
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

วชิาคณติศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ 

 (Basic Mathematics for Careers) รหัสวิชา 1000-4102 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
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คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลยันครพนม 

 



ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยันครพนม 
คณะ/ภาควิชา  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม/สาขาพื้นฐานประยกุต ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 1000-4102 วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

(Basic Mathematics for Careers)  
2. จ านวนหน่วยกิต  2  (2-0-4) หน่วยกิต (บรรยาย-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ/วชิาพื้นฐาน 
4. อาจารย์ผู้สอน  ณัฐพงษ ์ ชลุยรัตน์ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2562 / นกัศึกษาชั้นปีที่  1  
 

หมวดที ่2 จุดประสงค์/สมรรถนะของรายวิชา 
จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั สมการเชิงเสน้ ระบบสมการเชิงเสน้ สมการก าลงั

สองตวัแปรเดียว เลขยกก าลงั ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร 

            2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวธีิการแกปั้ญหาเร่ือง สมการเชิงเสน้ ระบบสมการเชิงเสน้ สมการ

ก าลงัสองตวัแปรเดียว เลขยกก าลงั ลอการิทึม พืน้ที่ ปริมาตร ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

          3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สมการเชิงเสน้ ระบบสมการเชิงเสน้ สมการก าลงัสองตวัแปรเดียวเลขยกก าลงั 

ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. น าความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปรไปใช้ใน

สถานการณ์จริงหรือปัญหาที่ก  าหนด 
           2. น าความรู้เก่ียวกับสมการก าลังสองตวัแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาที่ก  าหนด 
           3. ด าเนินการเก่ียวกับจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
           4. ด าเนินการเก่ียวกับจ านวนจริงที่อยู่ในรูปลอการิทึม 
          5. วดัและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 
          6. ใช้ความรู้เก่ียวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 



กรอบมาตรฐานสมรรถนะรายวิชาวิชาการจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข รหัสวิชา 1000-4102 
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1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว       

2 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร       

3 สมการก าลังสองตัวแปรเดยีว       

4 เลขยกก าลัง       

5 การประยุกต์เลขยกก าลัง       

6 ลอการิทึม       

7 ลอการิทึมสามัญ และลอการิทมึธรรมชาติ       

8 การหาพื้นที่และปริมาตร       

9 พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม       

10 พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีรามิด       

11 พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก       

12 พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย       

13 พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม       



หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลกัสูตร) 
  ศึกษาเก่ียวกับ ทกัษะการคิดค  านวณ การแก้ปัญหาเร่ืองสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น 
สมการก าลังสองตวัแปรเดียว เลขยกก าลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร 
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
    (ระบุจ านวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วยตนเอง) 
 บรรยาย  34  ชัว่โมง    2 (2-0-4)  หน่วยกิต 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    (ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียนและวิธีการ
ส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า) 
 นกัศึกษาสามารถติดต่ออาจารยไ์ดผ้า่นช่องทางโซเชียลมีเดีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
1. ความรู้ หรือทักษะของรายวิชาที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
  เพือ่ใหน้กัศึกษาศึกษาเก่ียวกับ ทกัษะการคิดค  านวณ การแก้ปัญหาเร่ืองสมการเชิงเส้น ระบบ
สมการเชิงเส้น สมการก าลังสองตวัแปรเดียว เลขยกก าลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร  และสามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัต่อไปได ้
2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1. 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  และวดิีทศัน์ 
3.วิธีจัดการเรียนการสอน 

1. บรรยายเน้ือหา 
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 3-4 คน  โดยคละนกัศึกษาตามความสามารถและใหเ้พือ่น

ช่วยเพือ่นในการเรียน 
3. ใหศึ้กษาดว้ยตนเองบางหวัขอ้ที่ไม่ยาก  โดยการศึกษาจากส่ืออ่ืน ๆ   
4. ใหน้กัศึกษาท ารายงานเป็นกลุ่ม  โดยใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียน 
5. ฝึกปฏิบติัตามกิจกรรม และใบงานตามที่เสนอไวใ้นหนงัสือเรียน หรือที่ผูส้อนให้เพิม่เติมตามความ

เหมาะสม 
6. สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   ประกอบดว้ย 
3  ห่วง  ไดแ้ก่  ความพอประมาณ  คือ  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินผล  ใบงาน  และกิจกรรม  ให้

พอดีกบัเวลา  และความสามารถของนกัศึกษาโดยมีผูส้อนคอยช้ีแนะ 
 ความมีเหตผุล  คือ  ใหน้กัเรียนอธิบายเหตุผลในการกระท านั้น ๆ ได ้ และค านึงผลที่คาดวา่จะ

เกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  
 มีระบบภมิูคุ้มกันที่ดใีนตวัเอง  คือ  ใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียน  และเตรียมตวัที่

พบสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต 
2  เงื่อนไข  ไดแ้ก่ ความรู้  คือ  นกัศึกษารู้วชิาการจดัระเบียบชีวติเพือ่ความสุข  และสามารถน าไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัได ้
 คุณธรรม   คือ  นกัศึกษามีความขยนั  อดทน  ซ่ือสตัย ์ ไม่โลภ  ในการน าความรู้คณิตศาสตร์

ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
7. สอดแทรกคุณลกัษณะ  3D  ประกอบดว้ย 



ประชาธิปไตย  (Democracy) 
1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนตามความสมคัรใจ  ตามเง่ือนไข 
2. รายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
3. แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย    (Decency) 
1. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 
3. มีความเพยีรพยายาม  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
4. ร่วมมือท ากิจกรรมของส่วนรวม  อาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น 

