
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

รหัสวิชา  1000 – 4102 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
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ต าแหน่ง อาจารย ์
 

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่1          หน่วยที ่1 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ   สอนคร้ังที ่1-2 

ช่ือหน่วย ปฐมนิเทศ + สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว               จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.สมการเป็นประโยคสญัลกัษณ์แสดงถึงการเท่ากนั โดยใชส้ญัลกัษณ์ “=” แทนการ “เท่ากนั” 
 2.สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว เป็นสมการท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั และเลขช้ีก าลงัของตวัแปรเป็นหน่ึง ก าหนดอยูใ่นรูป 
ax+b = 0 เม่ือ a และ b เป็นค่าคงตวั โดย a≠0 และ x เป็นตวัแปร 
 3.สมบติัการเท่ากนัของจ านวน ไดแ้ก่ สมบตัรการสมมาตร สมบติัการบวก สมบติัการคูณ สมบติัการแจกแจง 
สมบติัการถ่ายทอด 

 4.การแกโ้จทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ด าเนินการโดยพิจารณาส่ิงท่ีเป็นค าถาม ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนด หาแนวทาง
ในการแกปั้ญหา โดยสร้างสมการตามเง่ือนไขของโจทย ์ด าเนินการแกส้มการและควรมีการตรวจสอบค าตอบ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.อธิบายความหมายสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได ้

2.แกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
3.แกโ้จทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
ปฐมนิเทศ 

1.จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวิชา 
2.แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที ่1 สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว 

1.ความหมายของสมการ 
2.สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
3.สมบติัการเท่ากนั 

4.การน าสมบติัของการเท่ากนัไปใชใ้นการหาค าตอบของสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
5.โจทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 

 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
 (ปฐมนิเทศ) 
 1.ครูแนะน าตวัเอง และใหผู้เ้รียนแนะน าตวั 
 2.ครูช้ีแจงจุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวชิา แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผล
การเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูอธิบายความหมายของสมการ 
 2.ครูใหนิ้ยามต่างๆ เช่น สมการ ตวัแปร สมัประสิทธ์ิของตวัแปร  
 ขั้นสอน 
 3.ครูอธิบายสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 4.ครูอธิบายสมบติัการเท่ากนั 

  -สมบติัการสมมาตร 
   ถา้ a=b แลว้ b=a 

  -สมบติัการบวก 

   ถา้ a=b แลว้ a+c=b+c 

   ถา้ a=b แลว้ a+(-c)=b+(-c) 

  -สมบติัการคูณ 

   ถา้ a=b แลว้ ac=bc 

   ถา้ a=b แลว้ 𝑎
𝑐
= 

𝑏

𝑐
 

  -สมบติัการแจกแจง 
   ถา้ a(b+c) = ab+ac 

  -สมบติัการถ่ายทอด 

   ถา้ a=b และ b =c แลว้ a=c 

 5.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 1.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 6.ครูอธิบายการน าสมบติัการเท่ากนัไปใชใ้นการแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี1 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 11.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 12.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 1.2  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพื่อเปรียบเทียบค าตอบ 

 13.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1.1  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ ครุเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

 14.ครูอธิบายโจทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี8 
 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
 17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 



 18.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1.2  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ ครุเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 19.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1  
20.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ  
21.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 



 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว และครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่2          หน่วยที ่2 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ   สอนคร้ังที ่3-4 

ช่ือหน่วย สมการเชิงเส้นสองตวัแปร                จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.สมการเชิงเสน้สองตวัแปร คือสมการท่ีมีตวัแปรสองตวั เลขช้ีก าลงัแต่ละตวัเป็นหน่ึง และไม่มีการคูณกนั
ระหวา่งตวัแปร 
 รูปทัว่ไปของสมการเชิงเสน้สองตวัแปรคือ ax+by+c=0 โดยท่ี a,bและc เป็นค่าคงตวัและ a และ b ไม่เป็น
ศูนยพ์ร้อมกนั 

 2.ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร เป็นสมการเชิงเสน้สองตวัแปร สองสมการอยูใ่นรูป 

  𝑎1x+𝑏1𝑦 = 𝑐1 

และ  𝑎2x+𝑏2𝑦 = 𝑐2 

โดยท่ี 𝑎1, 𝑎2ไม่เป็นศูนยพ์ร้อมกนั 𝑏1, 𝑏2ไม่เป็นศูนยพ์ร้อมกนั 

 3.การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรอาจใชก้ารอ่านค่าจุดท่ีกราฟตดักนัและอาจหาค าตอบของ
ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร โดยวธีิการแทนค่าหรือวธีิขจดัตวัแปร ทั้งน้ีระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร อาจมีค าตอบ
เดียว มีหลายค าตอบ หรือไม่มีค าตอบ 
  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.อธิบายความหมายของระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรได ้

2.แกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรได ้

3.แกโ้จทยส์มการเชิงเสน้สองตวัแปรได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่2 สมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
1.ความหมายของสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
2.ความหมายของระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
3.การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรโดยวธีิการแทนค่า 
4.การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรโดยวธีิการขจดัตวัแปร 
5.โจทยร์ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูอธิบายความหมายของสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 

 ขั้นสอน 
 2.ครูเขียนกราฟสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
 3.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี1 
 4.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนออกมาเขียนกราฟตามตวัอยา่งท่ี 1 
 5.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 2.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 6.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 7.ครูอธิบายความหมายของระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
 8.ครูเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 11.ครูสุ่มเลือกนกัเรียน 2 คนออกมาเขียนกราฟตามตวัอยา่งท่ี 3 และตวัอยา่งท่ี 4 
 12.ครุสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาอีก 2 คนเพ่ือตรวจสอบการเขียนกราฟของเพ่ือน 
 13.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.1  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ ครุเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

