
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวชิา 20204-2003 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2563 
ประเภทวิชาพาณิชยการ    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ                

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน ์  เงินแท่ง 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 

 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................. ....................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นายจเด็ด   รัศมิทัต) 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

 ( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 
   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................. ...................................... 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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



 

 

คำนำ 
 แผนการจัดการเรียนรู้   มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 20204-2003 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการ
สอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดทำได้มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หน่วย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณธรรมจริยธรรม ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา มีแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบัติ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่ อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 ผู้จัดทำหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู -อาจารย์
และนักเรียน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
 
 

 
ธีรวัฒน์   เงินแท่ง 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20204-2003 จำนวน 2 หน่วยกิต   54 ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคำนวณของเครื ่องคอมพิวเตอร์  
พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์ 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. รู้หลักการและพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการ

ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎี

เมตริกซ์ 
๔. มีทักษะในการคำนวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

4. สมรรถนะรายวิชา  
1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจำนวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์ 
2.   แสดงความรู้เกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ระบบจำนวน 2 2 1 2 -   - 2 3 12 4 3 

2. เลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 - - 3 2 13 3 3 

3. การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ 2 2 3 2 - - 3 2 14 2 6 

4. หลักการคำนวณเลขในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1 1 1 1 - - 3 3 10 6 3 

5. ตรรกศาสตร์ 2 2 2 3 - - 2 2 13 3 6 

6. พีชคณิตแบบบูล 1 1 1 - 1 - 1 2 7 7 6 

7. วงจรตรรก 2 2 2 2 - - 1 2 11 5 6 

8. เมตริกซ ์ 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 6 

9. พีชคณิตเชิงเส้น 1 1 1 - - - 1 1 5 8 6 

            
สอบปลายภาค           54 

รวม 15 15 15 14 3 1 18 19 100   
ลำดับความสำคัญ 3 3 3 4 5 6 2 1 -   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 ระบบ
จำนวน 
 

4 1. วิวัฒนาการของจำนวนและตัวเลข 
2.  โครงสร้างระบบจำนวน 
3.  จำนวนจริง 
4.  จำนวนตรรกยะ 
5.  จำนวนอตรรกยะ 
6.  จำนวนเต็ม 
7.  จำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาติ 
8.  เส้นจำนวน 

บอกลักษณะของจำนวนได้ 
 

หน่วยที่ 2   
เลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

4 1.  ระบบเลขฐานสิบ 
2.  ระบบเลขสอง 
3.  ระบบเลขฐานแปด 
4.  ระบบเลขฐานสิบหก 
5.  ระบบเลขฐานอื่น ๆ  
 

บอกจำนวนสมาชิคเลขฐานได้ 
 

หน่วยที่ 3 การ
แปลงเลขฐานใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

4 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานใด ๆ   
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐาน
ใด ๆ 
2. การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐาน
ใด ๆ 
3. การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลข
ฐานใด  ๆ 

แปลงเลขฐานต่างๆ ได้ 
 

หน่วยที่ 4   
หลักการคำนวณใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

4 1. หลักการคำนวณในระบบ
คอมพิวเตอร์     
2. การคำนวณเลขฐานสิบ       
3. การคำนวณเลขฐานสอง 
4. การคำนวณเลขฐานแปด 
5. การคำนวณเลขฐานสิบหก 
คอมพลีเมนต์ของเลขฐาน 

คิดคำนวณเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ 
 

หน่วยที่ 5  
ตรรกศาสตร์ 

4 1. ประพจน์และประโยคเปิด 
2. การเชื่อมประพจน์ 
3. การหาค่าความจริงของประพจน์ 
4. การให้เหตุและผล 
 

คิดหาเหตุผลตามหลักการทาง 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 6  
พีชคณิตแบบบูล  
 

4 1. พีชคณิตแบบบูล 
2. สมมติฐานแบบบูล 
3. ทฤษฎีแบบบูล 

ตรรกศาสตร์ได้ 
 

หน่วยที่ 7  
วงจรตรรก 

 

4 วงจรเกท 
ออร์เกท  ( OR  Gates) 
แอนด์เกท (AND Gates) 
อินเวอร์เตอร์ (Inverters, 
NOT) 
แนนด์เกท (NAND Gates) 
นอร์เกท (NOR Gates) 
XOR Gates XNOR Gates  

คำนวณพีชคณิต ได้ 
 

หน่วยที่ 8 เมตริกซ์ 4 1. ความหมายของเมตริกซ์ 
2. แถวและคอลัมน์ 
3. ชนิดของเมตริกซ์ 
4. เมตริกซ์ย่อย 
5 การเท่ากันของเมตริกซ์ 
6. การบวกเมตริกซ์ 
7. การลบเมตริกซ์ 
8. การคูณเมตริกซ์ 
9. การสลับเปลี่ยนของเมตริกซ์  
10. ตัวกำหนด 
(Determinant) 
11. เมตริกซ์เอกลักษณ์ 
(Identity Matrix) 

