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 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
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ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม”  รหัสวิชา 20000-1402 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 
18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 8 หน่วย  ประกอบด้วย  มุมและหน่วยการวัดผล  
อัตราส่วนตรีโกณมิติ อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลาง การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  
เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผล 
ปลายภาคเรียน 
 ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 

 
ชญานนท์  สายนาค 

ผู้จัดท า 
 



 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา คณิตศาสตรอ์ุตสาหกรรม  รหัสวิชา 20000-1402  จ านวน 2 หน่วยกิต 2 ช่ัวโมง 

2. ค าอธบิายราวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม  อัตราส่วนตรีโกณมิติ

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร และการประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ
ด้านอุตสาหกรรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
 3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย 

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม   
    3.2 มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิ ติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

    3.3 มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

 4.1 คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีก าหนด 
    4.2 แก้ปัญหาการวัดโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 4.3 ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร 
 4.4 ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่ง

หน่วยกฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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มุมและหน่วยกำรวัดผล 2 1 2 - - - 4 4 13 4 
อัตรำส่วนตรีโกณมิติ 1 2 2 - - - 4 4 13 4 
อัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบจุด
ศูนย์กลำง 

2 2 2 - - - 
4 3 13 

4 

กำรประยุกต์ของอัตรำส่วนตรีโกณมิติ 1 2 2 - - - 4 4 13 4 
เมทริกซ์ 1 2 2 - - - 3 4 12 8 
ดีเทอร์มิแนนต์ 1 2 2 - - - 4 3 12 4 
กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 1 2 2 - - - 4 4 13 4 
ทบทวนควำมรู้ก่อนประเมินผลปลำยภำค
เรียน 

1 1 2 - - - 
3 4 12 

2 

สอบปลายภาคเรียน          2 
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พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 มุมและหน่วยกำรวัด
มุม 

1. ควำมหมำยมุม และกำรวัด 
2. กำรนิยำมฟังก์ชันตรีโกณมิติโดย
ใช้รูปสำมเหล่ียมมุมฉำก 
3. กำรประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติในงำน
ช่ำงอุตสำหกรรม 
 

1.มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับ มุมและกำรวัด และอัตรำส่วน
ตรีโกณมิติ 
2.มีทักษะกระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับ มุมและกำรวัด อัตรำส่วนตรีโกณมิติได้ 
3. น ำควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียน
เรื่องอัตรำส่วนตรีโกณมิติ ไปใช้แก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์จริง ตลอดจนน ำไปประยุกต์ใน
ใช้ในงำนอำชีพ และกำรด ำรงชีวิตได้ 
4. มีเจคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

หน่วยที่ 2 อัตรำส่วนตรีโกณมิติ 
 

1. กำรนิยำมฟังก์ชันตรีโกณมิติโดย
ใช้รูปสำมเหล่ียมมุมฉำก 
2. กำรประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติในงำน
ช่ำงอุตสำหกรรม 

1. น ำควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียน
เรื่องอัตรำส่วนตรีโกณมิติ ไปใช้แก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์จริง ตลอดจนน ำไปประยุกต์ใน
ใช้ในงำนอำชีพ และกำรด ำรงชีวิตได้ 
2. มีเจคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

หน่วยที่ 3 อัตรำส่วนตรีโกณมิติ
ของมุมรอบจุดศูนย์กลำง 

1. วงกลมหนึ่งหน่วย 
2. กำรนิยำมฟังก์ชันตรีโกณมิติจำก
วงกลมหนึ่งหน่วย 
3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบนแกน 
X และแกน Y 
4. ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุ
ภำคต่ำงๆ 
 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดคิดรวบยอด
เกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วย  
2.มีทักษะกระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยได้ 
3.มีทักษะกระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบนแกน X 
และแกน Y ได้ 
4.มีทักษะกระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภำค
ต่ำงๆ ได้ 
5.น ำควำมรู้  และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียน
เรื่องอัตรำส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบจุด
ศูนย์กลำงไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 
ตลอดจนน ำไปประยุกต์ในใช้ในงำนอำชีพ 
และกำรด ำรงชีวิตได้ 
6.มีเจคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่วยที่ 4 กำรประยุกต์ของ
อัตรำส่วนตรีโกณมิติ 