 14.ครูอธิบายการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรโดยวธีิการแทนค่า 
 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี5 
 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 17.ครูอธิบายการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรโดยวธีิการขจดัตวัแปร 
 18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี7 
 19.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 20.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี9 
 21.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.2  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ ครุเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

 22.ครูอธิบายโจทยส์มการเชิงเสน้สองตวัแปร 
 23.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี10 
 24.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
 25.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 
 26.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.3  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ ครุเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 27.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2  
28.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ  
29.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 



หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเสน้สองตวัแปร และครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 
  

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่3          หน่วยที ่3 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ   สอนคร้ังที ่5-6 

ช่ือหน่วย สมการก าลงัสองตวัแปรเดยีว                จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว หรือสมาการควอดราติก (Quadratic equation) คือสมการท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั 
เลขช้ีก าลงัสูงสุดของตวัแปรเท่ากบั 2 
 2.การแกส้มการก าลงัสองโดยวธีิแยกตวัประกอบ จะใชส้มบติัของจ านวนจริง ท่ีกล่าววา่เม่ือสองจ านวนคูณกนั
เท่ากบัศูนย ์แลว้จะตอ้งมีจ านวนใดจ านวนหน่ึงเท่ากบัศูนย ์หรือเท่ากบัศูนยท์ั้งสองจ านวน 

 3.การแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยใชสู้ตร 

  x= 
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 4.การแกโ้จทยส์มการก าลงัสองตวัแปรเดียว โดยใชด้ าเนินการตามวธีิแกปั้ญหาของโพลยา (Polya’s Problem 

Solving Step) 
  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.อธิบายความหมานของสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้

2.แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียว โดยวธีิการแยกตวัประกอบได ้

3.แกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยวธีิใชสู้ตรได ้

4.แกโ้จทยส์มการก าลงัสองตวัแปรเดียวได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่3 สมการก าลงัสองตวัแปรเดยีว 

1. สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว 
2.การแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียว 
3.การแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียว โดยวธีิใชสู้ตร 
4.โจทยส์มการก าลงัสองตวัแปรเดียว 

 

 

 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูอธิบายความหมายของสมการก าลงัสองตวัแปรเดียว 

 ขั้นสอน 
 2.ครูเขียนรูปแบบสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวบนกระดาน 

  a𝑥2+bx+c=0 

 3.ครูทบทวนการแยกตวัประกอบพหุนามก าลงัสอง 
 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี1 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี4 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 10.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 2.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 12.ครูอธิบายความหมายการแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยวธีิการแยกตวัประกอบ 

 13.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 14.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี10 
 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
 17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี12 
 18.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 3.2  และจบัคู่กบัเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบค าตอบ ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

 19.ครูอธิบายการแกส้มการก าลงัสองตวัแปรเดียวโดยวธีิใชสู้ตร 
 20.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 3.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 
 21.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี13 
 22.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 3.3  และจบัคู่กบัเพื่อนเพื่อเปรียบเทียบค าตอบ ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

 23.ครูอธิบายโจทยส์มการก าลงัสองตวัแปรเดียว 
 24.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 14 
 25.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี15 
 26.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 16 
 27.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี17 
 28.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 3.4  และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 29.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3  
30.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ  
31.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 



ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียว และครูรวบรวม 
ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 



บันทกึหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 …………………………………………………………………………………………
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่4          หน่วยที ่4 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ   สอนคร้ังที ่7-8 

ช่ือหน่วย เลขยกก าลงั                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.ถา้ a เป็นจ านวนจริง และ n เป็นจ านวนเตม็บวก 

  𝑎𝑛 = a x a x a x …a 

 

  

         n ตวั 
 2.ถา้ a และ b เป็นจ านวนจริงใดๆท่ีไม่เท่ากบัศูนย,์ m และ n เป็นจ านวนเตม็ 

  1. 𝑎𝑚. 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 

  2. (𝑎𝑚)𝑛  = 𝑎𝑚.𝑛 

  3. (ab)𝑛   = 𝑎𝑛𝑏𝑛 

  4. (
𝑎

𝑏
)

𝑛

    = 
𝑎𝑛

𝑏𝑛  

                                            𝑎𝑚−𝑛 เม่ือ m> 𝑛 

5. 𝑎𝑚

𝑎𝑛          =  1 เม่ือ m=n 

     
1

𝑎𝑛−𝑚 เม่ือ 𝑛 > 𝑚 

 

  6. 𝑎0            =   1 

  7. 𝑎1           =    𝑎 

  8. 𝑎−𝑛         =     1

𝑎𝑛 และ 
1

𝑎−𝑛 = 𝑎𝑛 

  

3.เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ ถา้ a เป็นจ านวนจริงบวก m และ n  เป็นจ านวนเตม็โดยท่ี 

 n ˃ 1 

   𝑎
1

𝑛      =  √𝑎
𝑛

 (อ่านวา่รากท่ี n ของ a) 

   𝑎
𝑚

𝑛       = √𝑎𝑚𝑛  (อ่านวา่ รากท่ี n ของ a ยกก าลงั m) 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายเลขยกก าลงัได ้

2.หาค่าเลขยกก าลงัโดยใชส้มบติัของเลขยกก าลงัได ้

3.หาค่าเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 



 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่4 เลขยกก าลงั 
1.ความหมายของเลขยกก าลงั 
2.สมบติัของเลขยกก าลงั 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูอธิบายความหมายของเลขยกก าลงั 
 ขั้นสอน 
 2.ครูเขียนรูปแบบนิยามสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวบนกระดาน 

   𝑎𝑛 = a x a x a x …a 

 