วาดวงจรตรรก ได้ 

หน่วยที่ 9  
พีชคณิตเชิงเส้น 

 

4 1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
สมการ 
2. ระบบสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
4. ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 
5. การแก้สมการเชิงเส้นสองตัว
แปร 

คิดคำนวณค่าเมตริกซ์ได้ 

 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 6 2 12 6 
๒ 3 4 3 10 5 
๓ 5 3 2 10 5 
๔ 2 5 1 8 4 
๕ 3 2 2 7 3.5 
6 4 4 3 11 5.5 
7 5 3 1 9 4.5 
8 3 5 2 10 5 
      
      

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       3๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
 7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  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 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 



 

 

8. เครื่องมือวัดผล 
 8.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 8.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.๔ ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบจำนวน  จำนวน 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบจำนวน 
2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบตัวเลข 
3. เห็นความสำคัญของระบบตัวเลขและระบบจำนวน 
4. ทราบความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบจำนวน 
5.  มีความรู้ความเข้าในในระบบเส้นจำนวน 
6.  เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบจำนวนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       1. อธิบายโครงสร้างของระบบจำนวนได้ 
  2. ประยุกต์ใช้คุณสมบัติต่างไ ของจำนวนใด ๆ ได้ 
       3. สามารถวิเคราะห์และแยกแยะได้อย่างถูกต้องระหว่างระบบจำนวนกับตัวเลข 
       4.  สามารถนำระบบจำนวนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
       5.  สามารถเขียนเลขจำนวนต่าง ๆ ให้เป็นเลขโรมันได้  
  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 บอกลักษณะของจำนวนได้ 
3. เนื้อหา 

 1. วิวัฒนาการของจำนวนและตัวเลข 
 2. โครงสร้างระบบจำนวน 
 3. จำนวนจริง 
 4. จำนวนตรรกยะ 
 5. จำนวนอตรรกยะ 
 6. จำนวนเต็ม 
 7. จำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาติ 
 8. เส้นจำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

บอกลักษณะของจำนวนได้ 1. อธิบายโครงสร้างของระบบจำนวนได้ 
2. ประยุกต์ใช้คุณสมบัติต่างไ ของจำนวนใด ๆ ได้ 
3. สามารถวิเคราะห์และแยกแยะได้อย่างถูกต้อง
ระหว่างระบบจำนวนกับตัวเลข 
4.  สามารถนำระบบจำนวนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
5.  สามารถเขียนเลขจำนวนต่าง ๆ ให้เป็นเลขโรมันได้
6. คำนวณหาปริมาณไอน้ำในอากาศ และความชื้น
สัมพัทธ์ 
7. อธิบายความสัมพัธ์ของความดัน อุณหภูมิ และ
ปริมาตรของอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 
2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
ระบบจำนวน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
หลักการเบื ้องต้นของระบบ
จำนวน  นักเรียนฟังครูพร้อม
กับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในเรื ่องหลักการ
เบ ื ้องต ้นของระบบจำนวน
นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร ้ อมก ั บจดบ ั นท ึ กและ
ค ้นคว ้ า ใน  ระบบ  google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื ่อง หลักการเบื ้องต้นของ
ระบบจำนวน 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเร ียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เร ื ่อง หลักการ
เบื้องต้นของระบบจำนวน 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อ งหล ั กการ
เบ ื ้องต ้นของระบบจำนวน
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
..................................................................................................................................... ....................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน 6 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ   7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถเขียนระบบเลขฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถนำความรู้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น ๆ ได้ 
3. สามารถบอกสมาชิกของเลขจำนวนที่อยู่ในระบบเลขฐานใด ๆ ได้ 
4. สามารถเขียนและบอกสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ปฏิบัติการแปลงเลขฐาน ไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
6. บอกความจำเป็นในการนำระบบของเลขฐานไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

บอกจำนวนสมาชิคเลขฐานได้ 
3. เนื้อหา 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

บอกจำนวนสมาชิคเลขฐานได้ 
 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื ่อ แลกเปลี ่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง เลข
ฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์   

 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
5.  ครูอธิบายในเรื่องเลข

ฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์     

1.  นักเรียนฟังครูพร้อมกับ
จดบันทึกซักถามข้อสงสัย 

2. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์   
2. นัก เร ี ยนฟ ั งคร ูอธ ิบาย