1. กฎของไซน์ 
2. กฎของโคไซน์ 
3. กำรวัดระยะทำง และควำมสูง
โดยใช้อัตรำส่วนตรีโกณมิติ 
 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดคิดรวบยอด
เกี่ยวกับ กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และกำร
ประยุกต์ของอัตรำส่วนตรีโกณมิติได้ 
2.มีทักษะกระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับ กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และกำร
ประยุกต์ของอัตรำส่วนตรีโกณมิติได้ 
3.น ำควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียนรู้
เรื่องกำรประยุกต์ของอัตรำส่วนตรีโกณมิติ 
ไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง ตลอดจน
น ำไปประยุกต์ในใช้ในงำนอำชีพ และกำร
ด ำรงชีวิตได้ 
4.มีเจคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

หน่วยที่ 5 เมทริกซ์ 1. ควำมหมำยของเมทริกซ์ 
2. ชนิดของเมทริกซ์ 
3. กำรเท่ำกันของเมทริกซ์ 
4. กำรบวก และกำรลบเมทริกซ์ 
5. กำรคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลำร์ 
หรือจ ำนวนจริง 
6. กำรคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 
7. เมทริกซ์สลับเปล่ียน 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ 
2.มีทักษะ กระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเมทริกซ์ 
3. น ำควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียนรู้
เรื่องเมทริกซ์ไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์
จริง ตลอดจนน ำไปประยุกต์ใช้ ในอำชีพ และ
กำรด ำรงชีวิตได้  
4. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

หน่วยที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์ 
 
 

1. ควำมหมำยของดีเทอร์มิแนนต์  
2. กำรหำค่ำดีเทอร์มิแนนต์โดยวิธี
คูณทแยง 
3. สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ 
 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์ 
2. มีทักษะ กระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์ 
3. น ำควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียนรู้
เ รื่ อง ดี เทอร์มิแนนต์ ไปใช้แก้ปัญหำใน
สถำนกำรณ์จริง ตลอดจนน ำไปประยุกต์ใช้ 
ในอำชีพ และกำรด ำรงชีวิตได้  
4.มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

 

 

 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 
หน่วยที่ 7 กำรแก้ระบบสมกำร
เชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ 

1. กำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้นโดย 
ใช้กฎครำเมอร์ 

 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิดควำมคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้น 
2. มีทักษะ กระบวนกำรคิด และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้น 
3. น ำควำมรู้ และทักษะท่ีได้จำกกำรเรียนรู้
เรื่องกำรแก้ระบบสมกำรเชิงเส้น ไปใช้
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง  ตลอดจนน ำไป
ประยุกต์ใช้ ในอำชีพ และกำรด ำรงชีวิตได้  
4. มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ 

ทบทวนควำมรู้ก่อนประเมินผล
ปลำยภำคเรียน 

  

สอบปลายภาค - - 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 5 4 5 14 7 
2 6 4 4 14 7 
3 5 4 5 14 7 
4 6 5 4 15 7.5 
5 6 4 4 14 7 
6 6 5 4 15 7.5 
7 6 4 4 14 7 

รวม 40 30 30 100 50 
  
  พุทธพิสัย       40 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน(30 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       30 คะแนน 
   -งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน (10 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        3๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
๘. เคร่ืองมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 มุมและหน่วยการวัดมุม   จ านวน       4           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดคิดรวบยอดเกี่ยวกับ มุมและการวัด และอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
1.2 มีทักษะกระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับ มุมและการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 
1.3 น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

ตลอดจนน าไปประยุกต์ในใช้ในงานอาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
1.4 มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

    2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับมุมและการวัด ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 

    3. เนือ้หา 
  1.1 มุมและการวัด 
 1.1.1 การวัดมุมเป็นองศา และเรเดียน 
 1.1.2 มุมท่ีเกิดจากการหมุนรังสี 
 1.2 การนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้รูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
 1.2.1 สมบัติต่าง ๆ ของรูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
 1.2.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

 1.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมท่ีไม่เกนิ 90 องศากับค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 
 1.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างฟงัก์ชันตรีโกณมิติ 
 1.2.5 การหาค่าของฟังก์ชันไซน์ โคไซน์ แทนเจนต์ และขนาดของมุมจากตาราง 
 1.2.6 การหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 30, 60 และ 45 องศา 