  

                    n ตวั 
 

 3.ครูยกตวัอยา่งจ านวนแลว้ใหน้กัเรียนออกมาเขียนนิยาม 
 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี1 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 6.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 4.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 7.ครูอธิบายสมบติัของเลขยกก าลงั 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 11.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
 13.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 4.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 16.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 4.2   
17.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนเพือ่เปรียบเทียบค าตอบ  
78.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 



หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมบติัของเลขยกก าลงัและครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 
  

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่5          หน่วยที ่4 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ   สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือหน่วย เลขยกก าลงั                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.ถา้ a เป็นจ านวนจริง และ n เป็นจ านวนเตม็บวก 

  𝑎𝑛 = a x a x a x …a 

 

  

         n ตวั 
 2.ถา้ a และ b เป็นจ านวนจริงใดๆท่ีไม่เท่ากบัศูนย,์ m และ n เป็นจ านวนเตม็ 

  1. 𝑎𝑚. 𝑎𝑛 = 𝑎𝑚+𝑛 

  2. (𝑎𝑚)𝑛  = 𝑎𝑚.𝑛 

  3. (ab)𝑛   = 𝑎𝑛𝑏𝑛 

  4. (
𝑎

𝑏
)

𝑛

    = 
𝑎𝑛

𝑏𝑛  

                                            𝑎𝑚−𝑛 เม่ือ m> 𝑛 

5. 𝑎𝑚

𝑎𝑛          =  1 เม่ือ m=n 

     
1

𝑎𝑛−𝑚 เม่ือ 𝑛 > 𝑚 

 

  6. 𝑎0            =   1 

  7. 𝑎1           =    𝑎 

  8. 𝑎−𝑛         =     1

𝑎𝑛 และ 
1

𝑎−𝑛 = 𝑎𝑛 

  

3.เลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ ถา้ a เป็นจ านวนจริงบวก m และ n  เป็นจ านวนเตม็โดยท่ี 

 n ˃ 1 

   𝑎
1

𝑛      =  √𝑎
𝑛

 (อ่านวา่รากท่ี n ของ a) 

   𝑎
𝑚

𝑛       = √𝑎𝑚𝑛  (อ่านวา่ รากท่ี n ของ a ยกก าลงั m) 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายเลขยกก าลงัได ้

2.หาค่าเลขยกก าลงัโดยใชส้มบติัของเลขยกก าลงัได ้

3.หาค่าเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 



 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
3.เลขยกก าลงัทีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูทบทวนเร่ืองเลขยกก าลงัท่ีไดเ้รียนในชัว่โมงเรียนท่ีแลว้ 
 ขั้นสอน 
 2.ครูอธิบายเร่ืองเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
  ถา้ a เป็นจ านวนจริงท่ี a ≥ 0 และ n เป็นจ านวนเตม็ท่ี n˃1 

  แลว้ 𝑎
1

𝑛 = √𝑎
𝑛

 ในกรณีท่ี a˂0 นั้น n จะตอ้งเป็นจ านวนค่ี 
 3.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี9 
 4.ครูอธิบายบทนิยามเพ่ิมเติม 

  ถา้ a เป็นจ านวนจริงท่ี a≠0 m และ n เป็นจ านวนเตม็ท่ี n˃1 

   𝑎
𝑚

𝑛  = (𝑎
1

𝑛)𝑚 

         = √𝑎𝑚𝑛
 

 

5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
 6.ครูอธิบายสมบติัของเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 

 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 13 
 10.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 4.3 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 12.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 
13.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนเพือ่เปรียบเทียบค าตอบ  
14.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 



การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ
และครูรวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
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 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่6          หน่วยที ่5 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่11-12 

ช่ือหน่วย การประยุกต์เลขยกก าลงั                 จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.การแกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั 
  ถา้ 𝑎𝑥   = 𝑎𝑦   แลว้  x = y 

 2.เลขยกก าลงัฐานสิบ คือ เลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็น 10 นิยมเขียนจ านวนใดๆ ในรูป A x 10 เม่ือ n เป็นจ านวน
เตม็ และ 1≤10𝑛 เม่ือ n เป็นจ านวนเตม็และ 1 ≤ A ≤ 10 
 3.การประยกุตเ์ลขยกก าลงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การน าเลขยกก าลงัฐานสิบ ไปใชแ้ทนหน่วยการวดัหรือการหา
ปริมาณใดๆ เช่น 

  109 แทนจิกะ (Giga) 
  106 แทนเมกะ (Mega) 
  103 แทนกิโล (Kilo) 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.แกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัได ้

2.หาค่าจ านวนท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัฐานสิบได ้

3.แกโ้จทยปั์ญหาเลขยกก าลงัได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่5 การประยุกต์เลขยกก าลงั 
1.การแกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั 
2.เลขยกก าลงัฐานสิบ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูใหนิ้ยาม 
  ถา้ 𝑎𝑥   = 𝑎𝑦   แลว้  x = y 

ขั้นสอน 
 2.ครูอธิบายเร่ืองการแกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั 

 



 3.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี1 
 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 7.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 5.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 8.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 9.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 5.1 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 10.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 11.ครูเขียนตวัเลขจ านวนมาๆ เช่น 

  แสงเดินทาง 29,980,000,000 เซนติเมตรต่อวนิาที 

 12.ครูช้ีใหเ้ห็นถึงความยุง่ยากในการเขียน 

 13.ครูอธิบายเร่ืองเลขยกก าลงัฐานสิบ 

 14.ครูอธิบายการเขียนจ านวนใหอ้ยูใ่นรูป Ax10𝑛 เม่ือ 1≤A≤10 และ n เป็นจ านวนเตม็ 

 15.ครูอธิบายการเขียนจ านวนใหอ้ยูใ่นรูปท่ีไม่ใชเ้ลขยกก าลงั 
 16.ครูอธิบายเร่ืองการหาผลคูณหรือผลหารของจ านวนท่ีมีค่ามากหรือมีค่านอ้ยโดยใชเ้ลขยกก าลงั 
 17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 19.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี  5.2 
20.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนเพือ่เปรียบเทียบค าตอบ  
21.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการแกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั และเลขยก
ก าลงัฐานสิบและครูรวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่7          หน่วยที ่5 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่13-14 

