมลูกนั 

รปูแบบของประพจน์สองรปูแบบใดมคี่าความจรงิตรงขา้มกนัทุกกรณี กรณีต่อกรณี 

เรยีกวา่ ประพจน์ทีเ่ป็นนิเสธกนั 

 

1. สจันิรนัดรแ์ละขอ้ขดัแยง้ 

2. ประพจน์ทีส่มมลูกนั 

3. ประพจน์ทีเ่ป็นนิเสธกนั 

 

1. สรปุประพจน์ทีเ่ป็นสจันิรนัดร ์

2. สรปุประพจน์ทีเ่ป็นขอ้ขดัแยง้ 

3. สรปุประพจน์ทีส่มมลูกนั 

4. สรปุรปูแบบของประพจน์ทีเ่ป็นนิเสธกนั 

5. สรา้งตารางคา่ความจรงิของประพจน์ทีก่าํหนดใหไ้ด ้
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องตวัเชื่อมของประพจน์และคา่ความจรงิ ทีไ่ดเ้รยีนไปในชัว่โมงเรยีนทีแ่ลว้ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายรปูแบบของประพจน์ทีเ่รยีกวา่สจันิรนัดรพ์รอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่1 – 2 

 3.ครอูธบิายรปูแบบของประพจน์ทีเ่รยีกวา่ขอ้ขดัแยง้(Contradiction)พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่3 – 4 

 5.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่2.1 

 6.ครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้ 

 7.ครอูธบิายประพจน์ทีส่มมลูกนัพรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่5 – 7และสุม่ถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 8.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่ 2.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 9.ครอูธบิายรปูแบบของประพจน์ทีส่มมลูกนัทีค่วรทราบ พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่8 

 10.ครอูธบิายนิเสธของรปูแบบของประพจน์พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่9 

 11.ใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่ 2.2 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 12.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่10 -12 และสุม่ถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 13.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่2.2 โดยครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้ 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 14.ครแูละนกัศกึษารว่มสรปุสาระการเรยีนรูห้น่วยที2่ 

 15.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่2 

 16.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบเฉลยคาํตอบโดยครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่2  

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 
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 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ    ใหน้กัศกึษาเขยีนรปูแบบของประพจน์ทีเ่ป็นสจันิรนัดรแ์ละประพจน์ทีส่มมลูกนั 

ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพื่อน 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 4           

รหสั  2000-4104          คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ               คาบท่ี  11-12 

หน่วยท่ี 3           ช่ือหน่วย      การอ้างเหตผุล     

 
 

 1.  แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร ์

  4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

การอา้งเหตุผล คอื การพจิารณาว่า ถา้มเีหตุ P1 ∧ P2 ∧ P3 ... ∧ Pn แลว้ผล c ที่

เกดิขึน้นัน้ อย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่    ซึ่งสามารถกระทําไดโ้ดยใชก้ารตรวจสอบว่าเป็น

สจันิรนัดรห์รอืไม ่

ประโยคเปิด คอื ประโยคบอกเลา่หรอืประโยคปฏเิสธทีม่ตีวัแปร 

ตวับ่งปรมิาณ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื ตวับ่งปรมิาณทัง้หมด และตวับ่งปรมิาณมี

อยา่งน้อยหน่ึง 

คา่ความจรงิของประพจน์ 

∀x[P(x)]เป็นจรงิ ก็ต่อเมื่อนํา x ทุกค่าใน U แทนใน P(x) แลว้ P(x) เป็นจรงิ     

∀x[P(x)]เป็นเทจ็ กต่็อเมื่อนํา x อยา่งน้อย 1 คา่ ใน U แทนใน P(x) แลว้ P(x) เป็นเทจ็

∃x[P(x)]เป็นจรงิ กต่็อเมื่อนํา x อยา่งน้อย 1 ค่า ใน U แทนใน P(x) แลว้ P(x) เป็นจรงิ

∃x[P(x)]เป็นเทจ็ กต็่อเมือ่นํา x ทุกคา่ใน U แทนใน P(x) แลว้ P(x) เป็นเทจ็ทัง้หมด 

 

1. การอา้งเหตุผล 

2.  ประโยคเปิด 

3.  ตวับง่ปรมิาณ 

4.  คา่ความจรงิของประพจน์ทีม่ตีวับง่ปรมิาณตวัแปรเดยีว 

 

1. อธบิายการอา้งเหตุผลโดยใชส้จันิรนัดร ์

2. แสดงการอา้งเหตุผลทีส่มเหตุสมผล หรอืไมส่มเหตุสมผล 

3. ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

4. บอกลกัษณะของประโยคเปิด 

5. เขยีนประโยคสญัลกัษณ์ของประพจน์ทีม่ตีวับง่ปรมิาณ 

6. บอกคา่ความจรงิของประพจน์ทีม่ตีวับง่ปรมิาณตวัแปรเดยีว 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนรปูแบบประพจน์ทีเ่ป็นสจันิรรัดร ์

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรือ่งการอา้งเหตุผลและตรวจสอบการอา้งเหตุผล  

 3.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่1 -3 และสุม่ถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 4.ครบูอกรปูแบบการอา้งเหตุผลทีส่มเหตุสมผล ทีค่วรทราบ 

 6.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่4-5 แลว้ใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่3.1 

 7.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่6-7 แลว้ใหน้กัศกึษาแบบฝึกหดัที ่3.1 

 8.ครอูธบิายบทนิยามประโยคเปิด พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่8 

 9.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่3.2 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 10.ครอูธบิายเรื่องตวับง่ปรมิาณ 

   ตวับ่งปริมาณทัง้หมด (Universal quantifier) ไดแ้ก่ ตวับง่ปรมิาณทีม่คีวามหมายเดยีวกบั “สาํหรบั    

... ทุกตวั”  หรอื  “ทุกๆ” เป็นตน้ ซึง่หมายถงึตอ้งใชทุ้กสิง่ทุกอยา่งในเอกภพสมัพทัธ ์ (U) และใชส้ญัลกัษณ์ ∀ 

 (อ่านวา่ for all) แทนตวับ่งปรมิาณทัง้หมด 

 เราใชส้ญัลกัษณ์ ∀x แทน   สาํหรบัทุกๆ x หรอื สาํหรบัแต่ละ x 

   ตวับ่งปริมาณมีอย่างน้อยหน่ึง (Existential quantifier) ไดแ้ก่ ตวับ่งปรมิาณทีม่คีวามหมายเดยีวกบั 