  1.3 การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติในงานช่างอุตสาหกรรม 
    4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับมุมและการวัด ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
และการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจ านวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ       

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ร้อยละ   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง มุม
และหน่วยการวัดมุม ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
อัตราส่วนตรีโกณมิติ         

8. ครูอธิบายมุมและหน่วยการวัดมุม
หน่วยองศาและเรเดียน         

9. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      4     คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม              13     คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ใหน้ักเรียนจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 
3-4 คน 

14. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
15. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
16. เฉลยแบบทดสอบ  
17. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียนวันนี ้
18. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 
   2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2    อัตราส่วนตรีโกณมิติ จ านวน       4           ช่ัวโมง 

 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1  หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ จากรูปสามเหล่ียมมุมฉากได้ 
1.2  หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา จากรูปสามเหล่ียมมุมฉากได้ 
1.3  หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ตารางค่าตรีโกณมิติได้ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 หาค่าเกี่ยวกับการวัด โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

3. เนื้อหา 
3.1 คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนด 

  3.2 แกปั้ญหาการวัดโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
  3.3 ประยุกตค์วามรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร  
  3.4 ประยุกตค์วามรู้เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย 

กฎของไซน์กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ 
 
4.   ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
หาค่าเกี่ยวกับการวัด โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจําหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีกําหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ  

3. แนะนําเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบ
จุดศูนย์กลาง   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง   
อัตราส่วนตรีโกณมิติในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจ ใบง านและ แบ บ ฝึ ก หั ด 
แนะนํานักศึกษาในเรื่องของการ
ทํางานด้วยความเป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 
 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      6  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วนํา
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...........…………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3    อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลาง  จ านวน       4           ช่ัวโมง 

 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดคิดรวบยอดเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วย  
1.2 มีทักษะกระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยได้ 
1.3 มีทักษะกระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบนแกน X และแกน Y ได้ 
1.4 มีทักษะกระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆ ได้ 
1.5 น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลางไปใช้

แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจนน าไปประยุกต์ในใช้ในงานอาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
1.6 มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบนแกน x และแกน y และมุมในจตุ
ภาคต่าง ๆ 

3. เนื้อหา 
3.1 วงกลมหนึ่งหน่วย 
 3.1.1 ความหมายของวงกลมหนึ่งหน่วยและมุมในต าแหน่งมาตรฐาน 
  3.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมท่ีจุดศูนย์กลางของวงกลมหนึ่งหน่วยกับส่วนโค้ง 
ท่ีรองรับมุม 
3.2 การนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติจากวงกลมหนึ่งหน่วย 
    3.2.1 การนิยามฟังก์ชันไซน์ และโคไซน์ 

  3.2.2 การนิยามฟังก์ชันแทนเจนต์ โคเซแคนต์ เซแคนต์ และโคแทนเจนต์ 
   3.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบนแกน X และแกน Y 
   3.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมในจตุภาคต่างๆ 
  3.4.1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม ( – ) เรเดียน หรือ (180o – ) 
  3.4.2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม ( + ) เรเดียน หรือ (180o + ) 
  3.4.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม (2 – ) เรเดียน หรือ (360o – ) หรือ (–) 
  3.4.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม (2 + ) เรเดียน หรือ (360o + ) 
  3.4.5 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม (2n – ) เรเดียน หรือ (n360 o – ) 
  3.4.6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม (2n + ) เรเดียน หรือ (n360o + ) 

4 ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วย ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติของมุมบนแกน x และแกน y และมุมในจตุ
ภาคต่าง ๆ 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ของมุมรอบจุดศูนย์กลาง   

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง 
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบ
จุดศูนย์กลาง   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง   
อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมรอบ
จุดศูนย์กลางในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจ ใบง านและ แบ บ ฝึ ก หั ด 
แนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      6  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………...........…………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  จ านวน      4        ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และการประยุกต์ของ 

       อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 
1.2 มีทักษะกระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับ กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ และการประยุกต์ของ

อัตราส่วนตรีโกณมิติได้ 
1.3 น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ ไปใช้แก้ปัญหา

ในสถานการณ์จริง ตลอดจนน าไปประยุกต์ในใช้ในงานอาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
1.4 มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎของไซน์ โคไซน์ การวัดระยะทาง และความสูงโดยใช้อัตราส่วน  
           ตรีโกณมิติ 