ช่ือหน่วย การประยุกต์เลขยกก าลงั                 จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.การแกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั 
  ถา้ 𝑎𝑥   = 𝑎𝑦   แลว้  x = y 

 2.เลขยกก าลงัฐานสิบ คือ เลขยกก าลงัท่ีมีฐานเป็น 10 นิยมเขียนจ านวนใดๆ ในรูป A x 10 เม่ือ n เป็นจ านวน
เตม็ และ 1≤10𝑛 เม่ือ n เป็นจ านวนเตม็และ 1 ≤ A ≤ 10 
 3.การประยกุตเ์ลขยกก าลงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การน าเลขยกก าลงัฐานสิบ ไปใชแ้ทนหน่วยการวดัหรือการหา
ปริมาณใดๆ เช่น 

  109 แทนจิกะ (Giga) 
  106 แทนเมกะ (Mega) 
  103 แทนกิโล (Kilo) 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.แกส้มการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัได ้

2.หาค่าจ านวนท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัฐานสิบได ้

3.แกโ้จทยปั์ญหาเลขยกก าลงัได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
3.การประยกุตเ์ลขยกก าลงั 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูเกร่ินน าวา่ การค านวณหาค่าต่างๆ เพ่ือแกปั้ญหาบางคร้ังตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองเลขยกก าลงั เช่น การท างานของ
เคร่ืองยนต ์ไฟฟ้า เงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย การหาปริมาตร เป็นตน้ 

ขั้นสอน 
 2.ครูอธิบายเร่ืองการประยกุตใ์ชเ้ลขยกก าลงัในงานช่าง 
 3.ครูใหน้กัเรียนดูหนงัสือหนา้ 108 และ ใหเ้วลานกัเรียน 5 นาที ท าความเขา้ใจ 

 4.ครูท าตาราง 3 คอลมัน์รอไว ้
   

 



จ านวน เรียกวา่ สญัลกัษร์ 
   

 5.ครูสุ่มถามนกัเรียนทีละคนและเติมตารางจนครบจ านวนหนา้ 108 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี7 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
 9.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 5.3 และจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 10.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 11.ครูอธิบายเร่ืองการประยกุตเ์ลขยกก าลงัในการหาเงินตน้และอตัราดอกเบ้ีย 
 12.ครูใหสู้ตร 
    P=𝑆(1 + 𝑖)𝑛 

  โดยท่ี S แทน เงินรวมแบบดอกเบ้ียทบตน้ 

   P แทน เงินตน้ 

   i  แทน อตัราดอกเบ้ียทบตน้ตอ่งวด 

   n แทน จ านวนงวดท่ีคิดดอกเบ้ียทบตน้ 
 13.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
 14.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 
 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 13 
 17.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 5.4 และใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 18.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 19.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 5 
20.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนเพือ่เปรียบเทียบค าตอบ  
21.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้นเรียน 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 



 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการประยกุตเ์ลขยกก าลงัและครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 2.ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมทายจ านวนเลขยกก าลงัฐานสิบ ค าอ่าน และสญัลกัษณ์ ในหนงัสือหนา้ 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่8          หน่วยที ่6 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่15-16 

ช่ือหน่วย ลอการิทมึ                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.ฟังกช์นัลอการิทึมเป็นฟังกช์นัผกผนัของฟังกช์นัเอกซ์โปเนนเชียล กล่าวคือ ถา้ x = 𝑎𝑦 โดยท่ี a˃0 แลว้ a≠1 

แลว้สามารถเขียนในรูปลอการิทึมเป็น y = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

 2.สมบติัของลอการิทึม I 
    ให ้M,N เป็นจ านวนบวก และ a เป็นจ านวนบวกท่ีมากกวา่ 1 และ p เป็นจ านวนจริง 
  1.𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀𝑁    =𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀+𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 

   

2. 𝑙𝑜𝑔𝑎
𝑀

𝑁
             =𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 

   

3. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀𝑝           = p 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀 

 

4. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎                = 1 

 

5. 𝑙𝑜𝑔𝑎1                = 0 

 

6.𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥                = x 

 

7. 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑀              = 
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁
 

 

8.ถา้ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀          = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 แลว้ M=N 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกความหมายของลอการิทึมได ้

2.หาค่าลอการิทึมโดยใชส้มบติัของลอก่ริทึมได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
1.ความหมายของลอการิทึม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 



 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังกช์นัลอการิทึมเป็นฟังกช์นัผกผนัของฟังกช์นัเอกซ์โปเนนเชียล กล่าวคือ ถา้ x = 𝑎𝑦 

โดยท่ี a˃0 แลว้ a≠1 แลว้สามารถเขียนในรูปลอการิทึมเป็น y = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

ขั้นสอน 
 2.ครูอธิบายวธีิการเขียนลอการิทึมเอกซ์บนฐานเอ 

  y = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

 3. ครูอธิบายสูตร 
  x = 𝑦𝑎 ↔ y = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

  เม่ือ a ˃ 1 และ a≠ 1 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี1 
 5.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขั้นตอน 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขั้นตอน 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 8.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 6.1 
9.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 10.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความหมายของลอการิทึมและครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………
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 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่9          หน่วยที ่6 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่17-18 

ช่ือหน่วย ลอการิทมึ                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.ฟังกช์นัลอการิทึมเป็นฟังกช์นัผกผนัของฟังกช์นัเอกซ์โปเนนเชียล กล่าวคือ ถา้ x = 𝑎𝑦 โดยท่ี a˃0 แลว้ a≠1 

