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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วิชาคณิตศาสตร้และสถิติเพื่องานอาชีพ 
(Mathematics and Statistics for Careers) รหัสวิชา 2000-4104 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562 
 
 
 
 

โดย 
ผศ.ธนภร  วัฒนนวลสกุล 

 
 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยันครพนม 
คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม/สาขาพื้นฐานประยกุต ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 2000-5404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ   
   (Mathematics  and  Statistics  for  Careers) 
2. จ านวนหน่วยกติ  3  (3-0-3) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง/วชิาพื้นฐาน 
4. อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ธนภร  วฒันนวลสกุล 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี  2  
 

หมวดที ่2 จุดประสงค์/สมรรถนะของรายวชิา 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
  1.  เกิดความรวบยอดเก่ียวกบัตรรกศาสตร์สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น 

2.  น าความรู้เร่ืองตรรกะศาสตร์สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2.  ด าเนินการเก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน 
3.  ด าเนินการเก่ียวกบัการความน่าจะเป็น 
4.  ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวชิาคณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ   รหัสวชิา   2000-4104    
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1 ตรรกศาสตร์ ✓  ✓ 

2 สถิติและข้อมูล  ✓ ✓ 

3 การวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ✓ ✓ 

4 ความน่าจะเป็น   ✓ 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา (ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร) 
  ศึกษาทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง 
การวดัการกระจายขอ้มูล ค่ามาตรฐาน การประยกุตใ์ชส้ถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
    (ระบุจ านวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง) 
 บรรยาย  51  ชัว่โมง    3 (3-0-3)  หน่วยกิต 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนและ
วิธีการส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า) 
 นกัศึกษาสามารถติดต่ออาจารยไ์ดผ้า่นช่องทางโซเชียลมีเดีย  
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
1. ความรู้ หรือทกัษะของรายวชิาทีมุ่่งหวงัจะพฒันานักศึกษา 
  เพื่อใหน้กัศึกษาทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจายขอ้มูล ค่ามาตรฐาน การประยกุตใ์ชส้ถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 
2. ค าอธิบายเกีย่วกบัวธีิการสอนทีจ่ะใช้ในรายวชิาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในข้อ 1. 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  และวดิีทศัน์ 
3.วธีิจัดการเรียนการสอน 

1. บรรยายเน้ือหา 
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 3-4 คน  โดยคละนกัศึกษาตามความสามารถและให้

เพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียน 
3. ใหศึ้กษาดว้ยตนเองบางหวัขอ้ท่ีไม่ยาก  โดยการศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ   
4. ใหน้กัศึกษาท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม  โดยใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนในรูปแบบใด

ก็ได ้
5. ฝึกปฏิบติัตามกิจกรรม และใบงานตามท่ีเสนอไวใ้นหนงัสือเรียน หรือท่ีผูส้อนใหเ้พิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม 
6. สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบดว้ย 
3  ห่วง  ไดแ้ก่  ความพอประมาณ  คือ  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผล  ใบงาน  และกิจกรรม  ให้

พอดีกบัเวลา  และความสามารถของนกัศึกษาโดยมีผูส้อนคอยช้ีแนะ 
 ความมเีหตุผล  คือ  ใหน้กัเรียนอธิบายเหตุผลในการกระท านั้น ๆ ได ้ และค านึงผลท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  
 มรีะบบภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง  คือ  ใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน  และเตรียม

ตวัท่ีพบสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
2  เงื่อนไข  ไดแ้ก่ ความรู้  คือ  นกัศึกษารู้วชิาคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั

ได ้
 คุณธรรม   คือ  นกัศึกษามีความขยนั  อดทน  ซ่ือสัตย ์ ไม่โลภ  ในการน าความรู้

คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
7. สอดแทรกคุณลกัษณะ  3D  ประกอบดว้ย 
ประชาธิปไตย  (Democracy) 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามความสมคัรใจ  ตามเง่ือนไข 
2. รายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
3. แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
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คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย    (Decency) 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
3. มีความเพียรพยายาม  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
4. ร่วมมือท ากิจกรรมของส่วนรวม  อาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ต้านภัยจากยาเสพติด  (Drug – Free)   
1. ปลูกฝังใหน้กัศึกษาทบทวนความรู้ตลอดเวลา 
2. คน้ควา้ความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
 

4.ส่ือการเรียนการสอน 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ(2000-4104)ของส านกัพิมพศู์นย์

ส่งเสริมอาชีวะและหนงัสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 
 

5.การวดัผลและการประเมินผล 
1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน 
 พิจารณาจากการเขา้ชั้นเรียน  การแต่งกาย  ความสนใจใฝ่รู้  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

โดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  รายกลุ่มและแบบประเมินพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
2. แบบฝึกหดั  25  คะแนน 
 พิจารณาจากการท าแบบประเมินผลในหนงัสือเรียน  โดยดูความถูกตอ้ง  ความตรงต่อเวลา  

