
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  รหัสวิชา 20000-1404 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาทักษะชีวิต               สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ ์

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 

จัดท าโดย 
ว่าที่ร้อยตรีชญานนท์  สายนาค 

 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                        อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5                 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
   

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

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

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 

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

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

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

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

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

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

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



 

 

ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ”  รหัสวิชา 20000-1404  
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายใน
แบ่งออกเป็น 6 หน่วย  ประกอบด้วย  ร้อยละ การต้ังราคาขาย ดอกเบี้ย การซื้อขายในระบบผ่อน
ช าระ ความน่าจะเป็น อสมการ 
 ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  

 
 

ชญานนท์  สายนาค 
ผู้จัดท า 

 



 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา คณิตศาสตรธ์ุรกิจและบริการ  รหัสวิชา 20000-1404  จ านวน 2 หน่วยกิต 2 ช่ัวโมง 

2. ค าอธบิายราวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อน

ช าระ ดอกเบ้ีย อสมการ และความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบ้ีย อสมการ และ 

ความน่าจะเป็น 
3.2 มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ 

ดอกเบ้ีย อสมการ และความน่าจะเป็น 
3.3  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมี 

ความละเอียดรอบคอมในการปฏิบัติงาน 
  

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบ้ีย อสมการและ 

ความน่าจะเป็น 

4.2  ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบ้ีย  

อสมการและความน่าจะเป็นในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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ร้อยละ 2 2 2 - - - 4 4 14  4 
การตั้งราคาขาย 2 1 2 - - - 4 4 13  6 
ดอกเบ้ีย 2 1 2 - - - 4 4 13  6 
การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ 2 2 2 - - - 3 4 13  6 
ความน่าจะเป็น 2 2 2 - - - 4 4 14  6 
อสมการ 2 2 2 - - - 4 4 14  6 
ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผลปลายภาค
เรียน 

2 2 2 - - - 
4 3 13  

1 

สอบปลายภาคเรียน       3 3 6  1 
 

รวม 
14 12 14 - - - 

30 30 100 
 

36 
40  

ล าดับความส าคัญ 1 2 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

หน่วยที่ 1 ร้อยละ 1. บอกความหมายของร้อยละ 
2. เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือ
ทศนิยมได้ 
3. เขียนเศษส่วนหรือทศนิยมให้อยู่ในรูป
ร้อยละได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาท่ีเกี่ยวกับร้อยละได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับร้อยละไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6. น าความรู้เกี่ยวกับร้อยละไปใช้ในงาน
อาชีพได้ 

1.มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ ร้อยละ 
2 . มี ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  แ ละ
ด าเนินการเกี่ยวกับ ร้อยละ 
3. น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการ
เรียนเรื่องร้อยละ ไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง ตลอดจนน าไปประยุกต์
ในใช้ในงานอาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
4. มี เ จ ค ติ ท่ี ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 2 การตั้งราคาขาย 
 

1. บอกความหมายของค าว่า  มาร์คอัพ  
และมาร์คดาวน์ได้ 
2. สามารถต้ังราคาขายสินค้าได้ 
3. สามารถหาอัตรามาร์คอัพ  และมาร์ค
ดาวน์ได้ 
4. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งราคา
ขายสินค้าได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับการต้ังราคาขายไป
ใช้ในงานอาชีพได้ 
 