3. เนื้อหา 
3.1 กฎของไซน์ 
3.2 กฎของโคไซน์ 
3.3 การวัดระยะทาง และความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎของไซน์ โคไซน์ การวัด
ระยะทาง และความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การประยุกต์ของ
อัตราส่วนตรีโกณมิติ    

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง 
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ข อ ง อั ต ร า ส่ ว น
ตรีโกณมิติ      

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง  
การประยุกต์ของอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจ ใบง านและ แบ บ ฝึ ก หั ด 
แนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม       13    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………

แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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อเ
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า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5   เมทริกซ์    จ านวน  8   ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเมทริกซ์ 
1.2 มีทักษะ กระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์ 
1.3 น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนรู้เรื่องเมทริกซ์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจน 

               น าไปประยุกต์ใช้ ในอาชีพ และการด ารงชีวิตได้  
1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

      2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชนิด การเท่ากัน การบวก การลบ และการคูณเมทริกซ์ 
       3. เนื้อหา 

3.1  ความหมายของเมทริกซ์    
3.2  ชนิดของเมทริกซ์ 
 3.2.1 เมทริกซ์แถว 
 3.2.2 เมทริกซ์หลัก 
 3.2.3 เมทริกซ์ศูนย์ 
 3.2.4 เมทริกซ์จัตุรัส 
 3.2.5 เมทริกซ์ทแยงมุม 

3.2.6 เมทริกซ์เชิงสเกลาร์ 
3.2.7 เมทริกซ์เอกลักษณ์ 
3.2.8 เมทริกซ์สามเหล่ียมบน 
3.2.9 เมทริกซ์สามเหล่ียมล่าง 

3.3  การเท่ากันของเมทริกซ์  
3.4  การบวก และการลบเมทริกซ์ 
 4.4.1 การบวกเมทริกซ์ 

4.4.2 การลบเมทริกซ์ 
3.5  การคูณเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์หรือจ านวนจริง  
3.6  การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 
3.7  เมทริกซ์สลับเปล่ียน   

     
 
 
 
 
 
 
 
 



  4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชนิด การเท่ากัน การ
บวก การลบ และการคูณเมทริกซ์ 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระ
การเรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ า
หน่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  
เป็นอย่างต่ า 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง เมทริกซ์           

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
เมทริกซ์               

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง 
เมทริกซ์ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5 คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย      4 คะแนน 
รวม       12     คะแนน 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
1. บันทึกผลการประเมิน 

 



........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์   จ านวน 4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์ 
1.2 มีทักษะ กระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์ 
1.3 น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนรู้เรื่องดีเทอร์มิแนนต์ ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง   

ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ ในอาชีพ และการด ารงชีวิตได้  
1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย การหาค่าดีเทอร์มิแนนต์โดยวิธีคูณทแยง และสมบัติของดีเทอร์
มิแนนต์ 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของดีเทอร์มิแนนต์  
3.2 การหาค่าดีเทอร์มิแนนต์โดยวิธีคูณทแยง 

   3.2.1 การหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์อันดับ 2 หรือ เมทริกซ์มิติ 2 x 2 
  3.2.2 การหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์อันดับ 3 หรือ เมทริกซ์มิติ 3 x 3 

3.3 สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ 
 4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย การหาค่าดีเทอร์
มิแนนต์โดยวิธีคูณทแยง และสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ดีเทอร์มิแนนต์    

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ดีเทอร์มิแนนต์    

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง   
เทอร์มิแนนต์ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจ ใบง านและ แบ บ ฝึ ก หั ด 
แนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 
 
 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      3  คะแนน 
รวม       12     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์  จ านวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
1.2 มีทักษะ กระบวนการคิด และด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 
1.3 น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนรู้เรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์

จริง ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ ในอาชีพ และการด ารงชีวิตได้  
1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎคราเมอร์ 

3. เนื้อหา 
3.1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กฎคราเมอร์ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
กฎคราเมอร์ 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2.แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การแก้ระบบสมการ
เชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์    

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เมทริกซ์     

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง  
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
เมทริกซ์ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจ ใบง านและ แบ บ ฝึ ก หั ด 
แนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม       13     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 
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