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รายการตรวจสอบและอนญุาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
........../............/........... 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์ ) 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/...........  

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร  ศรียาภัย ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ”  รหัสวิชา 20000-1401 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายใน
แบ่งออกเป็น 6 หน่วย  ประกอบด้วย  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้น 
สองตัวแปร ความรู้ เบื้องต้นทางสถิติ  การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
การวัดต าแหน่งของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูล 
 ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 
 

ชญานนท ์ สายนาค 
ผูจ้ดัท  า 

 



 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  รหัสวิชา 20000-1401  จ านวน 2 หน่วยกิต 2 ช่ัวโมง 

2. ค าอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดต าแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล และการ
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
 3.1 เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเ ชิงเส้นสองตัวแปร สถิติ
เบ้ืองต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดต าแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล 
 3.2 เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร สถิติเบ้ืองต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดต าแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล และ
น าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 3.3 เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
 4.1 ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ไปใช้ใน
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
 4.2 สร้างตารางแจกแจงความถี่ กราฟหรือแผนภูมิ และการตีความหมายหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง 
กราฟหรือแผนภูมิ 
 4.3 เลือกใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกับข้อมูล 
 4.4 วัดต าแหน่งของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ 
 4.5 วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทส์ิของพิสัยและสัมประสิทธิ์
ของการแปรผัน  
 

 

 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1.5 2 2 1 - - 4.25 4 14.75 3 6 
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 1 1.5 2 1 - - 4 4 13.5 6 4 
ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติ 1 1.5 2 1 - - 5.25 5 15.75 1 8 
การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล 1.5 2 2 1 - - 3.5 4 14 5 4 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 1.5 2 2 1 - - 4 4 14.5 4 6 
การวัดต าแหน่งของข้อมูลและการวัด 
การกระจายของข้อมูล 

1 2 2 0.5 - - 
5 5 15.5 2 

6 

ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผล 
ปลายภาคเรียน 

1 1 2 - - - 
4 4 12 7 

2 

สอบปลายภาคเรียน            

 
รวม 

8.5 12 14 5.5 - - 
30 30 100 

 
36 

40  
ล าดับความส าคัญ 1 2 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
 
หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

1.1 ความหมายของสมการ 
1.2 สมบัติการเท่ากันของจ านวนจริง 
1.3 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
1.4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
1.5 โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

1. บอกความหมายของสมการและ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
2.ใช้สมบัติการเท่ากันของสมการได้ 
3. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวได้ 

หน่วยที่ 2 สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
 

2.1 ความหมายของสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร 
2.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
1)  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรโดยการแทนค่า 
2)  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรโดยการก าจัดตัวแปร 
3)  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรโดยการใช้กราฟ 
2.3 โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร 

1. บอกความหมายของสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ 
2. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ 
 

หน่วยที่ 3 ความรู้เบ้ืองต้นทาง
สถิติ 

3.1 ความหมายของสถิติ 
3.2 ระเบียบวิธีการทางสถิติ 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การน าเสนอข้อมูล 

1. อธิบายความหมายของสถิติได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. อธิบายระเบียบวิธีการทางสถิติได้
อย่างถูกต้อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
4. น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
5. น าความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 



หน่วยที่ 4 การแจกแจงความถี่
ของข้อมูล 

4.1 การแจกแจงความถ่ีของข้อมูล 
4.2 การแจกแจงความถ่ีโดยใช้วิธีเรียงค่า
ของข้อมูล 
4.3 การแจกแจงความถ่ีโดยวิธีแบ่งเป็น
ช่วงหรืออันตรภาคช้ัน 

1. แจกแจงความถ่ีของข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

 2. แจกแจงความถ่ีโดยใช้วิธีเรียงค่าของ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 3. แจกแจงความถ่ีโดยวิธีแบ่งเป็นช่วง
หรืออันตรภาคช้ันได้อย่างถูกต้อง 
4. น าความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับแจกแจง
ความถ่ีของข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 



 
 
 

หน่วยที่ 5 การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง 

 5.1  ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
5.2  มัธยฐาน 
5.3 ฐานนิยม 

1.  หาค่าเฉล่ียเลขคณิตได้อย่างถูกต้อง 
2.  หาค่ามัธยฐานได้อย่างถูกต้อง 
3.  หาค่าฐานนิยมได้อย่างถูกต้อง 
4.  น าความรู้เกี่ยวกับการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลางไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยที่ 6 การวัดต าแหน่งของ
ข้อมลูและการวัดการกระจายของ
ข้อมูล 
 
 