1. น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการ
เรี ยน เรื่ อ ง การ ต้ั ง ร าคาขาย  ไปใ ช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจน
น าไปประยุกต์ในใช้ในงานอาชีพ และ
การด ารงชีวิตได้ 
2. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 3 ดอกเบ้ีย 1. ค านวณดอกเบ้ียคงต้น  เมื่อก าหนด
หน่วยเวลาของ  i  และ  n   เป็นหน่วย
เดียวกัน 
2. ค านวณดอกเบ้ีย เมื่อก าหนดหน่วย
เวลาของ  i  และ  n   เป็นหน่วยต่างกัน 
3. ค านวณเงินต้น  อัตราดอกเบ้ีย  หรือ
ระยะเวลาในการกู้เงินแบบดอกเบี้ยคงท่ีได้ 
4. ค านวณหาเงินรวมแบบดอกเบ้ียคง
ต้นได้ 
5. ค านวณเงินรวม  และดอกเบ้ียทบต้น
ในกรณีท่ีจ านวนงวดเป็นจ านวนเต็มได้ 
6. น าความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกเบ้ียไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ใน
การเรียนรู้งานอาชีพได้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับดอกเบ้ีย  
2 . มี ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  แ ละ
ด าเนินการเกี่ยวกับดอกเบ้ียได้ 
3.มีทักษะกระบวนการคิด และด าเนินการ
เกี่ยวกับ ดอกเบีย้ ได้ 
4.น าความรู้  และทักษะท่ีได้จากการ
เรียนเรื่องดอกเบี้ยไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง ตลอดจนน าไปประยุกต์
ในใช้ในงานอาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
5.มี เ จ ค ติ ท่ี ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ 



 

 

หน่วยที่ 4 การซื้อขายในระบบ
ผ่อนช าระ 

1. ค านวณหาเงินผ่อนช าระ และราคา
เงินผ่อนได้ 
2. ค านวณหาดอกเบ้ียผ่อนช าระได้ 
3. ค านวณหาเงินต้นของหนี้เริ่มแรกได้ 
4. หาเงินผ่อนช าระท่ีคิดดอกเบี้ยผ่อน
ช าระแบบคงต้น ท้ังกรณีเงินผ่อนช าระ
รายงวดเท่ากัน และเงินผ่อนช าระราย
งวดลดลงได้ 
5. หาอัตราดอกเบ้ียผ่อนช าระท่ีแท้จริง 
ซึ่งคิดดอกเบ้ียผ่อนช าระแบบคงต้นได้ 
6. น าความรู้ เกี่ยวกับการซื้อขายใน
ระบบผ่อนช าระไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพได้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดคิดรวบยอด
เกี่ยวกับ การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ 
2 . มี ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  แ ละ
ด าเนินการเกี่ยวกับ การซื้อขายในระบบ
ผ่อนช าระ และการประยุกต์ได้ 
3.น าความรู้  และทักษะท่ีได้จากการ
เรียนรู้ เรื่องการซื้อขายในระบบผ่อน
ช าระ ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
ตลอดจนน าไปประยุกต์ในใช้ในงาน
อาชีพ และการด ารงชีวิตได้ 
4. มี เ จ ค ติ ท่ี ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 5 ความน่าจะเป็น 1. บอกความหมายของการทดลองสุ่มได้ 
2. หาแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มท่ี
ก าหนดให้ 
3. หาเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
4. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไป
ใช้ในงานชีพและชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
2 .มี ทั กษะ  ก ระบวนการ คิด  และ
ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
3. น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการ
เ รี ยน รู้ เ รื่ อ ง คว ามน่ า จะ เป็ น ไ ป ใ ช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจน
น าไปประยุกต์ใช้ ในอาชีพ และการ
ด ารงชีวิตได้  
4.  มี เ จตคติ ท่ี ดี ต่อก าร เรี ยน รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 6 อสมการ 
 
 

1. บอกความหมายของอสมการได้ 
2. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ
เขียนกราฟแสดงค าตอบได้ 
3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวได้ 
4. น าความรู้เกี่ยวกับอสมการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5. น าความรู้เกี่ยวกับอสมการไปใช้ใน
งานอาชีพได้ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับอสมการ 
2.  มี ทักษะ  กระบวนการ คิด  และ
ด าเนินการเกี่ยวกับอสมการ 
3. น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการ
เรียนรู้เรื่องอสมการ ไปใช้แก้ปัญหาใน
สถ าน ก า ร ณ์ จ ริ ง  ต ลอ ดจน น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ ในอาชีพ และการด ารงชีวิต
ได้  
4 . มี เ จ ตค ติ ท่ี ดี ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ 

ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผล
ปลายภาคเรียน 

  