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

4.ส่ือการเรียนการสอน 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ(1000-4102)ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 
 

5.การวัดผลและการประเมินผล 
1. คะแนนคุณธรรม จริยธรรม  20  คะแนน 
 พจิารณาจากการเขา้ชั้นเรียน  การแต่งกาย  ความสนใจใฝ่รู้  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน โดย

ใชแ้บบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  รายกลุ่มและแบบประเมินพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 
2. แบบฝึกหดั  20  คะแนน 
 พจิารณาจากการท าแบบประเมินผลในหนงัสือเรียน  โดยดูความถูกตอ้ง  ความตรงต่อเวลา  

ความครบถว้น และความใส่ใจในการท างาน 
3. การน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน   10  คะแนน 
 พจิารณาจากใบงานในหนงัสือเรียน  โดยดูเน้ือหาสาระ  (ถูกตอ้ง  ครบถว้น)  ความตรงต่อเวลา 
4. ทดสอบยอ่ย  20  คะแนน 



 ทดสอบหลาย ๆ  คร้ัง  อาจสอบเด่ียว  สอบกลุ่ม  สอบปากเปล่า  และอาจจะน าคะแนนของกลุ่ม
มาเฉล่ียเพือ่คนเก่งจะไดช่้วยคนอ่อน 

5. ทดสอบปลายภาคเรียน  30  คะแนน 
และพจิารณาผลการเรียนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

            ต  ่ากวา่ 5 คะแนน                         หมายถึง                         พฤติกรรมตอ้งปรับปรุง 

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

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 (ระบุหวัขอ้/รายละเอียด สปัดาห์ทีส่อน จ านวนชัว่โมงการสอน (ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจ านวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช ้รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ในแต่ละหวัขอ้/รายละเอียดของรายวชิา) 
 
สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วิธีวัดผล/ประเมินผล 

1 

 

แนะน ารายวชิา /หน่วยที่ 1 
สมการเชิงเสน้ตวัแปร
เดียว 
 

2 บรรยายหนา้กระดานพร้อมยกตวัอยา่ง  

2 หน่วยที่ 1 สมการเชิงเสน้
ตวัแปรเดียว 

2 -บรรยาย 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- ฝึกท าโจทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 1/ตอ้ง
ผา่น50% 

3-5 หน่วยที่ 2 สมการเชิงเสน้

สองตวัแปร 

6 -บรรยาย 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้

กระดาน 2-3 คน 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
เก็บคะแนนคร้ังที่ 2/ตอ้ง
ผา่น50% 



สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วิธีวัดผล/ประเมินผล 

6-8 หน่วยที่ 3 สมการก าลงั
สองตวัแปรเดียว 

6 -บรรยาย 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้

กระดาน 2-3 คน 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
เก็บคะแนนคร้ังที่ 3/ตอ้ง
ผา่น50% 

9 หน่วยที่ 4 เลขยกก าลงั 2 -บรรยาย 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 4/ตอ้ง
ผา่น50% 

10-11 หน่วยที่ 5 การประยกุต์
เลขยกก าลงั 

4 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-สอบกลางภาค 



สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วิธีวัดผล/ประเมินผล 

12 หน่วยที่ 6 ลอการิทึม 2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

-ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 5/ตอ้ง
ผา่น50% 

13 หน่วยที่ 7 ลอการิทึม
สามญัและลอการิทึม
ธรรมชาติ 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 6/ตอ้ง
ผา่น50% 

14 หน่วยที่ 8 การหาพื้นที่
และปริมาตร 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 80% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 7 



สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วิธีวัดผล/ประเมินผล 

15 หน่วยที่ 9 การหาพื้นที่
และปริมาตรของปริซึม
หน่วยที่ 10 การหาพื้นที่
และปริมาตรของพรีะมิด 
 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 8/ตอ้ง
ผา่น50% 

15 หน่วยที่ 11 การหาพื้นที่
และปริมาตรของ
ทรงกระบอก 
หน่วยที่ 12 การหาพื้นที่
และปริมาตรของกรวย 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 9/ตอ้ง
ผา่น50% 

16 หน่วยที่ 13 การหาพื้นที่
และปริมาตรของทรงกลม 

2 -บรรยายผา่นส่ือการสอน PPT 

- สอบถามนกัเรียนในเน้ือหาที่เรียน 

- อธิบายพร้อมสาธิตการปฏิบตัิ 

- สุ่มนกัเรียนมาท าแบบฝึกหดัหนา้ชั้น 

-ใหท้  ากิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนังสือ 

- ทบทวนบทเรียน 

- ประเมินผลผูเ้รียน 

ตรวจแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบในหนงัสือ
เรียน/ตอ้งท าแบบฝึกหดั
มากกวา่ 70% /ท  า
แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนผา่น 50% 
-ตรวจแบบทดสอบเก็บ
คะแนนคร้ังที่ 10 



สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  

ช.ม. 

กิจกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ วิธีวัดผล/ประเมินผล 

17 สรุปบทเรียน 2 สรุปบทเรียน และท าแบบทดสอบหลงัเรียน  

18 สอบปลายภาคเรียน 2 สอบปลายภาคเรียน  

  
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 1.หนงัสือเรียนวชิาคณติศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหัสวิชา 1000-1402 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธแ์ละหนงัสือ
อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง) 
 2. แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ 
 3. Power Point 
 4. Internet 
 5. VDO 
 
 

 