 “สาํหรบับาง...ตวั” หรอื “บาง” หรอื “มอียา่งน้อยหน่ึง” ซึง่หมายถงึอยา่งน้อยหน่ึงสมาชกิในเอกภพสมัพทัธ ์

 และใชส้ญัลกัษณ์ ∃ (อ่านวา่ for some) แทนตวับง่ปรมิาณมอียา่งน้อยหน่ึง 

 เราใชส้ญัลกัษณ์ ∃x แทน สาํหรบั x บางตวั 

 11.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่9 -11 แลว้ใหน้กัศกึษาแบบฝึกหดัที ่3.1 

 12.ครอูธบิายเรื่องคา่ความจรงิของประพจน์ทีม่ตีวับง่ปรมิาณตวัแปรเดยีว 

 13.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่12-16 แลว้ใหน้กัศกึษาแบบฝึกหดัที ่3.2 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 14.ครแูละนกัศกึษารว่มกนัสรุปเกีย่วกบัการอา้งเหตุผล 

 15.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบที ่3 

 16.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัพรอ้มเฉลยคาํตอบ 

 17.ครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้ 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่3 
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หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆใหน้กัศกึษารวบรวมโจทยเ์กีย่วกบัการอา้งเหตุผล ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ให้

นกัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 5                          

รหสั  2000-4104                   คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ  คาบท่ี13-15 

หน่วยท่ี 4              ช่ือหน่วย     ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสถิติ

            

 

 2.  ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

 4.  ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็น ในงานอาชพี 

 

สถติ ิหมายถงึ ศาสตรท์ีเ่ป็นทัง้วทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตรท์ีว่า่ดว้ยการศกึษาขอ้มลู ทีเ่รยีกวา่ ระเบยีบ

วธิทีางสถติ ิ  

ระเบยีบวธิทีางสถติ ิไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการแปล

ความหมายขอ้มลู 

 

1. ความหมายของสถติ ิ  

2. ขอบขา่ยของสถติ ิ  

3. ประโยชน์ของสถติ ิ

4. ธรรมชาตขิองขอ้มลู 

5. ระเบยีบวธิทีางสถติ ิ

 

1. อธบิายความหมายและขอบขา่ยของสถติ ิ

2. ระบุประโยชน์ของสถติ ิ

3. ระบุลกัษณะของขอ้มลู 

4. ระบุมาตรการวดัของขอ้มลูทีก่าํหนด 

5. อธบิายระเบยีบวธิทีางสถติ ิ
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

  ขัน้นําเข้าสู่การเรียน 

  1.ครบูอกความสาํคญัของสถติใินชวีติประจาํวนั 

  ขัน้สอน 

   1. ครแูบง่กลุม่นกัศกึษากลุม่ละ 4-5 คนคร ู ใหน้กัศกึษาทาํแผน่ซดีงีาน powerpoint และทาํรายงาน 

   เรือ่ง ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสถติ ิ    
   2. ใหน้กัศกึษาต่ละกลุม่มานําเสนอผลงาน  
  3.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่4 

  4.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่4 และใหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ  

  ขัน้สรปุและประยกุต ์

           4.นกัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่4และทาํแบบทดสอบหน่วยที ่4  

  5.ครสูุม่เลอืกนกัศกึษาออกมาเฉลย 

  6.ครเูฉลยพรอ้มกนัทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

         1. หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

  2. กจิกรรมการเรยีนการสอน 

         3. Power Point หน่วยที ่4 

 

หลกัฐาน 

         1. บนัทกึการสอนของคร ู

         2. ใบเชค็รายชื่อ 

        3. แผนการจดัการเรยีนรู ้

  4. เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน  

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.คร ูใหน้กัศกึษาทาํแผน่ซดีงีาน powerpoint และทาํรายงาน เรือ่ง ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสถติ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 6        

รหสั   2000-4104              คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                           คาบท่ี  16- 18 

หน่วยท่ี 5                                                       ช่ือหน่วยการวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

                 

 

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็น ในงานอาชพี 

 

 

การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางของขอ้มลู เป็นการหาค่ากลางทีเ่ป็นตวัแทนของขอ้มลูทัง้หมด เพื่อสรุป

เรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางมวีธิกีารหาไดห้ลายวธิ ี

 

 

1. คา่เฉลีย่เลขคณิต 

 

1. หาคา่เฉลีย่เลขคณิตของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องคา่กลางของขอ้มลูทีน่กัศกึษาควรทราบไดแ้ก่ การคดิเกรดเฉลีย่ของนกัศกึษา 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรือ่งการวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางมหีลายวธิ ี

 3.ครอูธบิายเรือ่งคา่เฉลีย่เลขคณิต 

    1)การหาคา่เฉลีย่เลขคณิตของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถีห่รอืขอ้มลูดบิ 

 4.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่1 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

. 5.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่5.1เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 6.ครอูธบิายเรือ่งคา่เฉลีย่เลขคณิต 

    2)การหาคา่เฉลีย่เลขคณิตของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่

 5.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่2 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 6.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่5.2 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 7. ครอูธบิายเรื่องคา่เฉลีย่เลขคณิตถ่วงน้ําหนกัและยกตวัอยา่งที ่ 3 

 8. ครอูธบิายเรื่องคา่เฉลีย่เลขคณิตรวม พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่4 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 9. ครอูธบิายสมบตัขิองคา่เฉลีย่เลขคณิต 

 10.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่5 -6 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 12.ครใูหน้กัศกึษาสรปุสตูรการหาคา่เฉลีย่เลขคณิต  

  

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี  ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่5 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 
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 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนสตูรการหาคา่เฉลีย่เลขคณิต ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบ

คาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 7       

รหสั   2000-4104         คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                              คาบท่ี 19 -21 

หน่วยท่ี 5                ช่ือหน่วย การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

        

 

 

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็น ในงานอาชพี 

 

 

การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางของขอ้มลู เป็นการหาค่ากลางทีเ่ป็นตวัแทนของขอ้มลูทัง้หมด เพื่อสรุป

เรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางมวีธิกีารหาไดห้ลายวธิ ี

 

 

2. มธัยฐาน 

3. ฐานนิยม 

 

 

1. หาคา่เฉลีย่เลขคณิตของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้

2. หาคา่มธัยฐานของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้

3. หาคา่ฐานนิยมของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องคา่กลางของขอ้มลู 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายความหมายของมธัยฐาน 

 3.ครอูธบิายการหามธัยฐานของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่7 

 4.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่5.3  ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

 5.ครอูธบิายการหามธัยฐานของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่8 

 6.ครอูธบิายความหมายของฐานนิยม 

 7.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่5.4  เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 8.ครอูธบิายการหาฐานนิยมของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่9 

 9.ครอูธบิายการหาฐานนิยมของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่10 

 10.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่5.5  เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 11.นกัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่5 

 12.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 13.ครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่5 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
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 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนสตูรมธัยฐานและฐานนิยม ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ให้

นกัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 8                         

รหสั   2000-4104             คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                         คาบท่ี 22-24 

หน่วยท่ี 5           ช่ือหน่วย      การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

               

 

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็น ในงานอาชพี 

 

 

การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางของขอ้มลู เป็นการหาค่ากลางทีเ่ป็นตวัแทนของขอ้มลูทัง้หมด เพื่อสรุป

เรือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลางมวีธิกีารหาไดห้ลายวธิ ี

 

 

 4. คา่เฉลีย่เรขาคณิต 

 5. คา่เฉลีย่ฮารม์อนิก 

 6. คา่กึง่กลางพสิยั 

 

 

4. หาคา่เฉลีย่เรขาคณิตของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้

5. หาคา่เฉลีย่ฮารม์อนิกของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้

6. หาคา่กึง่กลางพสิยัของขอ้มลูทีก่าํหนดให ้
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องการหาคา่กลางของขอ้มลู 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายความหมายของคา่เฉลีย่เรขาคณิต 

 3.ครอูธบิายการหาคา่เฉลีเ่รขาคณิตของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่11-12 

 4.ครอูธบิายการหาคา่เฉลีย่เรขาคณิตของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่

 5.ครอูธบิายความหมายของคา่เฉลีย่ฮารม์อนิก พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่13-14 

 6.ครอูธบิายการหาคา่เฉลีย่ฮารม์อนิกของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่พรอ้มทัง้อธบิายตวัอยา่งที ่15 

 7.ครอูธบิายการหาคา่กึง่กลางพสิยัของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่16 

 8.ครอูธบิายการหาคา่กึง่กลางของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่พรอ้มครอูธบิายตวัอยา่งที ่17 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 9.  นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วย 5 

 10.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

  

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่5 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนสตูรคา่เฉลีย่เรขาคณิต คา่เฉลีย่ฮารม์อนิก  คา่กึง่กลางพสิยั 

 ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพื่อน 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 9           

รหสั   2000-4104      คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                       คาบท่ี   25-27 

หน่วยท่ี 1-5                               ช่ือหน่วย             สอบกลางภาค 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

 สอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้และความเข้าใจหน่วยท่ี 1-5 
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บนัทึกหลงัการสอบ 

 ข้อสรปุหลงัการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 10         

รหสั  2000-4104                 คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ           คาบท่ี   28-30 

หน่วยท่ี 6                                ช่ือหน่วย   การวดัการกระจาย          

 

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

การวดัการกระจายของขอ้มลู เป็นการพจิารณาลกัษณะของขอ้มลูวา่มกีารกระจายหรอืแตกต่างจากค่ากลาง

ของขอ้มลูมากน้อยเพยีงใด 

การวดัการกระจายของขอ้มลู ม ี2 แบบ คอืการวดัการกระจายสมับรูณ์ และการวดัการกระจายสมัพทัธ ์ 

การวดัการกระจายสมับูรณ์ เป็นการวดัการกระจายของขอ้มลูเพยีงชุดเดยีว เพื่อใหท้ราบว่าขอ้มลูชุดนัน้มี

การกระจายมากน้อยเพยีงใด 

 

 

1. การวดัการกระจายสมับรูณ์  

 

1. บอกความหมายของการวดัการกระจายสมับรูณ์  

2. หาคา่พสิยัจากขอ้มลูทีก่าํหนด  

3. หาคา่สว่นเบีย่งเบนควอรไ์ทลจ์ากขอ้มลูทีก่าํหนด   

4. หาคา่สว่นเบีย่งเบนเฉลีย่จากขอ้มลูทีก่าํหนด  

5. หาคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจากขอ้มลูทีก่าํหนด   
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ขัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครอูธบิายความสาํคญัของการวดัการกระจาย  

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายการวดัการกระจายสมับรูณ์ 

 3. ครอูธบิายการหาพสิยัของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่พรอ้มทัง้อธบิายตวัอยา่งที ่ 1 

 4. ครอูธบิายการหาพสิยัของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่พรอ้มทัง้อธบิายตวัอยา่งที ่2  

 5. ใหน้กัศึกษาลองทาํกจิกรรมที ่6.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 6. การหาสว่นเบีย่งเบนควอรไ์ทลข์องขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่

 7. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 3 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 8. ครใูหน้กัศึกษาลองทาํกจิกรรมที ่6.2 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 9. การหาสว่นเบีย่งเบนควอรไ์ทลข์องขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่

 10. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 4 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 11. การหาสว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ของขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่

 12. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 5 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 13. การหาสว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่

 14. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 6 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 15. การหาสว่นเบีย่งเบมาตรฐานและความแปรปรวนขอ้มลูทีไ่มไ่ดแ้จกแจงความถี ่

 16. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 7 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 17. ครใูหน้กัศึกษาลองทาํกจิกรรมที ่6.3 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 18. การหาสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและความแปรปรวนของขอ้มลูทีแ่จกแจงความถี ่

 19.ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 8 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 20. ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่6.1 

ขัน้สรปุและประยกุต ์

 21.นกัศกึษาทาํแบบแบบฝึกหดัที ่6.1 

 22.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 23.ครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้  

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่6 

 

หลกัฐาน 
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 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนสตูรการวดัการกระจายสมับรูณ์   ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก 

ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพื่อน 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 11        

รหสั  2000-4104              คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                 คาบท่ี 31-33 

หน่วยท่ี  6                                              ช่ือหน่วย  การวดัการกระจาย 

    

 

 

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

การวดัการกระจายสมัพทัธ ์เป็นการวดัการกระจายของขอ้มลูตัง้แต่สองชุดขึน้ไป โดยใชอ้ตัราสว่นของค่าที่

