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จัดท าโดย 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                        อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5                 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

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 
........./............/........... 

 
 
 



 

 

ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด”  รหัสวิชา 30000-1402 จัดท าขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2563  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 หน่วย  
ประกอบด้วย  การแก้ปัญหาโดยใช้สมการ การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้สถิติเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ การออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ทบทวนความรู้ก่อน
ประเมินผลปลายภาคเรียน 
 ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 

 
ชญานนท์  สายนาค 

ผู้จัดท า 
 



 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา คณิตศาสตรเ์พื่อพัฒนาทักษะการคิด  รหัสวิชา 30000-1402  จ านวน 3 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมง 

2. ค าอธบิายราวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้

เหตุผล ทักษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทักษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
  3.1 เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
  3.2 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  
  3.3 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
  4.1 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ  
  4.2 ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ  
  4.3 ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอข้อมูลในงานอาชีพ  
  4.4 เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ  
  4.5 ประยุกต์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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กำรแก้ปัญหำโดยใช้สมกำร 3 3 2 - - - 5 5 18 9 
กำรให้เหตุผลและตรรกศำสตร์ 2 3 2 2 - - 5 5 19 9 
กำรน ำเสนอข้อมูล 1 2 1 1 - - 5 5 15 9 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 1 2 2 1 - - 5 5 16 9 
กำรใช้สถิติเพื่อกำรน ำเสนอในงำนอำชีพ 1 2 1 1 - - 5 5 15 9 
กำรออกแบบคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 1 2 2 2 - - 5 5 17 6 
ทบทวนควำมรู้ก่อนประเมินผลปลำยภำค
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6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 กำรแก้ปัญหำโดยใช้
สมกำร 

1. บอกความหมายของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรได้ถูกต้อง 
2. หาค าตอบของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ถูกต้อง 
3. แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปรได้ถูกต้อง 
4. น าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ   
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและงาน
อาชีพได้ถูกต้อง 
 

1.สามารถบอกความหมายของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ 
2. แสดงหาค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
3. สามารถแก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรได้ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
และงานอาชีพได้ 
5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 2 กำรให้เหตุผลและ
ตรรกศำสตร์ 
 

1. อธิบายวิธีการให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและแบบนิรนัยได้ถูกต้อง 
2. หาข้อสรุปหรือผลสรุปโดยใช้การ
ให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย
ได้ถูกต้อง 
3. บอกความหมายของประพจน์ได้
ถูกต้อง 
4. หาค่าความจริงของประพจน์เชิง
ประกอบได้ถูกต้อง 
5. สรุปการอ้างเหตุผลได้ว่าเป็นการ
อ้างเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่ได้
อย่างถูกต้อง 

1. สามารถอธิบายวิธีการให้ เหตุผลแบบ
อุปนัยและแบบนิรนัยได้ 
2. สามารถให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิร
นัยได้ 
3. สามารถบอกความหมายของประพจน์ได้ 
4. แสดงหาค่าความจริงของประพจน์เชิง
ประกอบได้ 
5. สรุปการอ้างเหตุผลได้ว่าเป็นการอ้าง
เหตุผลท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่ได้อย่างถูกต้อง
6. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 3 กำรน ำเสนอข้อมูล 1. เข้าใจความหมายของการ
น าเสนอข้อมูลได้ 
2. เข้าใจวิธีการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆได้ 
3. น ารูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดย
ใช้แผนภูมิแบบต่างๆไปใช้ในการ
น าเสนอได้เหมาะสมกับประเภท
ของข้อมูล 

1. มีความเข้าใจความหมายของการน าเสนอ
ข้อมูลได้ 
2. มีความเข้าใจวิธีการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆได้ 
3. สามารถน ารูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดย
ใช้แผนภูมิแบบต่างๆไปใช้ในการน าเสนอได้
เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล 
4.มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 



 

 

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้ค่า
กลางชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. เลือกใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วัดการกระจายของข้อมูล ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
3. ใช้ค่ามาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
4. น าความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานไป
ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้ค่า
กลางชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. สามารถเลือกใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการวัด
การกระจายของข้อมูล ไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ 
3. แสดงค่ามาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ 
4. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานไป
ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5.มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 5 การใช้สถิติเพื่อการ
น าเสนอในงานอาชีพ 

1. สร้างไฟล์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ได้ 
2. น าเสนอข้อมูลท่ีเป็น
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ 
3. น าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิ
แบบต่างๆจากโปรแกรม Microsoft 
Excel ได้ 

1. สามารถสร้างไฟล์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ได้ 
2. สามารถน าเสนอข้อมูลท่ีเป็น
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ได้ 
3. สามารถน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแบบ
ต่างๆจากโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 
4.มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