สอบปลายภาค   



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 6 4 4 14 7 
2 6 4 4 14 7 
3 5 5 4 14 7 
4 6 4 5 15 7.5 
5 5 5 4 14 7 
6 6 4 5 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        30  คะแนน 
   รวม                100 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 ร้อยละ  จ านวน       4           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกความหมายของร้อยละ 
1.2 เขียนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมได้ 
1.3 เขียนเศษส่วนหรือทศนิยมให้อยู่ในรูปร้อยละได้ 
1.4 แก้โจทย?ปัญหาท่ีเกี่ยวกับร้อยละได้ 
1.5 น าความรู้เกี่ยวกับร้อยละไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้น าความรู้เก่ียวกับร้อยละไปใช้ในงานอาชีพได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพได้ 

3. เนือ้หา 
3.1 ร้อยละ 
3.2 โจทย์ปัญหาร้อยละ 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
งานอาชีพได้ 

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 ร้อยละ   

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ร้อยละ   

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง 
ร้อยละในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายร้อย
ละ   

8. ครูอธิบายร้อยละ   
9. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ 
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      6  คะแนน 
ทักษะ      4     คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม              14     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 

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 



 

 

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.................................. 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
จงเติมค าตอบต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 

1. จงเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรปูเศษส่วน 

1.1) 35%     =      1.4) 0.09% =  

1.2) 125%   =      1.5) 17
4

5
% =  

1.3) 15.25% =  

2.  จงเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรปูทศนิยม 
 2.1) 40%   =      2.4) 9.45% =  
 2.2) 135%  = 
 2.3) 0.38% =  
3. จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ 
 3.1) 40 คิดเป็นกี เปอร์เซ็นต์ของ 200 
 
 
 
 3.2) 7 คิดเป็น 35% ของจ่านวนใด 
 
 
 
 3.3) ร้อยละ 25 ของ 300 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2       การต้ังราคาขาย                 จ านวน       6           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกความหมายของค าว่า  มาร์คอัพ  และมาร์คดาวน์ได้ 
1.2 สามารถต้ังราคาขายสินค้าได้ 
1.3 สามารถหาอัตรามาร์คอัพ  และมาร์คดาวน์ได้ 
1.4 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งราคาขายสินค้าได้ 
1.5 น าความรู้เกี่ยวกับการต้ังราคาขายไปใช้ในงานอาชีพได้ 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
      2.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้ังราคาขาย และน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันและ

งานอาชีพได้ 
3. เนื้อหา 

3.1 การตั้งราคาขาย 
3.2 ก าไรสุทธิ 

4 ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งราคาขาย 
และน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ
ได้ 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง  การตั้งราคาขาย                  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง 
การตั้งราคาขาย                  

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง   
การตั้งราคาขายในระบบ 
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  

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ
และบริการ 
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  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.................................. 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
จงแสดงวิธีท า 

1. กระเป๋าใบหนึ งราคาปกติ 9,700 บาท ลดราคา 40% อยากทราบว่ากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าใด 

วิธีท่า 
 
 
 

 
2. กางเกงตัวหนึ งราคาทุน 1,800 บาท ถ้าต้องการก่าไร 40% และเพื อลดราคาให้ผู้ซื้อต่อรอง

ราคาได้อีก 300 บาท จะต้องปิดราคาขายไว้เป็นเท่าใด 

วิธีท่า 
 
 
 
 

3. วิทยาลัยแห่งหนึ งมีนักเรียนทั้งหมด 1,600 คน เป็นนักเรียนหญิง 992 คน จงหาว่าจ่านวน

นักเรียนชายคิดเป็นกี เปอร์เซ็นต์ของจ่านวนนักเรียนทั้งหมด 

วิธีท่า 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3    ดอกเบี้ย  จ านวน      6        ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 ค ำนวณดอกเบ้ียคงต้น  เมื่อก ำหนดหน่วยเวลำของ  i  และ  n   เป็นหน่วยเดียวกัน 
1.2 ค ำนวณดอกเบ้ีย เมื่อก ำหนดหน่วยเวลำของ  i  และ  n   เป็นหน่วยต่ำงกัน 
1.3 ค ำนวณเงินต้น  อัตรำดอกเบ้ีย  หรือระยะเวลำในกำรกู้เงินแบบดอกเบ้ียคงท่ีได้ 
1.4 ค ำนวณหำเงินรวมแบบดอกเบ้ียคงต้นได้ 
1.5 ค ำนวณเงินรวม  และดอกเบ้ียทบต้นในกรณีท่ีจ ำนวนงวดเป็นจ ำนวนเต็มได้ 
1.6 น ำควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกเบ้ียไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและใช้ในกำรเรียนรู้งำนอำชีพได้ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย  และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
และงำนอำชีพได้ 
 