ไดจ้ากการวดัการกระจายสมับรูณ์กบัค่ากลางของขอ้มลูชุดนัน้ สามารถนําไปใชเ้ปรยีบเทยีบกบัการกระจายของ

ขอ้มลูแต่ละกลุ่มวา่กลุ่มใดมกีารกระจายมากน้อยกวา่กนั  โดยทัว่ไปมกัจะคาํนวณออกมาในรปูรอ้ยละ และเรยีก

อตัราสว่นน้ีวา่ “สมัประสทิธิข์องการกระจาย” 

 

 

 2. การวดัการกระจายสมัพทัธ ์

 

 

6. บอกความหมายของการวดัการกระจายสมัพทัธ ์

7. หาคา่สมัประสทิธิข์องพสิยัจากขอ้มลูทีก่าํหนด 

8.  หาคา่สมัประสทิธิข์องสว่นเบีย่งเบนควอรไ์ทลจ์ากขอ้มลูทีก่าํหนด 

9. หาคา่สมัประสทิธิข์องสว่นเบีย่งเบนเฉลีย่จากขอ้มลูทีก่าํหนด 

10. หาคา่สมัประสทิธิก์ารแปรผนัจากขอ้มลูทีก่าํหนด  
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนสตูรของการวดัการกระจายสมับรูณ์ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายความหมายการวดัการกระจายสมัพทัธ ์

 3. ครอูธบิายการหาสมัประสทิธิข์องพสิยั พรอ้มทัง้อธบิายตวัอยา่งที ่ 10 

 4. ครอูธบิายการหาสมัประสทิธิส์ว่นเบีย่งเบนควอรไ์ทล ์

 5. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่11 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 6. ครอูธบิายการหาสมัประสทิธิส์ว่นเบีย่งเบนเฉลีย่ 

 7. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 12 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 8. ครอูธบิายการหาสมัประสทิธิก์ารแปรผนัพรอ้มทัง้อธบิายตวัอยา่งที ่ 13 

 9. ครถูามอธบิายตวัอยา่งที ่ 14-15 พรอ้มสุม่เรยีกนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 10. ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่6.2 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 11.ครแูละนกัศกึษาชว่ยกนัสรุป การหาสมัประสทิธิก์ารกระจาย 

 7.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่6 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่6 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
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 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนสตูรสมัประสทิธิก์ารกระจาย ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ให้

นกัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 12        

รหสั   2000-4104      คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                คาบท่ี 34-36 

หน่วยท่ี 7                                                   ช่ือหน่วย ค่ามาตรฐาน      

            

 

 

2. ดาํเนินการเกีย่วกบัสถติพิืน้ฐาน 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร ์สถติพิืน้ฐาน และความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

คา่มาตรฐานหรอืคะแนนมาตรฐาน  เป็นตวัเลขทีเ่กดิจากผลต่างระหวา่งคา่ของขอ้มลูแต่ละตวักบัคา่เฉลีย่เลข

คณิตของ ขอ้มลูชุดนัน้เป็นกีเ่ท่าของสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชส้ญัลกัษณ์ Z –Score แทน คะแนนมาตรฐาน โดย

ใชใ้นการเปรยีบเทยีบค่าคะแนนของขอ้มูลที่มาจากขอ้มูลต่างชุดกนั ว่าจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างไร โดยการ

เปลีย่นคะแนนดบิของขอ้มลูทัง้สองชุดนัน้ใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน แลว้จงึนําเปรยีบเทยีบกนั 

 

 

1. คา่มาตรฐาน  

2. สมบตัขิองคะแนนมาตรฐาน 

 

 

1. อธบิายความหมายของคะแนนมาตรฐาน 

2. หาคา่คะแนนมาตรฐานจากขอ้มลูทีก่าํหนด 

3. บอกสมบตัขิองคะแนนมาตรฐาน 

 

 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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ขัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครอูธบิายการแจกแจงความถีโ่ดยการเขยีนกราฟเสน้โคง้ความถี ่

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายความหมายคา่มาตรฐาน 

 3.ครอูธบิายสตูรการหาคา่มาตรฐาน พรอ้มทัง้อธบิายตวัอยา่งที ่ 1 

 4. ครอูธบิายตวัอยา่งที ่2-5 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 5. ครใูหน้กัศึกษาลองทาํกจิกรรมที ่7.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 3. ครอูธบิายสมบตัขิองคะแนนมตรฐาน 

 4.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่7 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 5.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่7 

 6.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 7.ครเูฉลยพรอ้มกนัทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่7 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 
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1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาหาโจทยปั์ญหาเกีย่วกบัคา่มาตรฐา     ครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก 

ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพื่อน 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 13        

รหสั   2000-4104             คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                               คาบท่ี 37-39 

หน่วยท่ี 8                                                        ช่ือหน่วย เทคนิคการนับ  วิธีเรียงสบัเปล่ียน วิธีจดัหมู่

               

 

 

3. ดาํเนินการเกีย่วกบัความน่าจะเป็น 

4.ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

การศึกษาความน่าจะเป็นต้องศึกษา หลกัการนบัเบือ้งต้น วิธีเรียงสบัเปล่ียน และ 

วิธีจดัหมู ่เป็นพืน้ฐาน 

 

1. หลกัการนบัเบือ้งตน้  

2.  แฟกทอเรยีล  

3.  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

4. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นวงกลม 

5. วธิจีดัหมู ่

 

1. นําความรูห้ลกัการนบัเบือ้งตน้ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหาทีก่าํหนด 

2. คาํนวณหาจาํนวนวธิโีดยใชว้ธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

3. คาํนวณหาจาํนวนวธิโีดยใชว้ธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นวงกลม 

4. แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชว้ธิเีรยีงสบัเปลีย่น 

5. คาํนวณหาจาํนวนวธิโีดยใชว้ธิจีดัหมู ่

6. แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชว้ธิจีดัหมู ่
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 ขัน้นําเข้าสู่การเรียน  

 1.ครูถามนกัศกึษานําเก่ียวกบัชีวิตประจําวนัเก่ียวกบัหลกัการนบั เช่นในการโยนเหรียญบาท 1 ครัง้ ผลลพัธ์ของ

เหรียญจะเปล่ียนได้ก่ีหน้า  การทอดลกูเตา๋ 1 ครัง้ ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้ท่ีลกูเตา๋จะออกหน้าใดหน้าหนึง่มีก่ีหน้าเป็นต้น 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายหลกัการนบัเบือ้งต้น 

หลกัการคณู ถา้การกระทาํหน่ึงมทีางเป็นไปได ้n1 วธิทีีแ่ตกต่างกนั การกระทาํทีส่องมทีางเป็นไปได ้n2 

 วธิทีี ่แตกต่างกนั เรือ่ยไปจนถงึการกระทาํที ่k มทีางเป็นไปได ้nk วธิทีีแ่ตกต่างกนั การกระทาํต่อเน่ืองจาก การ

 กระทาํที ่1 ไปการกระทาํที ่2 จนถงึการกระทาํที ่k จะมจีาํนวนวธิหีรอืผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได ้n1 × n2 × ...  × nk 

 วธิทีีแ่ตกต่างกนั  

 3.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 พร้อมวาดแผนภาพต้นไม้ 

4.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่2 พรอ้มใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่8.1 

 5.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 6.ครอูธบิายหลกัการนบัการนบัเบือ้งตน้ 

หลกัการบวก ถา้การกระทาํหน่ึง ประกอบดว้ยทางเลอืกตัง้แต่ 2 ทางขึน้ไป และทางเลอืกแต่ละทางนัน้จะ

  เลอืกทาํพรอ้มกนัไมไ่ด ้จาํนวนวธิทีีจ่ะเลอืกการกระทาํทัง้หมดน้ี จะเทา่กบัผลบวกของจาํนวนวธิขีองทางเลอืก

  แต่ละทาง 

 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 8.ครูให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัท่ี 8.1 

 9.ครอูธบิายบทนิยามแฟกทอเรยีล 

 บทนิยาม n แฟกทอเรยีล (factorial) หมายถงึ ผลคณูของจาํนวนเตม็บวกตัง้แต่ 1 ถงึ n เขยีนแทนดว้ย    

   n! อ่านวา่ เอน็แฟกทอเรยีลหรอื แฟกทอเรยีลเอน็ 

 10.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่4 – 5 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 11.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่8.2 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 – 7 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 13.ครูให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัท่ี 8.2 

ขัน้สรปุและประยกุต ์

 14.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 15.ครูสุม่เลือกนกัศกึษาให้เฉลยทีละคน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
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 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรธ์ุรกจิ ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่8 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยเ์กีย่วกบัหลกัการนบัเบือ้งตน้และแฟกทอเรยีลครรูวบรวม

และทาํเป็นสลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 14        

รหสัวิชา   2000-4104       คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                              คาบท่ี 40-42 

หน่วยท่ี 8                      ช่ือหน่วย  เทคนิคการนับ  วิธีเรียงสบัเปล่ียน วิธีจดัหมู่

                

 

 

3. ดาํเนินการเกีย่วกบัความน่าจะเป็น 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

การศกึษาความน่าจะเป็นต้องศกึษา หลกัการนับเบื้องต้น วธิเีรยีงสบัเปลี่ยน และ 

วธิจีดัหมู ่เป็นพืน้ฐาน 

 

 

1. หลกัการนบัเบือ้งตน้  

2.  แฟกทอเรยีล  

3.  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

4. วธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นวงกลม 

5. วธิจีดัหมู ่

 

1. นําความรูห้ลกัการนบัเบือ้งตน้ไปใชแ้กโ้จทยปั์ญหาทีก่าํหนด 

2. คาํนวณหาจาํนวนวธิโีดยใชว้ธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

3. คาํนวณหาจาํนวนวธิโีดยใชว้ธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นวงกลม 

4. แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชว้ธิเีรยีงสบัเปลีย่น 

5. คาํนวณหาจาํนวนวธิโีดยใชว้ธิจีดัหมู ่

6. แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชว้ธิจีดัหมู ่
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องแฟกทอเรยีล 

 ขัน้สอน 

2.ครอูธบิายเรือ่งวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นสิง่ของทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมด 

      1.1 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นคราวละทัง้หมด และสรปุกฎขอ้ 1 

 3.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่8-9พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

4.ครอูธบิายเรือ่งวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

        1.2 วธิเีรยีงสบัเปลีย่นคราวละบางสว่น และสรปุกฎขอ้ 2 

 5.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่10 -14พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 6.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่8.3 พรอ้มสุม่เลอืกนกัศกึษาออกมาเฉลย 

7.ครอูธบิายเรือ่งวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นแนวเสน้ตรง 

  วธิเีรยีงสบัเปลีย่นสิง่ของทีไ่มแ่ตกต่างกนัทัง้หมดและสรปุกฎขอ้ 3 

 8.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่15 -17 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

9.ครอูธบิายเรือ่งวธิเีรยีงสบัเปลีย่นเป็นวงกลมและสรปุกฎขอ้ 4 

 10.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่18-20 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 11.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่8.3 

12.ครอูธบิายเรื่องวธิจีดัหมูแ่ละสรปุกฎขอ้ 5 

 13.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่21-25 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 14.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่8.4 พรอ้มสุม่เลอืกนกัศกึษาออกมาเฉลย 

 15.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่8.4 

 ขัน้สรปุและประยกุต ์

 16.ครใูหน้กัศกึษาสรปุวธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมู ่

 17.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่8 

 18.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 19.ครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
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 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่8 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยเ์กีย่วกบัวธิเีรยีงสบัเปลีย่นและวธิจีดัหมูค่รรูวบรวมและทาํ

เป็นสลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 15                       

รหสั   2000-4104              คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                คาบท่ี 43- 45 

หน่วยท่ี 9                         ช่ือหน่วย     ความน่าจะเป็น   

                   

 

 

3. ดาํเนินการเกีย่วกบัความน่าจะเป็น 

4.ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

การทดลองสุม่ คอื การทดลองทีส่ามารถคาดเดาวา่ผลลพัธอ์าจจะเป็นอะไรไดบ้า้ง แต่

ขณะทดลองไมส่ามารถบอกผลลพัธท์ีแ่น่นอนไดจ้นกวา่จะสิน้สดุการทดลอง 

แซมเปิลสเปซ คอื เซตของผลลพัธท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ไดท้ัง้หมดจากการทดลองสุม่ เขยีน

แทนดว้ยสญัลกัษณ์ “S” 

เหตุการณ์ คอื เซตทีเ่ป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซ เขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณ์ “E” แทน

เหตุการณ์ทีเ่ราสนใจ 

 

 

1. การทดลองสุม่และแซมเปิลสเปซ 

2.  เหตุการณ์ 

 

