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แผนการจัดการเรียนรู ้
วิชา   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

(Basic Mathematics)  รหัสวิชา  1000 - 4101 
   หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
 

จัดท าโดย 
 

อาจารย์ โยธิกา   กลุวงษ์ 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลยันครพนม 
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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยันครพนม 
คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม/สาขาพ้ืนฐานประยกุต ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 1000-4101   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

(Basic Mathematics) 
2. จ านวนหน่วยกติ  2  (2-0-2) หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ/วิชาพ้ืนฐาน 
4. อาจารย์ผู้สอน  โยธิกา  กุลวงษ ์
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  
 

หมวดที ่2 จุดประสงค์/สมรรถนะของรายวชิา 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ   การแปร
ผนั สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง และการวดัการกระจายของขอ้มูล 

2. ทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแกไ้ขปัญหาเร่ืองอตัราส่วน สัดส่วน                ร้อย
ละ การแปรผนั สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของ
ขอ้มูลประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ อตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผนั สถิติ เบ้ืองตน้ การวดั
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง และการวดัการกระจายของขอ้มูล 

 
สมรรถนะรายวชิา 

1. ด าเนินการประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละในวิชาชีพ 
2. ด าเนินการและประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัการแปรผนัในวิชาชีพ 
3. ส ารวจและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลอยา่งง่าย 
4. เลือกใชค่้ากลางของขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีก  าหนด 
5. วิเคราะห์ต าแหน่งของขอ้มูล และการวดัการกระจายของขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีก  าหนด 
6. ใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ   
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     กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวชิาคณติศาสตร์และสถติเิพ่ืองานอาชีพ   รหัสวชิา   1000-4101    
 

              
 
     สมรรถนะ 
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1 อตัราส่วน       

2 สัดส่วน       
3 ร้อยละ       
4 การแปรผนั       

5 ความรู้เบ่ืองต้นทางสถิต ิ       

6 การจดัท าข้อมูลเพ่ือการวเิคราะห์       

7 การวดัแนวโน้มเข้าสู่สัดส่วน       

8 การวดัต าแหน่งของข้อมูล       

9 การวดัการกระจายข้อมูล       

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวชิา (ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลกัสูตร) 
 ศึกษาเก่ียวกบั ทกัษะการคิดค านวณ การแกปั้ญหาเร่ืองอตัราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปร
ผนั สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของขอ้มูล และฝึกปฏิบติัในการ
เลือกใชค่้าสถิติเหมาะสมกบัขอ้มูล 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 บรรยาย  36  ชัว่โมง    2 (2-0-2)  หน่วยกิต 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (ระบุจ  านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีจะใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธีการส่ือสารใหน้กัศึกษาไดท้ราบก าหนดเวลาล่วงหนา้) 
 นกัศกึษาสามารถติดต่ออาจารยไ์ดผ้า่นช่องทางโซเชียลมีเดีย 
 
แหมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
1. ความรู้ หรือทักษะของรายวชิาที่มุ่งหวงัจะพฒันานักศึกษา 
  เพื่อใหน้กัศึกษาทกัษะการคิดค านวณ การแกปั้ญหาเร่ืองอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ การแปร
ผนั สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของขอ้มูล และฝึกปฏิบติัในการ
เลือกใชค่้าสถิติเหมาะสมกบัขอ้มูล 
2. ค าอธบิายเกีย่วกบัวธิีการสอนที่จะใช้ในรายวชิาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1. 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศกึษา  และวีดิทศัน ์
3.วธิีจดัการเรียนการสอน 

1. บรรยายเน้ือหา 

2. ใหศ้ึกษาดว้ยตนเองบางหวัขอ้ท่ีไม่ยาก  โดยการศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ   

3. ใหน้กัศึกษาท าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม  โดยใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนใน

รูปแบบใดก็ได ้

4. ฝึกปฏิบติัตามกิจกรรม และใบงานตามท่ีเสนอไวใ้นหนงัสือเรียน หรือท่ีผูส้อนให้

เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

5. สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประกอบดว้ย 

3  ห่วง  ไดแ้ก่  ความพอประมาณ  คือ  ใหน้กัศกึษาท าแบบประเมินผล  ใบงาน  และ
กิจกรรม  ใหพ้อดีกบัเวลา  และความสามารถของนกัศกึษาโดยมีผูส้อนคอยช้ีแนะ 

 ความมีเหตุผล  คือ  ใหน้กัเรียนอธิบายเหตุผลในการกระท านั้น ๆ ได ้ และค านึงผล
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  

 มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง  คือ  ใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน  และ
เตรียมตวัท่ีพบสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
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2  เง่ือนไข  ไดแ้ก่ ความรู้  คือ  นกัศึกษารู้วิชาคณิตศาสตร์  และสามารถน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

 คุณธรรม   คือ  นกัศกึษามีความขยนั  อดทน  ซ่ือสตัย ์ ไม่โลภ  ในการน าความรู้
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

6. สอดแทรกคุณลกัษณะ  3D  ประกอบดว้ย 

ประชาธิปไตย  (Democracy) 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามความสมคัรใจ  ตามเง่ือนไข 

2. รายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 

3. แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย    (Decency) 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด 

2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

3. มีความเพียรพยายาม  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. ร่วมมือท ากิจกรรมของส่วนรวม  อาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ต้านภัยจากยาเสพตดิ  (Drug – Free)   
1. ปลูกฝังใหน้กัศึกษาทบทวนความรู้ตลอดเวลา 