3. เนื้อหา 
3.1 ดอกเบ้ียคงต้น 
3.2 ดอกเบ้ียทบต้น 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องดอกเบ้ีย  
และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและงำนอำชีพได้ 

1.เครื่องมือในกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีควำมสนใจเกิดควำมเข้ำใจในสำระกำร
เรียนรู้ตลอดจนแสดงควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน 
2.แสดงควำมคิดเห็นและสรุปสำระกำรเรียนรู้ประจ ำหน่วยได้
อย่ำงถูกต้องทันเวลำท่ีก ำหนดและเป็นระเบียบ 
3.ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  เป็นอย่ำงต่ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทำยและตรวจสอบรำยช่ือ

นักศึกษำ แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ำวสำรของวิทยำลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของกำร
เรียนรู้  เรื่อง ดอกเบ้ีย  

3. แนะน ำเกณฑ์กำรให้คะแนน กำร
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่ำง
ดอกเบ้ีย   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือกำรเรียนกำรสอนเนื้อหำ

ของหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง  
ดอกเบ้ีย  ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบำยเนื้อหำตำมส่ือกำรเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษำ หรือสุ่มเรียกนักศึกษำ
เพื่อซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหำโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมำยใบงำนท่ี 2 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของ
นักศึกษำ 

9. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจ ใบง ำนและ แบ บ ฝึ ก หั ด 
แนะน ำนักศึกษำในเรื่องของกำร
ท ำงำนด้วยควำมเป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้ำช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษำเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่ำงนักเรียน 
 

1.เอกสำรประกอบ
วิชำคณิตศำสตร์ธุรกิจ
และบริกำร 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำ หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมำร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลกำรปฏบัติงำน
ตำมใบงำน 

 ผลกำรประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลกำรประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงำนตำมใบ
งำน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้ำน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  กำรแบ่งคะแนน 

ควำมรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      4    คะแนน 
จิตพิสัย      4  คะแนน 
รวม       13    คะแนน 

 6.2 ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ 
        กำรวัดผลประเมินผลของหน่วยกำรเรียนต้องผ่ำนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน ำ
คะแนนรวมมำประเมินผลกำรเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมำก 
 คะแนนผลกำรประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๙ ลงมำ  ระดับผลกำรเรียนอยู่ในไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลกำรประเมิน 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 

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



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
จงแสดงวิธีท า (มาร์คอัพ) 

1. พ่อค้าซื้อกาต้มน้่ามาใบละ 2,700 บาท ตั้งราคาขายไว้ 2,700 บาท ถ้าเขาต้องการมาร์คอัพ 

450 บาท จะต้องตั้งราคาขายเท่าใด 

วิธีท่า  
 
 
 

 
2. ซื้อเครื องชงกาแฟ 21,000 บาท ตั้งราคาขายไว้ 24,150 บาท จงหาอัตรามาร์คอัพเทียบกับ

ราคาทุนและอัตรามาร์คอัพเทียบกับราคาขาย 

วิธีท่า 
 
 
 
 
 

3. วันดีซื้อเครื องปิ้งขนมปังมาราคาเครื องละ 1,500 บาท อัตรามาร์คอัพ 40% เทียบกับราคา

ขาย วันดีจะต้องขายเครื องปิ้งขนมปังเครื องละเท่าไร 

วิธีท่า 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4   การซ้ือขายในระบบผ่อนช าระ    จ านวน  6   ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1  ค ำนวณหำเงินผ่อนช ำระ และรำคำเงินผ่อนได้ 
1.2  ค ำนวณหำดอกเบ้ียผ่อนช ำระได้ 
1.3  ค ำนวณหำเงินต้นของหนี้เริ่มแรกได้ 
1.4  หำเงินผ่อนช ำระท่ีคิดดอกเบ้ียผ่อนช ำระแบบคงต้น ท้ังกรณีเงินผ่อนช ำระรำยงวดเท่ำกัน และเงิน