 

1. เขยีนแซมเปิลสเปซของการทดลองสุม่ทีก่าํหนดให ้

2. เขยีนเหตุการณ์ทีส่นใจ ซึง่เป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซทีก่าํหนด 

3. หายเูนียน อนิเตอรเ์ซกชนั และคอมพลเีมนตข์องเหตุการณ์ทีก่าํหนด 



 74 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1. ครใูหส้าธติการหยบิสิง่ของออกจากกลอ่ง เช่น ลกูแกว้ บตัรตวัเลข ใสร่ปูเรขาคณิต  เป็นตน้  

2.ให้นกัศกึษาเขียนสิง่ของทัง้หมดในแตล่ะกลอ่ง 

 ขัน้สอน 

 3.ครูอธิบายเร่ืองแซมเปิลสเปซ 

 4.ครูอธิบายการโยนเหรียญห้าบาทและเหรียญหนึง่บาทตามตวัอยา่งท่ี 1 

 5.ครูอธิบายการทอดลกูเตา๋ 2 ลกูพร้อมกนัตามตวัอยา่งท่ี 2 

 6.ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่9.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 7.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่3 พรอ้มใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่9.2 

 8.ครยูกตวัอยา่งของคาํวา่เหตุการณ์ 

 9.ครสูุม่เลอืกนกัศกึษาทลีะคนใหย้กตวัอยา่งของเหตุการณ์ 

 10.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่4 – 6 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 11.ครอูธบิายเรื่องยเูนียนของเหตุการณ์   อนิเตอรเ์ซกชนัของเหตุการณ์  ผลต่างของเหตุการณ์ 

 และคอมพลเีมนตข์องเหตุการณ์ 

 12.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่7 พรอ้มใหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่9.3 

 13.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่8 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 14.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่9.1 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 15.ครแูละนกัศกึษาชว่ยกนัสรุปความหมายของการทดลองสุม่ แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์ 

 16.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่9 

 17.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 18.ครสูุม่เลอืกนกัศกึษาใหเ้ฉลยทีละคน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่9 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 
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 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยเ์กีย่วกบัความน่าจะเป็นครรูวบรวมและทาํเป็นสลาก ให้

นกัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 16        

รหสั  2000-4104   คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ               คาบท่ี 46- 48 

หน่วยท่ี 10                 ช่ือหน่วย ความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์

         

 

 

 

3. ดาํเนินการเกีย่วกบัความน่าจะเป็น 

4.ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เป็นอตัราส่วนระหว่างจํานวนสมาชกิของเหตุการณ์ที่

สนใจ กบัจาํนวนสมาชกิของแซมเปิลสเปซ 

สมบตัขิองความน่าจะเป็นและทฤษฎีความน่าจะเป็น ช่วยในการแกปั้ญหาของความ

น่าจะเป็นของเหตุการณ์ไดง้า่ยขึน้ 

 

 

1. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

2. ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 

 

 

1. อธบิายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

2. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทีก่าํหนดให ้

3. หาคา่ความน่าจะเป็น โดยใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 ขัน้นําเข้าสู่การเรียน  

 1.ครูถามนกัศกึษาวา่ โอกาสถกูรางวลัเลขท้าย 2 ตวัในลอ็ตเตอรีเป็นเทา่ใด (1ใน100) 

 2.ครูเสริมนกัศกึษาวา่ลอ็ตเตอรีมีโอกาสถกูรางวลัท่ี1ได้ยากมาก ดงันัน้เราจงึไมค่วรหลงงมงายกบัมนั 

 ขัน้สอน 

 3.ครูอธิบายบทนิยามของความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ 

      บทนิยาม ถา้ S เป็นแซมเปิลสเปซ มสีมาชกิ N ตวั โดยทีส่มาชกิแต่ละตวัมโีอกาสเกดิขึน้เท่าๆ กนั  

และ E เป็นเหตุการณ์ในแซมเปิลสเปซ (E ⊂ S) มสีมาชกิ n ตวั แลว้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E 

เทา่กบั 
n
N

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E เขยีนแทนดว้ย P(E) 

ดงันัน้ P(E)  = 
n
N

 หรอื P(E)  = 
n(E)
n (S )

 

เมือ่  n(E)  แทนจาํนวนสมาชกิของเหตุการณ์ E 

    n(S)  แทนจาํนวนสมาชกิของเหตุการณ์ S 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1-3 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 5. ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่10.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4-6พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 7.ครูอธิบายสมบติัของความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์ 

  1.  0 ≤ P(E) ≤ 1  (เน่ืองจากจาํนวนสมาชกิของเหตุการณ์ E อาจมคีา่ตัง้แต่ 0 ถงึ N  

 นัน่คอื (
0
N

  ≤  
n
N

  ≤  
N
N

) 

  2.ถา้  E  =  ∅ แลว้  P(E)  =  0  (เหตุการณ์นัน้จะไมม่ทีางเกดิไดเ้ลย) 

 นัน่คอื P(∅)  =  0 

  3.ถา้  E  =  S แลว้  P(E)  =  1  (เหตุการณ์นัน้เกดิขึน้อยา่งแน่นอน) 

 นัน่คอื P(S)  =  1 

 8.ครูให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัท่ี 10.1 และแบบฝึกหดัพิเศษ 

 9.ครอูธบิายทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 
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  ทฤษฎีบทท่ี 1 ถา้ A และ B เป็นสองเหตุการณ์ใดๆ ในแซมเปิลสเปซ S จะได ้ 

    P(A  U B) = P(A) + P(B) - P(A  B) 

 บทแทรกท่ี 1 ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ทีไ่มเ่กดิรว่มกนั 

  P(A U B) = P(A) + P(B) ; A   B  =  ∅ 

 บทแทรกท่ี 2 ถา้ A1, A2, ..., An เป็นเหตุการณ์ทีไ่มเ่กดิรว่มกนัเป็นคู ่

  P(A1U A2 U ... An) = P(A1) + P(A2) + … + P(An) 

  10.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่7 -9 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

       11.ครอูธบิายทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 

    ทฤษฎีบทท่ี 2 ถา้ A เป็นเหตุการณ์ใน S และ A′ เป็นคอมพลเีมนตข์องเหตุการณ์ A 

P(A′)  =  1-P(A) 

 12.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่10 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 13.ครอูธบิายทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 

 ทฤษฎีบทท่ี 3 ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใน S และ A ⊂ B 

    P(A) ≤ P(B) 

  ทฤษฎีบทท่ี 4 ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ในแซมเปิลสเปซ S แลว้ 

    P(A - B) = P(A) - P(A   B) 

 14.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่11 -15 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 15.ครูให้นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัท่ี 10.2 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 16.ครใูหน้กัศกึษาชว่ยกนัสรปุความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 17.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่10 

 18.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 19.ครสูุม่เลอืกนกัศกึษาใหเ้ฉลยทีละคน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี  ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่10 
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หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครใูหน้กัศกึษาทาํแผนภมูเิรือ่งทฤษฎคีวามน่าจะเป็นตดิบอรด์  . 