2. คน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 

4.ส่ือการเรียนการสอน 
 1.หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (1000-4101) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธแ์ละ

หนงัสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 
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5.การวดัผลและการประเมนิผล 
1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน 

 พิจารณาจากการเขา้ชั้นเรียน  การแต่งกาย  ความสนใจใฝ่รู้  การร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน โดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  รายกลุ่มและแบบประเมินพฤติกรรมทางดา้น
คุณธรรม  จริยธรรม 

2. แบบฝึกหดั  30  คะแนน 

 พิจารณาจากการท าแบบประเมินผลในหนงัสือเรียน  โดยดูความถูกตอ้ง  ความตรง
ต่อเวลา  ความครบถว้น และความใส่ใจในการท างาน 

3. การน าเสนองานโดยใช ้PPT   10  คะแนน 

 พิจารณาจากใบงานในหนงัสือเรียน  โดยดูเน้ือหาสาระ  (ถูกตอ้ง  ครบถว้น)  ความ
ตรงต่อเวลา 

4. ทดสอบยอ่ย  20  คะแนน 

 ทดสอบหลาย ๆ  คร้ัง  อาจสอบเด่ียว  สอบกลุ่ม  สอบปากเปล่า  และอาจจะน า
คะแนนของกลุ่มมาเฉล่ียเพื่อคนเก่งจะไดช่้วยคนอ่อน 

5. ทดสอบปลายภาคเรียน  30  คะแนน 

 
                                         และพิจารณาผลการเรียนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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เกณฑ์การประเมนิผล 
วดัผลสัมฤทธิ์จากแบบฝึกหดัและกจิกรรมมเีกณฑ์ดงันี ้
ร้อยละ 80-100                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                  หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                  หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                  หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์

             ต  ่ากว่าร้อยละ 50                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
แบบประเมนิคุณธรรมจริยธรรม 
10        คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดีมาก 
8-9       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมดี 
5-7       คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมพอใช ้

            ต  ่ากว่า 5 คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมตอ้งปรับปรุง 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 
 (ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สปัดาห์ท่ีสอน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวน
หน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ้รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละหัวขอ้/รายละเอียด
ของรายวิชา) 
 
สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านว
น  
ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ 

วิธีวัดผล/ประเมินผล 

1-2 

 

อตัราส่วน 
1.ความหมายของอตัราส่วน 
2.สมบติัของอตัราส่วน 
3.อตัราส่วนของหลายๆ
จ านวน 
4.การน าอตัราส่วนไปใชใ้น
อาชีพ 

4 บรรยายผา่นส่ือการสอน
PPT และคลิปวีดีโอ 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านว
น  
ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ 

วิธีวัดผล/ประเมินผล 

3  สดัส่วน 
1.ความหมายของสดัส่วน 
2.ชนิดของสดัส่วน 
3.การน าสดัส่วนไปใชใ้นงาน
อาชีพ 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน
PPTและคลิปวีดีโอ /
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 

4-5 ร้อยละ 
1.ความหมายของร้อยละ 
2.การค านวณเก่ียวกบัร้อยละ 
3.การน าร้อยละไปใชใ้นงาน
อาชีพ 

4 -บรรยายผา่นส่ือการสอน
PPTและคลิปวีดีโอ /
เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 

6-8 การแปรผนั 

1.ความหมายของการแปรผนั 

2.การแปรผนั 

3.การผกผนั 

4.การแปรผนัเก่ียวเน่ือง 

4 -บรรยายผา่นส่ือการสอน 
PPT/เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 

9-10 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติ 
1.ความหมายของสถิติ 
2.ขอ้มูลและขอ้มูลสถิติ 
3.ระเบียบวิธีทางสถิติ 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.การน าเสนอขอ้มูล 
 

4 -บรรยายผา่นส่ือการสอน 
PPT/เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(8คะแนน) 
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านว
น  
ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ 

วิธีวัดผล/ประเมินผล 

11-12 การจดัท าขอ้มูลเพื่อการ 
วิเคราะห์ 
1.การแจกแจงความถ่ีของ
ขอ้มูล 
2.การแจกแจงความถ่ีโดยใช้
กราฟ 
3.การแจกแจงความถ่ีสะสม
โดยใชก้ราฟ 
 

4 -บรรยายผา่นส่ือการสอน 
PPT/เอกสารประกอบ 
-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(10คะแนน) 

13-14 การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง 
1.สญัญาลกัษณ์แสดงผลบวก 
2.ค่าเฉล่ียของคณิต 
3.ฐานนิยม 
4.มธัยฐาน 

4 -บรรยายผา่นส่ือการสอน 
PPT/เอกสาร 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 

15 การวดัต าแหน่งขอ้มูล 
1.การหาเปอร์เซ็นไทล ์
2.การหาเปอร์เซ็นไทลจ์าก
กราฟ 
 
 
 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน 
PPT/เอกสารประกอบ 
-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 
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สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านว
น  
ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  
ส่ือที่ใช้ 

วิธีวัดผล/ประเมินผล 

16-17 การวดักระจายขอ้มูล 
1.การวดักระจายสมบูรณ์ 
2.การวดัการกระจายสมัพนัธ ์
 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน 
PPT/เอกสารประกอบ 

-ท าแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/แบบทดสอบ
ในหนงัสือเรียน/ตอ้งท า
แบบฝึกหดัมากกว่า 80% /ท า
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนผา่น 
50% 
(6คะแนน) 

18 สอบปลายภาคเรียน 3 แบบทดสอบปลายภาค
เรียน 

(30คะแนน) 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 1.หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (1000-4101) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธแ์ละหนงัสือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 

 
 