ผ่อนช ำระรำยงวดลดลงได้ 
1.5  หำอัตรำดอกเบี้ยผ่อนช ำระท่ีแท้จริง ซึ่งคิดดอกเบี้ยผ่อนช ำระแบบคงต้นได้ 
1.6  น ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรซื้อขำยในระบบผ่อนช ำระไปใช้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันและ 

งำนอำชีพได้ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
     2.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรซื้อขำยในระบบผ่อนช ำระและน ำไปใช้ใน
 ชีวิตประจ ำวันและงำนอำชีพได้ 
 
3. เนือ้หา 

3.1 รำคำเงินผ่อนและดอกเบ้ียผ่อนช ำระ 
3.2 เงินต้นของหนี้เริ่มแรก 
3.3 เงินผ่อนช ำระรำยงวด 
3.4 อัตรำดอกเบ้ียผ่อนช ำระท่ีแท้จริง ซึ่งคิดดอกเบ้ียผ่อนช ำระแบบคงต้น 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรซื้อขำยในระบบ
ผ่อนช ำระและน ำไปใช้ใน ชีวิตประจ ำวันและงำนอำชีพ
ได้ 

1.เครื่องมือในกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีควำมสนใจเกิดควำมเข้ำใจในสำระ
กำรเรียนรู้ตลอดจนแสดงควำมกระตือรือร้นในกำร
ปฏิบัติงำน 
2.แสดงควำมคิดเห็นและสรุปสำระกำรเรียนรู้ประจ ำ
หน่วยได้อย่ำงถูกต้องทันเวลำท่ีก ำหนดและเป็น
ระเบียบ 
3.ผู้เรียนแบบทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน50%  
เป็นอย่ำงต่ ำ 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทำยและตรวจสอบรำยช่ือ

นักศึกษำ แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ำวสำรของวิทยำลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของกำร
เรียนรู้  เรื่อง กำรซื้อขำยในระบบ
ผ่อนช ำระ           

3. แนะน ำเกณฑ์กำรให้คะแนน กำร
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่ำง
กำรซื้อขำยในระบบผ่อนช ำระ                

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือกำรเรียนกำรสอนเนื้อหำ

ของหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 4 เรื่องกำร
ซื้อขำยในระบบผ่อนช ำระ             
ในระบบ GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบำยเนื้อหำตำมส่ือกำรเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษำ หรือสุ่มเรียกนักศึกษำ
เพื่อซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหำโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมำยใบงำนท่ี 3 โดยครูเดิน

ดูแลนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมกำรเรียนของ
นักศึกษำ 

9. ให้นักศึกษำท ำแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน ำนักศึกษำ
ในเรื่องของกำรท ำงำนด้วยควำม
เป็นระเบียบ 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้ำช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษำเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่ำงนักเรียน 

1.เอกสำรประกอบ
วิชำคณิตศำสตร์ธุรกิจ
และบริกำร 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพำ หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมำร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมใบงำน 

 ผลกำรประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลกำรประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงำนตำมใบ
งำน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้ำน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลกำร
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  กำรแบ่งคะแนน 

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

 6.2 ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ 
        กำรวัดผลประเมินผลของหน่วยกำรเรียนต้องผ่ำนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน ำ
คะแนนรวมมำประเมินผลกำรเรียนรู้ ดังนี ้
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลกำรประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมำก 
 คะแนนผลกำรประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๙ ลงมำ  ระดับผลกำรเรียนอยู่ในไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2 แบบประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
1. บันทึกผลกำรประเมิน 



 

 

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

 
 
 



 

 

 

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.................................. 