หน่วยที่ 6 การออกแบบ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1.บอกมาตราการช่ัง การตวง และ
การวัด ในประเทศไทยได้ 
2.ค านวณหาดัชนีมวลกายของ
ตนเองได้ 
3.ค านวณค่าน้ า ค่าไฟ ท่ีต้องจ่ายใน
แต่ละเดือนได้ 
4.ค านวณหาดอกเบ้ียเงินฝากได้ 
5.ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน
การเงินได้ 
6.น าความรู้ในเรื่องการออกแบบ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น วิ ช า ชี พ แ ละ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับการการออกแบบคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. มีทักษะ กระบวนการคิด และด าเนินการ
เกี่ยวกับการการออกแบบคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. น าความรู้ และทักษะท่ีได้จากการเรียนรู้
เ รื่ อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ ในอาชีพ และ
การด ารงชีวิตได้  
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ทบทวนควำมรู้ก่อนประเมินผล
ปลำยภำคเรียน 

  

สอบปลำยภำค   

 



 

 

7.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 5 8 5 18 9 
2 5 9 5 19 9.5 
3 5 5 5 15 7.5 
4 5 6 5 16 8 
5 5 5 5 15 7.5 
6 5 7 5 17 8.5 

รวม 30 40 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                ๑๐๐ คะแนน 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การแก้ปัญหาโดยใช้สมการ จ านวน   9   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ถูกต้อง 

          1.2 หาค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ถูกต้อง 
1.3 แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ถูกต้อง 
1.4 น าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการ  

                  แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพได้ถูกต้อง     
 2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 
 

    3. เนือ้หา 
  3.1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
    1. ความหมายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
    2. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    3. โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
  3.2 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
    1.  ความหมายของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  
   2.  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร   
   3.  โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร      
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 1.เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ และสังเกต

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/9 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 การแก้ปัญหาโดยใช้
สมการ        

5. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง 
การแก้ปัญหาโดยใช้สมการ ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

7.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายการ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการ    

8. ครูอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้
สมการ    

9. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 
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      8  คะแนน 
ทักษะ      5     คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม              18     คะแนน 

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

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ใหน้ักเรียนจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 
3-4 คน 

14. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
15. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
16. เฉลยแบบทดสอบ  
17. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียนวันนี ้
18. บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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



 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 
   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์    จ านวน       9           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1. อธิบายวิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัยได้ถูกต้อง 
1.2. หาข้อสรุปหรือผลสรุปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัยได้ถูกต้อง 
1.3. บอกความหมายของประพจน์ได้ถูกต้อง 
1.4. หาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบได้ถูกต้อง 
1.5. สรุปการอ้างเหตุผลได้ว่าเป็นการอ้างเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่ได้อย่างถูกต้อง 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
 2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ 
 

3. เนื้อหา 
  3.1 การให้เหตุผล 

1. การใหเ้หตุผลแบบอุปนัย 
2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย 

3.2 ตรรกศาสตร์ 
1  ประพจน์ 
2. ประพจน์ท่ีสมมูลกัน  
3. สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/9 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การให้เหตุผลและ
ตรรกศาสตร์ 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง   
การให้เหตุผลและตรรกศาสตร์ใน
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน  
- การให้เหตุผล 

       1. การใหเ้หตุผลแบบอุปนัย 
       2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย 
      - ตรรกศาสตร์ 

1  ประพจน์ 
2. ประพจน์ท่ีสมมูลกัน  
3. สัจนิรันดร์และการอ้างเหตุผล 

โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

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

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 
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      9 คะแนน 
ทักษะ      5    คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       19     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 

 
 
 

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 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3    การน าเสนอข้อมูล จ านวน      9        ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1  เข้าใจความหมายของการน าเสนอข้อมูลได้ 
1.2  เข้าใจวิธีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ 
1.3  น ารูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแบบต่างๆไปใช้ในการน าเสนอได้เหมาะสมกับประเภทของ

ข้อมูลได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

 2.1 แสดงความรู้ในการน าเสนอข้อมูลและเลือกใช้วิธีการน าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

3. เนื้อหา 
3.1 การน าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน 

   การน าเสนอข้อมูลในรูปบทความ 
  การน าเสนอข้อมูลในรูปข้อความกึ่งตาราง 

3.2. การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน 
การน าเสนอในรูปตาราง 

     3.3. การน าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิต่างๆ 
   แผนภูมิแท่ง 
   แผนภูมิรูปวงกลม 
   แผนภูมิรูปภาพ 

กราฟเส้น 
  4.ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้ในการน าเสนอข้อมูลและเลือกใช้วิธีการ
น าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/9 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การน าเสนอข้อมูล 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การน าเสนอข้อมูล 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง  
การน าเสนอข้อมูล ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน  
1.การน าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็น

แบบแผน 
 - การน าเสนอข้อมูลในรูป

บทความ 
 - การน าเสนอข้อมูลในรูป

ข้อความกึ่งตาราง 
2.การน าเสนอข้อมูลอย่างเป็น

แบบแผน 
- การน าเสนอในรูปตาราง 
3. การน าเสนอข้อมูลโดยใช้

แผนภูมิต่างๆ 
- แผนภูมิแท่ง 
-  แผนภูมิรูปวงกลม 
- แผนภูมิรูปภาพ 
- กราฟเส้น 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5  คะแนน 
ทักษะ      5    คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       15    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 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 



 

 

7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
 

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



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………… 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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สัปดาห์ที่.................................. 