แลว้สามารถเขียนในรูปลอการิทึมเป็น y = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

 2.สมบติัของลอการิทึม I 
    ให ้M,N เป็นจ านวนบวก และ a เป็นจ านวนบวกท่ีมากกวา่ 1 และ p เป็นจ านวนจริง 
  1.𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀𝑁    =𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀+𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 

   

2. 𝑙𝑜𝑔𝑎
𝑀

𝑁
             =𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 

   

3. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀𝑝           = p 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀 

 

4. 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎                = 1 

 

5. 𝑙𝑜𝑔𝑎1                = 0 

 

6.𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥                = x 

 

7. 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑀              = 
𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁
 

 

8.ถา้ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀          = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 แลว้ M=N 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.บอกความหมายของลอการิทึมได ้

2.หาค่าลอการิทึมโดยใชส้มบติัของลอก่ริทึมได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
2.สมบติัของลอการิทึม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 



 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูทบทวนความหมายของลอการิทึมในชัว่โมงเรียนท่ีแลว้ 
 2.ครูเขียนบนกระดาน 
  ให ้M,N เป็นจ านวนบวก และ a เป็นจ านวนบวกท่ีมากกวา่ 1 และ q เป็นจ านวนจริง 

ขั้นสอน 
3.ครูอธิบายสมบติัของลอการิทึมตวัท่ี 1 
  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀𝑁   =𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀+𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 
4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
5.ครูอธิบายสมบติัของลอการิทึมตวัท่ี 2 

  𝑙𝑜𝑔𝑎
𝑀

𝑁
     =𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 

6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
8.ครูอธิบายสมบติัของลอการิทึมตวัท่ี 3 
  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀𝑝   = p 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀 
9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
11.ครูอธิบายสมบติัของลอการิทึมตวัท่ี 4 
  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎   = 1 
12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
13.ครูอธิบายสมบติัของลอการิทึมตวัท่ี 5 
  𝑙𝑜𝑔𝑎1    = 0 
14.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
16.ครูอธิบายสมบติัของลอการิทึมตวัท่ี 6 
  𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥  = x 
17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 
18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 13 
19.ครูอธิบายสมบติัลอการิทึมตวัท่ี 7 
  𝑙𝑜𝑔𝑛𝑀    = 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁
 

20.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 14 
21.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 15 
22.ครูอธิบายสมบติัลอการิทึมตวัท่ี 8 

  ถา้ 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑀   = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 แลว้ M=N 

 23.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 16 
 24.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 17 

25.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 6.2 



26.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 27.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 28.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 
29.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 30.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 



 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัสมบติัของลอการิทึมและครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่10     หน่วยที ่- 
รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่19-20 

ช่ือหน่วย สอบกลางภาค                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 สอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้และความเขา้ใจในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอบ 

 ข้อสรุปหลงัการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่11       หน่วยที ่7 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่21-22 

ช่ือหน่วย ลอการิทมึสามญัและลอการิทมึธรรมชาต ิ               จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.ลอการิทึมสามญั คือ ลอการิทึมท่ีมีฐานเป็น 10 ซ่ึงในการเขียนลอการิทึมสามญัไม่ตอ้งมีฐานก ากบั เช่น 

  𝑙𝑜𝑔103   เขียนเป็น log 3 

 การหาค่าลอการิทึมสามญัของจ านวนใดๆสามารถหาไดจ้ากตารางลอการิทึม ซ่ึงค่าลอการิทึมสามญัของจ านวน
ใดๆเท่ากบัแมนทิสชาบวกกบัแคแรกเทอริสติก 

 2.ลอการิทึมธรรมชาติ คือลอการิทึมท่ีมีฐานเป็น e เม่ือ e ≈ 2.7182818… ลอการิทึมธรรมชาติของ x เขยน
แทนดว้ย 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥 โดยทัว่ไปนิยมเขียน  𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥 ดว้ย Inx 

 3.การประยกุตล์อการิทึม โดยการด าเนินการในการแกปั้ญหาโจทยด์ว้ยการลอการิทึม เข่น การใชล้อการิทึมแก้
สมการท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงั การหาค่าประมาณดยใชล้อการิทึม การน าลอการิทึมมาประยกุตใ์ชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.หาค่าลอการิทึมสามญัได ้

2.หาค่าลอการิทึมธรรมชาติได ้

3.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชล้อการิทึมได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่7 ลอการิทมึสามญัและลอการิทมึธรรมชาต ิ

1.ลอการิทึมสามญั 

2.ลอการิทึมธรรมชาติ 

3.การประยกุตล์อการิทึม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูอธิบายความหมายของลอการิทึมสามญั 

ขั้นสอน 
2.ครูอธิบายการหาค่าลอการิทึมสามญั 

 



 log N = log 𝑁𝑜+n 

3.ครูอธิบายวา่เราเรียก log 𝑁𝑜วา่แมนทิสซา ของlogN ซ่ึงมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์
4.เรียก n วา่ แคแรกเทอริสติก ของ log N 
5.ครูสรุปอีกคร้ังหน่ึงวา่ 
 ลอการิทึมสามญัของจ านวนใดๆ = แมนทิซา + แคแรกเทอริสติก 
6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 
7.ครูอธิบายการใชล้อการิทึมสามญั 
8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
11.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
13.ครูอธิบายการใชต้ารางแอนติลอการิทึม 
14.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
16.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
18.ครุใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7.1 และใหจ้บัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
19.ครุอธิบายเร่ืองลอการิทึมธรรมชาติ 

 In x = 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑥 =
log 𝑥

log 𝑒
 = 

log 𝑥

0.4343
 = 2.3023 log x 

20.ครุอธิบายสมบติัของลอการิทึมธรรมชาติ 
21.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
22.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 

 23.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 13 
 24.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 14 
 25.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 15 