 

 

- แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

จงแสดงวิธีท า (มาร์คดาวน์) 
1. ร้านปะการังขายกระเป๋าถือสตรีราคาใบละ 1,500 บาท แต่ขายไม่ได้จึงตั้งราคาขายใหม่ 

โดยก่าหนดอัตรามาร์คดาวน์ 12% ของราคาที ปิดไว้เดิม จงหา 

1) มาร์คดาวน์ 

2) ราคาขายใหม่ 

3) อัตรามาร์คดาวน์เทียบกับราคาขายใหม่ 

วิธีท่า 
 
 
 
 

2. ตู้เย็นเครื องหนึ งปิดราคาขายไว้ 8,400 บาท ต่อมาลดราคาขายลงจากเดิม จงหาราคาขาย

ใหมโ่ดยคิดมาร์คดาวน์ดังนี้ 

1) 20% ของราคาขายเดิม              2)  20% ของราคาขายใหม่ 

วิธีท่า 
 
 
 
 

-  



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความน่าจะเป็น   จ านวน 6 ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 บอกความหมายของการทดลองสุ่มได้ 
1.2  หาแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มท่ีก าหนดให้ 
1.3  หาเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
1.4  หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 
1.5  น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในงานชีพและชีวิตประจ าวันได้ 

 
2.   สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า      
     วันและงานอาชีพได้ 
 

3.   เนือ้หา 
3.1  การทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปซ 
3.2  เหตุการณ์ 
3.3  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 
 4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและงาน
อาชีพได้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ความน่าจะเป็น       

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ความน่าจะเป็น    

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง  
ความน่าจะเป็น 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  

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

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      4  คะแนน 
รวม       14     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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
จงแสดงวิธีท า 

1. เครื องออกก่าลังกายราคาเงินสด 36,000 บาท หากซื้อเงินผ่อนจะต้องจ่ายเงินดาวน์ 6,000 

บาท และผ่อนช่าระอีก 10 เดือนๆละ 3,600 บาท จงหาว่าถ้าซื้อด้วยเงินสดจะถูกกว่าราคา

เงินผ่อนเท่าใด 

วิธีท่า 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้านขายเครื องถ่ายเอกสารแห่งหนึ งติดป้ายขายในราคา 134,000 บาท ถ้าผู้ซื้อต้องการผ่อน

จะต้องช่าระเงินดาวน์ 14,000 บาท ที เหลือต้องผ่อนช่าระ 12 งวด โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 

15 % จงหาราคาเงินผ่อนและเงินผ่อนช่าระรายงวดแบบเท่ากัน 

วิธีท่า 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อสมการ  จ านวน 6 ชั่วโมง 

 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

1.1 บอกความหมายของอสมการได้ 
1.2 แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเขียนกราฟแสดงค าตอบได้  
1.3 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
1.4 น าความรู้เกี่ยวกับอสมการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
1.5 น าความรู้เกี่ยวกับอสมการไปใช้ในงานอาชีพได้ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
         2.1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับอสมการ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพได้ 
 
3. เนื้อหา 

    3.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
     3.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 

4.   ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แก้ปัญหาเกี่ยวกับอสมการ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และงานอาชีพได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/6 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง อสมการ  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
อสมการ   

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
อสมการ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

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

ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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
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      4  คะแนน 
รวม       14     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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

จงแสดงวิธีท า (ดอกเบี้ยคงต้น) 
1. เงินต้น 63,000 บาท คิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน อยากทราบว่าครึ งปีจะเสียดอกเบี้ยเป็น

จ่านวนเงินเท่าใด 

วิธีท่า 
 
 
 

 
2. จงหาดอกเบี้ยของเงินต้นจ่านวน 82,000 บาท ตั้งแต่วันที  19 มิถุนายน 2562 และส่งคืน

วันที  21 ธันวาคม 2562 คิดอัตราดอกเบี้ย 15% 

วิธีท่า 
 
 
 
 

 
3. ถ้าวีระชัยให้กู้เงินไป 29,760 บาท เป็นเวลา 8 เดือน จะต้องคิดในอัตราดอกเบี้ยกี 

เปอร์เซ็นต์จึงจะได้ดอกเบี้ยจ่านวน 1,240 บาท 

วิธีท่า 
 