ความครบถว้น และความใส่ใจในการท างาน 
3. การน าเสนองานโดยใช ้PPT   10  คะแนน 
 พิจารณาจากใบงานในหนงัสือเรียน  โดยดูเน้ือหาสาระ  (ถูกตอ้ง  ครบถว้น)  ความตรงต่อ

เวลา 
4. ทดสอบยอ่ย  25  คะแนน 
 ทดสอบหลาย ๆ  คร้ัง  อาจสอบเด่ียว  สอบกลุ่ม  สอบปากเปล่า  และอาจจะน าคะแนนของ

กลุ่มมาเฉล่ียเพื่อคนเก่งจะไดช่้วยคนอ่อน 
5. ทดสอบปลายภาคเรียน  30  คะแนน 
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และพิจารณาผลการเรียนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบฝึกหัดและกจิกรรมมีเกณฑ์ดังนี้ 
ร้อยละ 80-100                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                  หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                  หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                  หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์ 

             ต  ่ากวา่ร้อยละ 50                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
10        คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดีมาก 
8-9       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดี 
5-7       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมพอใช ้

            ต  ่ากวา่ 5 คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมตอ้งปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ผลการเรียน 
80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 - 49 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 (ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สัปดาห์ท่ีสอน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ้รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอียดของรายวชิา) 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

1 

 

แนะน ารายวชิา/มอบหมายงาน 
 

2 บรรยายผา่นส่ือการสอนPPT และคลิป
วดีีโอ/แบ่งกลุ่มน าเสนองาน ทั้งหมด 16 
กลุ่ม 

 

 สอบเก็บคะแนนก่อนเรียน 1 แบบทดสอบก่อนเรียน  

2-4  ตรรกศาสตร์ 
1. ประพจน ์
2. การเช่ือมประพจน์  
3. ค่าความจริงและการหาค่า
ความจริงของประพจน ์
4. การสร้างตารางค่าความจริง 
5. รูปแบบของประพจนท่ี์
สมมูลกนั  
6. ประโยคเปิด  
7. ตวับ่งปริมาณ  
8. ค่าความจริงของประโยคท่ี
มีตวับ่งปริมาณตวัแปรเดียว 
9. การอา้งเหตุผล 

9 -บรรยายผา่นส่ือการสอนPPTและคลิป
วดีีโอ /เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบใน
หนงัสือเรียน 

-สอบเก็บคะแนนคร้ังท่ี 1 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังท่ี 1/ตอ้งผา่น
50% 

5-6 การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง 
1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
2. มธัยฐาน 
3. ฐานนิยม 

6 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร
ประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

7 การวดัต าแหน่งท่ีของขอ้มูล 

1.ควอร์ไทล ์
2.เดไซล ์
3.เปอร์เซ็นไทล ์
4.การหาค่าควอร์ไทล ์เดไซล ์
และเปอร์เซ็นไทล ์ท่ีตอ้งการ 
5.การหาต าแหน่งท่ีของควอร์
ไทล ์เดไซล ์และเปอร์เซ็นไทลท่ี์
ตอ้งการ 

3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร
ประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังท่ี 2/ตอ้งผา่น
50% 

8-9 การวดัการกระจายของขอ้มูล 

1.การวดัการกระจายสมับูรณ์
(ค านวณค่าพิสยั ส่วนเบ่ียงเบนค
วอร์ไทล ์ส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าความแปรปรวน) 
2.การวดัการกระจายสมัพทัธ์ 

6 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร
ประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบใน
หนงัสือเรียน 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 

10 ค่ามาตรฐาน 3 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร
ประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบใน
หนงัสือเรียน 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 

11-12 การประยกุตใ์ชส้ถิติในงาน
อาชีพ 

6 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร
ประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบใน
หนงัสือเรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังท่ี 3/ตอ้งผา่น
50% 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วธีิวดัผล/ประเมนิผล 

13-16 ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 

1.กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
นบั (Principle of Counting) 
2.แฟกทอเรียล n (n Factorial) 
3.วธีิเรียงสบัเปล่ียน 
(Permutation) 
4.วธีิจดัหมู่ (Combination) 
5.การทดลองสุ่มและแซม
เปิลสเปซ (Random Experiment 
and Sample Space) 
6.เหตุการณ์ (Event) 
7.ความน่าจะเป็น (Probability) 

12 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT/เอกสาร
ประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ผา่น 50% 

-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังท่ี 4/ตอ้งผา่น
50% 

17 สรุปบทเรียน 3 สรุปบทเรียน และท าแบบทดสอบหลงั
เรียน 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
จ านวน 60 ขอ้ /ตอ้งผา่น 30 
ขอ้ข้ึนไป 

18 สอบปลายภาคเรียน 3 สอบปลายภาคเรียน ใชข้อ้สอบแบบปรนยั
จ านวน 60 ขอ้ 30คะแนน 

  

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ(2000-4104)ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์และ
หนงัสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 
 