 2.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยเ์กีย่วกบัทฤษฎคีวามน่าจะเป็นแบบครรูวบรวมและทาํเป็น

สลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพื่อน 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 17        

รหสั  2000-4104        คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                              คาบท่ี 49-51 

หน่วยท่ี  11     ช่ือหน่วย ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข 

 

 

 

3. ดาํเนินการเกีย่วกบัความน่าจะเป็น 

4.ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรส์ถติพิืน้ฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชพี 

 

1. ความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข คอื ความน่าจะเป็นทีเ่หตุการณ์ B จะเกดิขึน้ เมือ่

ทราบเหตุการณ์ A เกดิขึน้แลว้ เขยีนแทนดว้ย P(BA)  

 โดยที ่ P(BA)  =  P(A B)
P(A )

Ç   ;  P(A)  ≠  0 

ในทาํนองเดยีวกนั ความน่าจะเป็นทีเ่หตุการณ์ A เมือ่ทราบเหตุการณ์ B เกดิขึน้

แลว้ เขยีนแทนดว้ย P(AB) 

 โดยที ่ P(AB)  =  P(A B)
P(B)

Ç   ;  P(B)  ≠  0 

2. เหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

 ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนัแลว้ 

 P(A B)   =  P(A) ⋅ P(B) 

 

1. ความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข 

2. เหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

 

1. คาํนวณหาคา่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมเีงือ่นไข 

2. คาํนวณหาคา่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ข ัน้นําเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรือ่งความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข 

 ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกนั ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B เมือ่เหตุการณ์ A 

 เกดิขึน้ก่อนแลว้ (เหตุการณ์ A กค็อื เงือ่นไขทีโ่จทยก์าํหนดให ้ใชส้ญัลกัษณ์ P(BA) อ่านวา่ Probability of 

 event B given event A หรอือ่านยอ่ๆ วา่ Prop ของ B given A) 

 3.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่1 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 4.ครอูธบิายเรือ่งความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข 

   ถา้ A และ B  เป็นเหตุการณ์ภายใตแ้ซมเปิลสเปซ S โดยทีเ่หตุการณ์ A เกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ B ความ

 น่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไขของเหตุการณ์ B เมือ่ทราบเหตุการณ์ A เกดิขึน้แลว้เขยีนแทนดว้ยสญัลกัษณ์ P(BA) 

 โดยที ่

     P(BA)  = 
)(

)(
AP

BAP ∩
   ;  P(A)  ≠  0 

 ในทํานองเดียวกัน ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A เมื่อทราบเหตุการณ์ B เกิดขึ้นแล้ว เขียนแทนด้วย

 สญัลกัษณ์ P(AB) 

     P(AB)  =  
)(

)(
BP

BAP ∩
  ;  P(B)  ≠  0 

 5.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่2 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 6. ครใูหน้กัศกึษาลองทาํกจิกรรมที ่11.1 เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ  

 7.ครสูุม่เลอืกนกัศกึษาออกมาทาํทลีะขัน้ตอน 

 8.ครอูธบิาย ทฤษฎบีท ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  P(A ∩ B)  = P(A) ⋅ P(BA)  =  P(B) ⋅ P(AB) 

9.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่3 -5 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

 10.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่11.1 

 11.ครอูธบิายเหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

 ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนัแลว้  P(A ∩ B )  =  P(A) ⋅ P(B) 

 พรอ้มอธบิายตวัอยา่งที ่6  

 12.ครอูธบิายเหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

 ทฤษฎีบท ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ โดยที ่P(A) > 0 และ P(B) > 0 แลว้ 
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   เหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B จะเป็นอสิระต่อกนักต็่อเมือ่ 

    P(AB) = P(A)  หรอื  P(BA)  =  P(B) 

 ทฤษฎบีท ถา้ A และ B เป็นเหตุการณ์อสิระแลว้ เหตุการณ์แต่ละคูต่่อไปน้ีจะเป็นเหตุการณ์อสิระ 

   1.  A และ B′ 2. A′ และ B 3. A′ และ B′ 

13.ครอูธบิายตวัอยา่งที ่7 -9 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

14.ครใูหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัที ่11.2 

ข ัน้สรปุและประยกุต ์

 15.ครใูหน้กัศกึษาชว่ยกนัสรปุความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข และเหตุการณ์ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

 16.นกัศกึษาทาํแบบทดสอบหน่วยที ่11 

 17.ครใูหน้กัศกึษาจบัคูก่นัเปรยีบเทยีบคาํตอบ 

 18.ครสุุม่เลอืกนกัศกึษาออกมาเฉลย 

 19.ครเูฉลยพรอ้มนกัศกึษาทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่งานอาชพี ของสาํนกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่11 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เน้ือหาในหนงัสอืเรยีน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 
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 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เคร่ืองมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์า่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชีอ่งปรบัปรงุ 

 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัศกึษาเขยีนโจทยปั์ญหาเกีย่วกบัความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไขครรูวบรวม

และทาํเป็นสลาก ใหน้กัศกึษาในชัน้สุม่จบัและตอบคาํถามของเพือ่น 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 ข้อสรปุหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี 18         

รหสั 2000-4104              คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ                              คาบท่ี 52-54 

หน่วยท่ี 6 -11               ช่ือหน่วย สอบปลายภาค

      

 

 

 สาระการเรียนรู้ 

  

 สอบปลายภาคเป็นการวดัความรู้และความเข้าใจหน่วยท่ี  6 -11 
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บนัทึกหลงัการสอบ 

 ข้อสรปุหลงัการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรบัปรงุในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

            หวัหน้าหมวด/แผนกวชิา 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรบัปรงุดงัเสนอ 

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

                    รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

                                  ผูอ้าํนวยการ 

          ……………./…………………./………………… 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ประเมนิจากผลงานทีน่กัเรยีนจดัทาํและนํามาจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบดว้ย 

1. ปก 

2. คาํนํา 

3. ขอ้มลูสว่นตวั 

4. สารบญั 

5. จุดประสงค ์

6. เกณฑก์ารประเมนิงาน 

7. งานทัง้หมด 

8. แบบทดสอบต่างๆ 

9. งานทีม่อบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมนิตนเอง/เพือ่น/ผูส้อน/ผูป้กครอง 

11. ความคดิเหน็ต่อวชิา 

 

ตวัอย่างข้อมลูส่วนตวั 

1. ชื่อ………………………………………………………………………………………………………. 