ต ั ว อย ่ า งพร ้ อมก ั บจด
บ ันท ึ กและค ้นคว ้ า ใน 
ร ะ บ บ  google class 
room และนำเสนอ 

 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์   
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้อหาในเร ื ่อง เลขฐานใน
ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์  ม า
ล่วงหน้า ก่อนเร ียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน 9 ชั่วโมง 
1.จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
  1.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง 

2.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด 
3.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก 
4.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ 
5.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 
6.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก 
7.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ 
8.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง 
9.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก 
10 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ 
11 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง 
12 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. บอกความจำเป็นในการเปลี่ยนเลขฐานได้ 
2. ปฏิบัติการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
3. ปฏิบัติการเปลี่ยนเลขฐานสองไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
4. ปฏิบัติการเปลี่ยนเลขฐานแปดไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
5. ปฏิบัติการเปลี่ยนเลขฐานสิบหกไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
6. มีทักษะในการแปลงเลขฐานและนำไปประยุกต์ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

  แปลงเลขฐานต่างๆ ได้ 
3. เนื้อหา 

1.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง 
2.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด 
3.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก 
4.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ 
5.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 
6.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก 
7.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ 
8.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง 
9.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก 
10 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ 
11 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง   12 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด 



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

แปลงเลขฐานต่างๆ ได้ 1.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง 
2.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด 
3.  การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก 
4.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ 
5.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด 
6.  การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก 
7.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ 
8.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง 
9.  การแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก 
10 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ 
11 การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมา 

เรียนของนักเรียนโดยการ
เช็คชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียด 
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การ 
วัดผลและประเมินผลให้
นกัเรียนทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ 
นักเรียนยกตัวอย่างการ
แปลงเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 

1. เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานนิวเมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. ระบบ google 
class room  
3.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ครูอธิบายในเรื่อง 
อุปกรณ์ทำงานในระบบนิว
แมติกส์ 
2. นักเรียนฟังครูพร้อม 
กับจดบ ันท ึกซ ักถามข้อ
สงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะ 
ส ัญล ักษณ์ในเร ื ่อง การ
แปลงเลขฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย 
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค ้ นคว ้ า ใน  ระบบ 
google class room และ
นำเสนอ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื ่อง การแปลงเลขฐาน
ในระบบคอมพิวเตอร์ 
๒. ให ้น ักเร ียนค้นคว ้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 3 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ 3 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสรุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ความเค้น
ออกแบบและความเค้นที่
เกิดข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง. ให้ทำ
แบบทดสอบบทที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.มอบหมายให ้ไปศ ึกษา
เนื้อหาในเรื่องการแปลงเลข
ฐานในระบบคอมพิวเตอร์ 
มาล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ูแลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่เกิดขึ ้นไป
แก้ไขในกลุ่มอื่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาใน
การสอนครั้งต่อไป 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
......................................................................................................................................................... ................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการ 

เรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  หลักการคำนวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน 6 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ   7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถเขียนระบบเลขฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถนำความรู้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น ๆ ได้ 
3. สามารถบอกสมาชิกของเลขจำนวนที่อยู่ในระบบเลขฐานใด ๆ ได้ 
4. สามารถเขียนและบอกสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ปฏิบัติการแปลงเลขฐาน ไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
6. บอกความจำเป็นในการนำระบบของเลขฐานไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

บอกจำนวนสมาชิคเลขฐานได้ 
3. เนื้อหา 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

คิดคำนวณเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง หลักการ
คำนวณเลขในระบบ
คอมพิวเตอร์   
 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องหลักการ
คำนวณเลขในระบบ
คอมพิวเตอร์     
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องหลักการคำนวณเลข
ในระบบคอมพิวเตอร์   
4. น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องหลักการคำนวณเลขใน
ระบบคอมพิวเตอร์   
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ หลักการคำนวณ
เลขในระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อ งหล ั กการ
ค ำ น ว ณ เ ล ข ใ น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์  มาล ่วงหน้า 
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ตรรกศาสตร์  จำนวน 6 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ   7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถเขียนระบบเลขฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถนำความรู้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น ๆ ได้ 
3. สามารถบอกสมาชิกของเลขจำนวนที่อยู่ในระบบเลขฐานใด ๆ ได้ 
4. สามารถเขียนและบอกสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ปฏิบัติการแปลงเลขฐาน ไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
6. บอกความจำเป็นในการนำระบบของเลขฐานไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

คิดหาเหตุผลตามหลักการทางตรรกศาสตร์ได้ 
3. เนื้อหา 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