26.ครูอธิบายเร่ืองการหาค่าลอการึทึมธรรมชาติจากตารางลอการิทึมธรรมชาติ 

 27.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 16 
 28.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี  17 
 29.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7.2 และจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 30.ครูอธิบายการประยกุตล์อการิทึม 

 31.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 18 
 32.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 19 
 33.ครูอธิบายการหาค่าประมาณโยการใชล้อการิทึม 

 34.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 20 



 35.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 21 
 36.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 22 
 37.ครูอธิบายการน าลอการิทึมมาประยกุตใ์ชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา 
 38.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 23 
 39.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 24 
 40.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 25 
 41.ครูอธิบายการน าลอการิทึมมาค านวณหาเงินรวมเพ่ือค านวณหาดอกเบ้ียทบตน้ 

 42.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 26 
 43.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 27 
 44.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 28 
 45.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7.3 และใหจ้บัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 46.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 28.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 7 
29.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 30.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัลอการิทึมธรรมชาติและการประยกุตล์อการิทึม
และครูรวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่12       หน่วยที ่8 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่23-24 

ช่ือหน่วย การหาพืน้ทีแ่ละปริมาตร                 จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 1.หน่วยของพ้ืนท่ีเป็นตารางหน่วย ตามลกัษณะหน่วยการวดัความยาวดา้นของแต่ละรูป 

 2.รูปเราขาคณิตมีหลายลกัษณะ เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปหา้เหล่ียม รูปวงกลม เป็นตน้ 

 3.หน่วยของปริมาตรเป็นลูกบาศกห์น่วย เป็นการเรียกหน่วยของปริมาตร โดยพิจารณาจากวตัถุทรงลูกบาศกข์นาด 
1 หน่วย การหาพ้ืนท่ี และปริมาตรจะเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวชิาชีพต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.หาพ้ืนท่ีและปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆได ้

2.หาพ้ืนท่ีรูปเราขาคณิตได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่8 การหาพืน้ทีแ่ละปริมาตร 

1.การหาพ้ืนท่ีของรูปเราขาคณิต 

2.หน่วยของพ้ืนท่ี 

3.หน่วยของปริมาตร 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูวาดรูปเรขาคณิตแบบต่างๆบนกระดาน และถามนกัเรียนวา่น่ีคือรูปอะไร 

ขั้นสอน 
2.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส 
 ดา้นx ดา้น 
3.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
 กวา้งx ยาว 
4.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดา้นขนาน 
 ฐาน xสูง  

 



หรือ  
1

2
 x สูง x ผลบวกของเสน้ก่ิง 

5.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 

 
1

2
 x ผลบวกของดา้นคูข่นาน x สูง 

6.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
 ฐาน xสูง  

หรือ  
1

2
 x ผลคูณของเสน้ทแยงมุม 

 7.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่า 
  ผลบวกของพ้ืนท่ีรูปสามเหล่ียมยอ่ย 

  หรือ
1

2
 x เสน้ทแยงมุม x ผลบวกของเสน้ก่ิง 

 8.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปสามเหล่ียม 

  
1

2
 x ฐาน x สูง 

 9.ครูอธิบายเร่ืองหน่วยของพ้ืนท่ี 
 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 

11.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
13.ครุใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 8.1 และใหจ้บัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
14.ครูอธิบายการหาเสน้รอบวงกลม 
 ¶d หรือ 2¶พ 
15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
16.ครูอธิบายการหาพ้ืนท่ีของรูปวงกลม 
17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 

 18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 19.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 8.1 และใหจ้บัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 20.ครูอธิบายเร่ืองการหาปริมาตร 
 21.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
 22.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 23.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 8.2 และจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 24.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 8.2 และจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 25.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนมาเฉลยทีละขอ้ 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 26.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
27.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 38.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 



 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีและปริมาตรและครูรวบรวม ให้
นกัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 2.ครูมอบหมายใหน้กัเรียนส ารวจพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนและค านวณพ้ืนท่ีและมาน าเสนอในชั้นเรียน 
 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

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

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่13       หน่วยที ่9 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่25-26 

ช่ือหน่วย พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของปริซึม                จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ปริซึม คือ ทรงสามมิติท่ีมีหนา้ตดัหวัทา้ยเป็นรูปเหล่ียมต่างๆท่ีขนานกนั และเท่ากนัทุกประการ ผิวดา้นของปริซึม
จะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
 พ้ืนท่ีผิวของปริซึม = พ้ืนท่ีผิวดา้นขา้ง + พ้ืนท่ีฐาน 

 ปริมาตรของปริซึม = พ้ืนท่ีฐาน x ความสูงของพ้ืนท่ี 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมในหน่วยมาตรวดัต่างๆได ้

2.แกปั้ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่9 พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของปริซึม 

1.การหาพ้ืนท่ีผิวของปริซึม 

2.การหาปริมาตรของปริซึม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูวาดรูปปริซึมแบบต่างๆ 
 2.ครูอธิบายลกัษณะของปริซึม 
 ขั้นสอน 
 3.ครูแจกกระดาษใหน้กัเรียนและใหดู้ท่ีภาพคล่ีปริซึมในตารางหนา้ 191 
 4.ครูใหน้กัเรียนสร้างรูปปริซึมจากภาพคล่ี 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูอธิบายสูตรการหาปริมาตรของปริซึม 
  ปริมาตรปริซึม = พ้ืนท่ีฐาน x ความสูงของปริซึม 
 8.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 8ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 

 



 9.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 9.1 และใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 10.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 9.1 
 11.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 12.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 13.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
14.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 15.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและครู
รวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 2.ครูใหน้กัเรียนตดักระดาษและท าปริซึมจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่14       หน่วยที ่10 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่27-28 