2. เกดิวนัที…่………………………เดอืน………………………………พ.ศ. ………………….……… 

3. ชื่อบดิา…………………………………………ชื่อมารดา……………………………………………. 

 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

4. ทีอ่ยู…่………………………………………………………………………………………………….. 

5. วชิาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 

6. กจิกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 

7. สิง่ทีป่ระทบัใจในการเรยีน……………………………………………………………………………... 

8. รางวลัทีเ่คยไดร้บั………………………………………………………………………………………. 

9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อุดมคตขิองการทาํงาน………………………………………………………………………………… 

11. ผลงานทีส่ะสม………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหต ุ : สะสมงานไดทุ้กหน่วย นกัเรยีนนําผลงานทีพ่อใจใสแ่ฟ้มสะสมไว ้
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ภาคผนวก ข 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบคุคล 

ท่ี 

 

พฤติกรรม 

 

 

ช่ือ-สกลุ 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเหน็ 

การตอบ 

คาํถาม 

การยอม    

รบัฟังคน

อ่ืน 

ทาํงาน 

ตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

หมาย

เหต ุ

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดงัน้ี 

 

ดมีาก   = 4 สนใจฟัง ไมห่ลบั ไมพ่ดูคุยในชัน้ มคีาํถามทีด่ ีตอบคาํถามถกูตอ้ง ทาํงานสง่ครบตรงเวลา 

ด ี   = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 50% 

ปรบัปรงุ    = 1 เขา้ชัน้เรยีน  แต่การแสดงออกน้อยมาก สง่งานไมค่รบ ไมต่รงเวลา 

 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 

…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก ค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ลาํดบั 

ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 

สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง

ความคิดเหน็ 

การรบัฟัง

ความคิดเหน็ 

ความตัง้ใจ

ในการ

ทาํงาน 

การมีส่วน

ร่วมในการ

อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิอ่ยครัง้ 

 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 

 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิร ัง้เดยีว 

 ปรบัปรงุ = 1 ประสทิธภิาพตํ่ากวา่เกณฑ ์ 50%  หรอืไมป่ฏบิตัเิลย 

 

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 

 (…………………………….) 

 ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินการนําเสนอผลงานรายบคุคล 

 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

การแต่งกาย 

มารยาทใน

การพดู 

การใช้ 

ภาษา 

วิธีการ    

นําเสนอ 

เน้ือหาท่ี 

นําเสนอ 
รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เกณฑผ์า่น 25 คะแนน 

 

เกณฑก์ารสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถกูระเบยีบ เสือ้ไมห่ลุดลุย่ ลอยชาย 

มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟั้ง ไมเ่หน็บแนม เสยีดสผีูอ้ื่น 

การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล คาํควบกลํ้า ถอ้ยคาํขอ้ความสภุาพ 

วธิกีารนําเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เชน่ ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้คาํถาม เลน่เกม ไมเ่ยิน่เยอ้ 

เน้ือหาทีนํ่าเสนอ : มสีาระสาํคญั ตรงกบัหวัขอ้เรือ่ง ใชเ้วลาตามทีก่าํหนด 

 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือกลุ่มรบัการประเมิน……………………………………………………………………………………………… 

ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 

เร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่ คคุณุลกัษณะ/พฤติกรรมบง่ช้ี 

ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  

= 1 

ควรปรบัปรงุ  

=  0 

1 ความมีมนุษยสมัพนัธ ์

 แสดงกริยิาทา่ทางสภุาพต่อผูอ้ืน่ 

 ใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 

   

 

2 ความมีวินัย 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ     

และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรบัผิดชอบ 

 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการ

ปฏบิตังิาน 

 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 

 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการ

ปฏบิตังิาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   

 

5 ความสนใจใฝ่รู ้

 ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   

 

6 ความรกัสามคัคี 

 รว่มมอืในการทาํงาน 

   

 

7 ความกตญั�กูตเวที 

 มสีมัมาคารวะต่อคร-ูอาจารยอ์ยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้ต่อ

หน้าและลบัหลงั 

   

 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 

หมายเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุม่ และประเมนิคุณลกัษณะดงักลา่วตลอดภาคการศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจาํตวั………………………………… 

ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… 

 

คณุลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

หา
รจ

าํน
วน

คร
ัง้ท

ีป่ร
ะเ

มนิ
 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชือ่มัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝ่รู ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญั�กูตเวท ี                      

 

 

ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 

(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 

 

หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุม่ 
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ภาคผนวก ช 

แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหสัวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม

มมี
นุษ

ยส
มัพ

นัธ
 ์

คว
าม

มวี
นิยั

 

คว
าม

รบั
ผดิ

ชอ
บ 

คว
าม

เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม

สน
ใจ

ใฝ่
รู ้

คว
าม

รกั
สา

มคั
ค ี

คว
าม

กต
ญั

�
กูต

เว
ท ี

รว
ม 

 (ใ
นส

ว่น
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใ
นส

ว่น
ขอ

งป
ระ

ธา
นก

ลุ่ม
) 

รว
มค

ะแ
นน

ท
ีไ่ด

จ้า
กท

ัง้ 
2 

สว่
น 

ลาํดบั 

ท่ี 

รหสั 

ประจาํตวั 
ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 
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ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของคร ู

…………………………………………………………………………………………………………….…...… 

……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมายเหต ุ : บนัทกึน้ีใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
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ช่ือผูส้อน……………………………………….……รหสั   2000-4104           คณิตศาสตรแ์ละสถิติเพ่ืองานอาชีพ 

ภาคเรียนท่ี………………………………………….... ปีการศึกษา…………………………………………………….. 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหต ุ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

หมายเหต ุ  : บนัทกึน้ีใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
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