คิดหาเหตุผลตามหลักการทางตรรกศาสตร์ได้ 1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง 
ตรรกศาสตร์   
 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง
ตรรกศาสตร์     
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องตรรกศาสตร์ 
4. น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องตรรกศาสตร์ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ ตรรกศาสตร์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องตรรกศาสตร์ใน
ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์  ม า
ล่วงหน้า ก่อนเร ียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พีชคณิตแบบบูล  จำนวน 6 ชั่วโมง 

  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ   7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถเขียนระบบเลขฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถนำความรู้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น ๆ ได้ 
3. สามารถบอกสมาชิกของเลขจำนวนที่อยู่ในระบบเลขฐานใด ๆ ได้ 
4. สามารถเขียนและบอกสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ปฏิบัติการแปลงเลขฐาน ไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
6. บอกความจำเป็นในการนำระบบของเลขฐานไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
คำนวณพีชคณิต ได3้. เนื้อหา 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

คำนวณพีชคณิต ได้ 1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 

 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง พีชคณิต
แบบบูล   
 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องพีชคณิต
แบบบูล     
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องพีชคณิตแบบบูล 
4. น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องพีชคณิตแบบบูล 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ พีชคณิตแบบบูล 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้ อหา ใน เร ื ่ อ ง พ ี ช คณิ ต
แบบบูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
มาล่วงหน้า ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  วงจรตรรก  จำนวน 6 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
- ออร์เกท  ( OR  Gates) 
- แอนด์เกท (AND Gates) 
- อินเวอร์เตอร์ (Inverters , NOT) 
- แนนด์เกท (NAND Gates) 
- นอร์เกท (NOR Gates) 
- XOR Gates  XNOR Gates  
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. สามารถเขียนระบบเลขฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
2. สามารถนำความรู้ในระบบเลขฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับเลขฐานอื่น ๆ ได้ 
3. สามารถบอกสมาชิกของเลขจำนวนที่อยู่ในระบบเลขฐานใด ๆ ได้ 
4. สามารถเขียนและบอกสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
5. ปฏิบัติการแปลงเลขฐาน ไปเป็นเลขฐานใด ๆ ได้ 
6. บอกความจำเป็นในการนำระบบของเลขฐานไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
วาด วงจรตรรก ได ้
3. เนื้อหา 

- ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน 
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา 
- บรรยาย 
- แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง 
- ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ 
- สรุปบทเรียน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

วาด วงจรตรรก ได ้ - ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน 
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา 
- บรรยาย 
- แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง 
- ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ 
- สรุปบทเรียน 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง วง
จรตรรก   
 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องวงจร
ตรรก     
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องวงจรตรรก 
4. น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องวงจรตรรก 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ วงจรตรรก 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องวงจรตรรก มา
ล่วงหน้า ก่อนเร ียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  เมตริกซ์  จำนวน 6 ชั่วโมง 
  1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1 ความหมายของเมตริกซ์ 
2 แถวและคอลัมน์ 
3 ชนิดของเมตริกซ์ 
4 เมตริกซ์ย่อย 
5 การเท่ากันของเมตริกซ์ 
6 การบวกเมตริกซ์ 
7 การลบเมตริกซ์ 
8 การคูณเมตริกซ์ 
9 การสลับเปลี่ยนของเมตริกซ์  
10 ตัวกำหนด (Determinant) 
11 เมตริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน 
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา 
- บรรยาย 
- แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง 
- ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ 
- สรุปบทเรียน 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

คิดคำนวณค่าเมตริกซ์ได้ 
3. เนื้อหา 

1. ความสำคัญของระบบเลขฐาน 
2. ระบบเลขฐานสิบ 
3. ระบบเลขฐานสอง 
4. ระบบเลขฐานแปด 
5. ระบบเลขฐานสิบหก 
6. ระบบเลขฐานอื่น ๆ 
7. การเขียนและอ่านเลขฐาน 
 
 
 
 
 



 

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

คิดคำนวณค่าเมตริกซ์ได้ - ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน 
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา 
- บรรยาย 
- แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง 
- ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ 
- สรุปบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง เมตริกซ์   
 ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องเมตริกซ์     
2. นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
3. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในเรื่องเมตริกซ์ 
4. น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่องเมตริกซ์ 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบ google class room 
หน่วยที่ 2 สืบค้นด้วยระบบ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
 2.ระบบ google 
class room  
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3. มอบหมายให้ทำ
แบบฝึกหัดบทที่ 2  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เมตริกซ์ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 2 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เน ื ้อหาในเร ื ่องเมตร ิกซ์มา
ล่วงหน้า ก่อนเร ียนในครั้ ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………..……………………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
................................................................................................................................. ........................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรม    การ
เรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