6.1 การหาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
ท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี 
6.2 การหาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล
ท่ีแจกแจงความถี่ 
6.3 การหาเปอร์เซ็นไทล์จากกราฟ 
6.4  การวัดการกระจายสัมบูรณ์ 
-  พิสัย 
-  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
6.5  การวัดการกระจายสัมพัทธ์ 
-  สัมประสิทธิ์ของพิสัย 
-  สัมประสิทธิ์ของส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. หาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลท่ีไม่ได้
แจกแจงความถ่ีได้อย่างถูกต้อง 
2. หาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลท่ีแจกแจง
ความถ่ีได้อย่างถูกต้อง 
3. หาเปอร์เซ็นไทล์จากกราฟได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. น าความรู้เกี่ยวกับการหาเปอร์เซ็น
ไทล์ของข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
5.  หาค่าพิสัยได้อย่างถูกต้อง 
6.  หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานได้
อย่างถูกต้อง 
7.  หาค่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยได้อย่าง
ถูกต้อง 
8.  หาค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันได้
อย่างถูกต้อง 
9.  น าความรู้เกี่ยวกับการวัดการ
กระจายไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผล
ปลายภาคเรียน 

  

สอบปลายภาค - - 



7.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 6.5 4.25 4 14.75 7.37 
2 5.5 4 4 13.5 6.75 
3 5.5 5.25 5 15.75 7.87 
4 6.5 3.5 4 14 7 
5 6.5 4 4 14.5 7.25 
6 5.5 5 5 15.5 7.75 
7 4 4 4 12 6 

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        30  คะแนน 
   รวม                100 คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
 
 



8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 ใบงาน 
 8.3 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  จ านวน       6           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
          1.1 บอกความหมายของสมการและสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
          1.2 ใช้สมบัติการเท่ากันของสมการได้ 
          1.3 แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
          1.4 แก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
3. เนื้อหา 

   3.1 ความหมายของสมการ  
   3.2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
   3.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

    3.4 การประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 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 สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

8. ครูอธิบายสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  

9. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานอาชีพ 
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      5.5  คะแนน 
ทักษะ      4.25     คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม              14.75     คะแนน 

 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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 



6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
   2  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2    ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  จ านวน       4           ช่ัวโมง 

 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกความหมายของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
1.2 บอกรูปท่ัวไปของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
1.3 หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
1.4 เขียนกราฟเพื่อหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 

         1.5 น าความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  
                   งานอาชีพและชีวิตประจ าวันได้วิชาชีพได้ 
2 สมรรถนะประจ าหน่วย 

ประยุกต์น าความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

3 เนื้อหา 
3.1 ความหมายของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
3.2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
3.3 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

         3.4 การประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
4 ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ประยุกต์น าความรู้เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 

 

1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
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  ระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง   
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 1 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏบัติงาน
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      5.5  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม       13.5     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3    ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติ  จ านวน      8        ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกความหมายของสถิติได้ 
1.2 บอกความหมายของข้อมูลสถิติได้ 
1.3 อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
1.4 อธิบายแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
1.5 อธิบายความหมายของระเบียบวิธีทางสถิติได้ 
1.6 สร้างตารางแจกแจงความถ่ี  กราฟ หรือแผนภูมิของข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 

          1.7 แปลความหมายหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง  กราฟหรือแผนภูมิของข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
2 สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1  สร้างตารางแจกแจงความถี่  กราฟหรือแผนภูมิของข้อมูลท่ีก าหนดให้ 
2.2  แปลความหมายหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง  กราฟหรือแผนภูมิของข้อมูลท่ีก าหนดให้ 

          2.3  เลือกใช้วิธีในการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลลักษณะต่าง ๆ 
3 เนื้อหา 

             3.1   ความหมายของสถิติ 
        1.  ประโยชน์ของสถิติ 
        2.  ประเภทของสถิติ 

3.2 ข้อมูลสถิติ 
                 1. ชนิดของข้อมูล 

4 ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.สร้างตารางแจกแจงความถ่ี  กราฟหรือแผนภูมิของ
ข้อมูลท่ีก าหนดให้ 
2.แปลความหมายหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง  
กราฟหรือแผนภูมิของข้อมูลท่ีก าหนดให้ 
3.เลือกใช้วิธีในการน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูล
ลักษณะต่าง ๆ 

 

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

 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที ่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง  ความรู้เบ้ืองต้นทาง
สถิติ   