 

 

13              
14              
15              
16              
 
หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม  าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม  าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม  าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4    การวิเคราะห์ข้อมูล  จ านวน      9        ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้ค่ากลางชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.2   เลือกใช้สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดการกระจายของข้อมูล ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
1.3   ใช้ค่ามาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
1.4  น าความรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และในชีวิตประจ าวันได้ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

 2.1 แสดงความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

3. เนื้อหา 
  3.1. ค่ากลางของข้อมูล   
   ค่าเฉล่ียเลขคณิต  
   มัธยฐาน 
  ฐานนิยม 
  3.2 การวัดการกระจายของข้อมูล 
  การวัดการกระจายสัมบูรณ์ 
   การวัดการกระจายสัมพัทธ์   
          3.3 ค่ามาตรฐาน 
  4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/9 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง  
การวิเคราะห์ข้อมูล  ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน  
1. ค่ากลางของข้อมูล   
    - ค่าเฉล่ียเลขคณิต  
    - มัธยฐาน 
    - ฐานนิยม 
 2. การวัดการกระจายของข้อมูล 
   - การวัดการกระจายสัมบูรณ์ 
   - การวัดการกระจายสัมพัทธ์   
3. ค่ามาตรฐาน 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

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

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 
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      5    คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       16    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 

 
 
 

10. ตรวจ ใบง านและ แบ 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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5    การใช้สถิติเพื่อการน าเสนอในงานอาชพี  จ านวน      9        ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1  สร้างไฟล์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ 
1.2  น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ 
1.3  น าเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแบบต่างๆจากโปรแกรม Microsoft Excel ได้ 

 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

 2.1 แสดงความรู้ในการใช้สถิติเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ สามารถสร้างไฟล์ สร้างตารางแบบสอบถาม 
ค านวณค่าในโปรแกรม และสร้างแผนภูมิเพื่อการน าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
3. เนื้อหา 
  3.1. การสร้างไฟล์ 
  3.2. การสร้างตารางแบบสอบถาม 
          3.3. การค านวณค่าในโปรแกรม 
 3.4. ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิเพื่อการน าเสนอข้อมูล 
           
  4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้ในการใช้สถิติเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 
สามารถสร้างไฟล์ สร้างตารางแบบสอบถาม ค านวณค่า
ในโปรแกรม และสร้างแผนภูมิเพื่อการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/9 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การใช้สถิติเพื่อการ
น าเสนอในงานอาชีพ   

     แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
     การวัดประเมินผล  
3. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง

การใช้สถิติเพื่อการน าเสนอในงาน
อาชีพ 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง  
การใช้สถิติเพื่อการน าเสนอในงาน
อาชีพ ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

5. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน  
1. การสร้างไฟล์ 
2. การสร้างตาราง
แบบสอบถาม 

     3. การค านวณค่าในโปรแกรม 
 4. ตัวอย่างการสร้างแผนภูมิ

เพื่อการน าเสนอข้อมูล 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

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

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการปฏิบัติงาน
ตามใบงาน 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียน
ปฏิบัติงานตามใบ
งาน 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5 คะแนน 
ทักษะ      5    คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       15    คะแนน 

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

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบหลังเรียน  
7.2  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

8. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

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

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างนักเรียน 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM 
12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. 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 การออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  จ านวน 6 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกมาตราการช่ัง การตวง และการวัด ในประเทศไทยได้ 
1.2 ค านวณหาดัชนีมวลกายของตนเองได้ 
1.3 ค านวณค่าน  า ค่าไฟ ท่ีต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้ 
1.4 ค านวณหาดอกเบี ยเงินฝากได้ 
1.5 ค านวณดอกเบี ยเงินกู้ของสถาบันการเงินได้ 
1.6 น าความรู้ในเรื่องการออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3. เนื้อหา 

3.1 มาตรการช่ัง การตวง และการวัด ในประเทศไทย 
3.2 ดัชนีมวลกาย 
3.3 การคิดค่าน  า ค่าไฟ 
3.4 การค านวณดอกเบี ยเงินฝาก 
3.5 การค านวณดอกเบี ยเงินกู้ 

4.   ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
 

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 การออกแบบ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การออกแบบคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน    

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
การออกแบบคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 

6. อธิบายเนื อหาตามส่ือการเรียน  
- มาตรการช่ัง การตวง และ
การวัด ในประเทศไทย 
- ดัชนีมวลกาย 
- การคิดค่าน  า ค่าไฟ 
- การค านวณดอกเบี ยเงินฝาก 

     - การค านวณดอกเบี ยเงินกู้ 
โดยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

7. สรุปเนื อหาโดยสรุป 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. มอบหมายใบงาน โดยครูเดินดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM  

1.เอกสารประกอบ
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด 
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      7 คะแนน 
ทักษะ      5   คะแนน 
จิตพิสัย      5  คะแนน 
รวม       17     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วน า
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ นไป   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 

 
 
 
 
 

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

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั นเรียน 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 ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอและเป็นผู้น่าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม ่าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม ่าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

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