ช่ือหน่วย พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของพรีะมดิ                จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ปริซึม คือ ทรงสามมิติ ท่ีมีฐานเป็นรูปเหล่ียม มียอดแหลม ผิวดา้นขา้งเป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีจุดยอดรวมกนั 
 พ้ืนท่ีผิวของพีระมิด = พ้ืนท่ีฐาน+พ้ืนท่ีผิวดา้นขา้งทุกดา้น 
 ปริมาตรของปริซึม =  1

3
 x พ้ืนท่ีฐาน x สูงตรง 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิดในหน่วยมาตรวดัต่างๆได ้

2.แกปั้ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิดได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่10 พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของพรีะมดิ 

1.การหาพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด 

2.การหาปริมาตรของพีระมิด 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูวาดรูปพีระมิดแบบต่างๆ 
 2.ครูอธิบายลกัษณะของพีระมิดและส่วนต่างๆของพีระมิด 
 ขั้นสอน 
 3.ครูอธิบายพ้ืนท่ีผิวของพีระมิด 
  พ้ืนท่ีผิวของพีระมิด  = พ้ืนท่ีฐาน + พ้ืนท่ีผิวดา้นขา้งทุกดา้น 

  พ้ืนท่ีผิวขา้ง 1 ดา้น  = 
1

2
 x ฐาน xสูง 

 5.ครูอธิบายเร่ืองพ้ืนท่ีผิวขา้งของพีระมิด 

  พ้ืนท่ีผิวขา้ง  = 
1

2
 x ความยาวเสน้รอบฐานx สูงเอียง 

 6.ครูอธิบายปริมาตรของพีระมิด 

  ปริมาตรของพีระมิด = 
1

3
 x พ้ืนท่ีฐาน xสูงตรง 

 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 

 



 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 10.ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 10.1 และใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 11.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 10.1 
 12.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 13.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 14.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 10 
15.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 16.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิดและครู
รวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 2.ครูใหน้กัเรียนตดักระดาษและท าพีระมิดจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่15       หน่วยที ่11 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่29-30 

ช่ือหน่วย พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของทรงกระบอก              จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ทรงกระบอก คือ ทรงสามมิติ ท่ีมีฐานเป็นวงกลม เม่ือตดัทรงสามมิติน้ีดว้ยระนาบท่ีขนานกบัฐาน ภาพตดัขวางน้ี
จะเป็นวงกลมท่ีขนานกนัและเท่ากนัทุกประการ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอกในหน่วยมาตรวดัต่างๆได ้

2.แกปั้ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอกได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่10 พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของทรงกระบอก 

1.การหาพ้ืนท่ีผิวของทรงกระบอก 

2.การหาปริมาตรของทรงกระบอก 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูวาดรูปทรงกระบอก 
 2.ครูอธิบายลกัษณะของทรงกระบอกและส่วนต่างๆของทรงกระบอก 
 ขั้นสอน 
 3.ครูอธิบายพ้ืนท่ีผิวของทรงกระบอก 
  พ้ืนท่ีผิวของทรงกระบอก = พ้ืนท่ีหนา้ตดัหวัทา้ย + พ้ืนท่ีผิวดา้นขา้งทุกดา้น 

     = 2¶rh+2(¶𝑟2) 
  พ้ืนท่ีผิวขา้ง  = 2¶r (h+r) 
 4.ครูอธิบายปริมาตรของทรงกระบอก 
  ปริมาตรของทรงกระบอก = พ้ืนท่ีฐาน xสูง 
              = ¶𝑟2h 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 

 



 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 8.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 11.1 
 9.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 10.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 14.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 11 
15.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 16.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก
และครูรวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 2.ครูใหน้กัเรียนตดักระดาษและท าทรงกระบอกจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่16       หน่วยที ่12 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่31-32 

ช่ือหน่วย พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของกรวย               จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 กรวยคือทรงสามมิติ ท่ีมีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมท่ีไม่อยูใ่นระนาบเดียวกบัฐาน ผิวดา้นขา้งของกรวย
ประกอบดว้ยโคง้เรียบ 

 พ้ืนท่ีผิวของกรวยประกอบดว้ยพ้ืนท่ีฐานและพ้ืนท่ีผิวดา้นขา้ง 
 ปริมาตรของกรวยจะเป็น 1

3
 ของปริมาตรทรงกระบอกท่ีมีรัศมีท่ีฐานเท่ากนั และมีส่วนสูงเท่ากนั 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของกรวยในหน่วยมาตรวดัต่างๆได ้

2.แกปั้ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของกรวยได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่10 พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของกรวย 

1.การหาพ้ืนท่ีผิวของกรวย 
2.การหาปริมาตรของกรวย 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูวาดรูปกรวย 
 2.ครูอธิบายลกัษณะของกรวยและส่วนต่างๆของกรวย 
 ขั้นสอน 
 3.ครูอธิบายพ้ืนท่ีผิวของกรวย 

  พ้ืนท่ีฐานของกรวย  = ¶𝑟2 
  พ้ืนท่ีผิวขา้ง  = ¶rl 

  พ้ืนท่ีผิวทั้งหมดของกรวย = ¶𝑟2 +¶rl 
 4.ครูอธิบายปริมาตรของกรวย 

  ปริมาตรของทรงกระบอก = 
1

3
¶𝑟2h 

 



 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 8.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 12.1 
 9.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 10.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 14.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 12 
15.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 16.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของกรวยและครู
รวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
 2.ครูใหน้กัเรียนตดักระดาษและท ากรวยจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่17       หน่วยที ่13 

รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่33-34 
ช่ือหน่วย พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของทรงกลม               จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ทรงกลม คือ ทรงสามมิติ ท่ีมีผิวโคง้เรียบ ทุกจุดบนผิวโคง้อยูห่่างจากจุดคงท่ีจุดหน่ึง เป็นระยะเท่ากนั จุดคงท่ีนั้น
เรียกวา่ จุดศูนยก์ลางของวงกลม ระยะท่ีเท่ากนัเรียกวา่รัศมีของทรงกลม 

 พ้ืนท่ีผิวทรงกลม  = 4¶𝑟2 

 ปริมาตรของทรงกลม = 
4

3
 ¶𝑟3 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.หาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกลมในหน่วยมาตรวดัต่างๆได ้

2.แกปั้ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกลมได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์จริงหรือ

แกปั้ญหาท่ีก าหนด 

 2.  น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 3.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
 4.  ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

 5.  วดัและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 

 6.  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที ่10 พืน้ทีผ่วิและปริมาตรของทรงกลม 

1.การหาพ้ืนท่ีผิวของทรงกลม 

2.การหาปริมาตรของทรงกลม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูวาดรูปทรงกลม 
 2.ครูอธิบายลกัษณะของทรงกลมและส่วนต่างๆของทรงกลม 
 ขั้นสอน 
 3.ครูอธิบายพ้ืนท่ีผิวของทรงกลม 

  พ้ืนท่ีผิวของทรงกลม = 4¶𝑟2 
   
 4.ครูอธิบายเร่ืองปริมาตรของทรงกลม  

ปริมาตรของทรงกลม = 
4

3
¶𝑟3 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 

 



 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 8.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 13.1 
 9.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 10.ครูเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 11.ครูใหน้กัเรียนท าประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 13 
12.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพ่ือนเพ่ือเปรียบเทียบค าตอบ 

 13.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตวัเป็นช้ินๆ ใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของทรงกลมและครู
รวบรวม ใหน้กัเรียนในชั้นสุ่มเลือกและแกโ้จทยปั์ญหาของเพ่ือน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่18     หน่วยที ่- 
รหัสวชิา 1000-4102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ               สอนคร้ังที ่35-36 
ช่ือหน่วย สอบปลายภาค                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 สอบปลายภาคเป็นการวดัความรู้และความเขา้ใจในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอบ 

 ข้อสรุปหลงัการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 ควรปรับปรุงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ………………………………………………… 
       (         ) 
            หวัหน้าหมวด/แผนกวิชา 
          ……………./…………………./………………… 
 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ………………………………………………… 
       (         ) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
          ……………./…………………./………………… 
 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ………………………………………………… 
       (         ) 
                                  ผู้อ านวยการ 
          ……………./…………………./………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
ประเมินจากผลงานท่ีนกัเรียนจดัท าและน ามาจดัเก็บไว้ในแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบด้วย 

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ข้อมลูสว่นตวั 
4. สารบญั 
5. จดุประสงค์ 
6. เกณฑ์การประเมินงาน 
7. งานทัง้หมด 
8. แบบทดสอบตา่งๆ 
9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 
10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง 
11. ความคิดเห็นตอ่วิชา 

 
ตัวอย่างข้อมูลส่วนตวั 

1. ช่ือ………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกิดวนัท่ี…………………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือมารดา……………………………………………. 
 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

4. ที่อยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
5. วิชาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 
6. กิจกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 
7. สิง่ที่ประทบัใจในการเรียน……………………………………………………………………………... 
8. รางวลัทีเ่คยได้รับ………………………………………………………………………………………. 
9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 
10. อดุมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 
11. ผลงานท่ีสะสม………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ  : สะสมงานได้ทกุหนว่ย นกัเรียนน าผลงานท่ีพอใจใสแ่ฟ้มสะสมไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏบิัติงานรายบุคคล 

ที่ 
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอม    
รับฟังคน

อื่น 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์การวดัผล ให้คะแนนระดบัคณุภาพของแตล่ะพฤติกรรมดงันี ้

 
ดีมาก   = 4 สนใจฟัง ไมห่ลบั ไมพ่ดูคยุในชัน้ มีค าถามทีด่ี ตอบค าถามถกูต้อง ท างานสง่ครบตรงเวลา 
ดี   = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง    = 1 เข้าชัน้เรียน  แตก่ารแสดงออกน้อยมาก สง่งานไมค่รบ ไมต่รงเวลา 

 
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

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                       

 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 
 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
 ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 
ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

กำรแต่งกำย 

มำรยำทใน
กำรพดู 

กำรใช้ 

ภำษำ 
วิธีกำร    
น ำเสนอ 

เน้ือหำท่ี 

น ำเสนอ 
รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์ำ่น 25 คะแนน 
 
เกณฑก์ำรสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟ้งั ไม่เหน็บแนม เสยีดสผีูอ้ื่น 

การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 

วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบักำรประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่ คคุณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  
= 1 

ควรปรบัปรงุ  
=  0 

1 ควำมมีมนุษยสมัพนัธ ์
 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 

 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ควำมมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ     
และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ควำมรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ควำมสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปญัหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ควำมรกัสำมคัคี 
 รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ควำมกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อ

หน้าและลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 
หมำยเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคณุลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ฉ 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ ำตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชำ…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 
คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝรู่ ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 
ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 
 
 
หมำยเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 

  



ภาคผนวก ช 
แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

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

รหสัวิชำ…………………………………….. 

ช่ือวิชำ……………………………………… 

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
ใฝ
รู่ ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 
 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล ำดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ ำตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ซ 
บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลกำรใช้แผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
หมำยเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก ฌ 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน……………………………………….………….. รหสั   2000-1402 คณิตศำสตรพ์ืน้ฐำนอำชีพ 
ภำคเรียนท่ี………………………………………….... ปีกำรศึกษำ……………………………… 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลำ บนัทึกควำมคิดเหน็ หมำยเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

หมำยเหต ุ  : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้

 

 
 
 
 

 

 