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ค่าสถิติ   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง  
ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติ  ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 2 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏบัติงาน
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      5.5  คะแนน 
ทักษะ      5.25    คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       15.75    คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   การแจกแจงความถ่ี    จ านวน  4   ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
             1.1 บอกวิธีการน าข้อมูลมาเรียงตามล าดับ 
             1.2 สร้างตารางแจกแจงความถ่ี 
             1.3 สร้างตารางแจกแจงความถ่ีสะสม ความถ่ีสัมพัทธ์และความถ่ีสะสมสัมพัทธ์ 
             1.4 สร้างฮิสโทแกรมรูปหลายเหล่ียมของตามความถ่ีและเส้นโค้งของความถ่ี 
             1.5 สร้างแผนภาพต้น–ใบ 
             1.6 สร้างกราฟความถ่ีสะสม 
                 1.7 หาค่าและแปลงความหมายจากตารางแจกแจงความถ่ีและกราฟต่าง ๆ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแจกแจงความถ่ี 
3. เนื้อหา 
           3.1 การสร้างตารางแจกแจงความถ่ี 
          3.1.1 การสร้างตารางแจกแจงความถ่ี โดยเรียงล าดับข้อมูล 
          3.1.2 การสร้างตารางแจกแจงความถ่ีเป็นอันตรภาคช้ัน 
       3.2 การแจกแจงความถ่ีโดยใช้กราฟ 
         3.2.1 ฮิสโทแกรม (Histogram)              
        3.2.2 รูปหลายเหล่ียมของความถ่ี (Frequency polygon) 
       3.2.3 เส้นโค้งของความถ่ี (Frequency curve) 
       3.2.4 แผนภาพต้น–ใบ (Stem–and–leaf plot หรือ Stem plot) 
       3.2.5 การแจกแจงความถ่ีสะสมโดยใช้กราฟ 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแจกแจงความถ่ี 1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต

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

 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

4/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่องการแจกแจงความถ่ี       

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การแจกแจงความถ่ี      

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่องการ
แจกแจงความถ่ี   ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 3 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏบัติงาน
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      6.5  คะแนน 
ทักษะ       3.5    คะแนน 
จิตพิสัย      4 คะแนน 
รวม       14     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
1. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
 
ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

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



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   จ านวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
    1.1 ค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี ท่ีก าหนดให้ได้ 
   1.2 ค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลท่ีแจกแจง ท่ีก าหนดให้ได้ 

1.3 ค านวณมัธยฐานของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี ท่ีก าหนดให้ได้ 
1.4 ค านวณมัธยฐานของข้อมูลท่ีแจกแจงความถี่ท่ีก าหนดให้ได้ 
1.5 ค านวณฐานนิยมของข้อมูลท่ีไม่แจกแจงความถ่ี ท่ีก าหนดให้ได้ 

         1.6 ค านวณฐานนิยมของข้อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีท่ีก าหนดให้ได้ 
2 สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 ค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกับข้อมูล 
          2.2 เลือกใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 

3 เนื้อหา 
          3.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
                 3.1.1 การหาค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี 
                 3.1.2 การหาค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลท่ีแจกแจงความถี่ 
          3.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
                 3.2.1 การหามัธยฐานของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี 
                 3.2.2 การหามัธยฐานของข้อมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 
          3.3 ฐานนิยม 
                 3.3.1 การหาฐานนิยมของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถี่ 
                 3.3.2 การหาฐานนิยมของข้อมูลท่ีแจกแจงความถ่ี 

4 ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.ค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมให้
เหมาะสมกับข้อมูล 
2.เลือกใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลท่ีก าหนดให้ได้ 
 

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

 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/5 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง    

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง    

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง  
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 4 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏบัติงาน
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      6.5  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม       14.5     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวัดต าแหน่งของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูล  จ านวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 ค านวณหาค่าพิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนของข้อมูล 

1.2 ค านวณหาต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี 

    1.3 ค านวณหาต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลท่ีแจกแจงข้อมูล 

2 สมรรถนะประจ าหน่วย 
         1.1ค านวณการวัดการกระจายและการวัดต าแหน่งของข้อมูลจากข้อมูลท่ีก าหนด 
3 เนื้อหา 
         3.1 การวัดการกระจายของข้อมูล 
               3.1.1 การวัดการกระจายสัมบูรณ์ (Absolute variation) 
               3.1.2 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ (Relative Variation) 

3.2 การวัดต าแหน่งของข้อมูล 
                        การวัดต าแหน่งของข้อมูล นอกจากจะเป็นตัวบอกต าแหน่งของข้อมูลแล้วยังสามารถบอกได้
ว่าต าแหน่งนั้นดีหรือไม่ดีเพียงใดในกลุ่มของข้อมูลชุดเดียวกัน จะมีการวัดต าแหน่งได้ 3 วิธี คือ 
                        1. การวัดต าแหน่งของข้อมูลแบบควอไทล์ (Quartile) 
                        2. การวัดต าแหน่งของข้อมูลแบบเดไซล์ (Decile) 
                        3. การวัดต าแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile 
4 ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ค านวณการวัดการกระจายและการวัดต าแหน่งของ
ข้อมูลจากข้อมูลท่ีก าหนด 

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

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่องการวัดต าแหน่งของ
ข้อมูลและการวัดการกระจายของ
ข้อมูล   

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การวัดต าแหน่งของข้อมูลและการ
วัดการกระจายของข้อมูล   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
การวัดต าแหน่งของข้อมูลและการ
วัดการกระจายของข้อมูล  ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 5 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏบัติงาน
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      5.5  คะแนน 
ทักษะ      5    คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       15.5     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80  ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 49 ลงมา  ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

8. บันทึกหลังการสอน 
 

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

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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