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แผนการจัดการเรียนรู ้
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาการการเรียนรู ้

 
 

ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2   
รหัสวิชา  (1000-4104) 

 
 

จัดท าโดย 
 

อาจารย์ โยธิกา   กุลวงษ ์
สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ (คณิตศาสตร)์ 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม 
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ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการ การเรียนรู้วิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2  
รหัสวิชา (1000-4104)เล่มนี้ได้จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดท าได้มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หน่วย การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการการเรียนรู้วิชา และคุณธรรมจริยธรรม ไว้ในหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเนื้อหา มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบัติ และสื่อการเรียนการสอน 
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

 ผู้จัดท าหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู-อาจารย์และนักเรียน หากมี
ข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

 
 

               ลงช่ือ......................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 
ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2  (1000-4104) เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ช่ือหน่วย  มมุและการวดัมมุ สอนครัง้ท่ี 1–2/18 

ช่ือเร่ือง มมุและการวดัมมุ จ านวน    4   คาบ 
          

หวัข้อเร่ือง 
 1.1 มมุและการวดัมมุ 
 1.2 ทิศทางของการวดัมมุ 
 1.3 หนว่ยของการวดัมมุ 

 1.4 ความสมัพนัธ์ของมมุท่ีมีหนว่ยเป็นองศากบัเรเดียน 
 1.5 สมบตัขิองรูปสามเหล่ียมมมุฉากตามทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

 

สมรรถนะย่อย 
 ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัมมุและการวดัมมุ  

 

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ
 1. อธิบายความหมายมมุ และสามารถวดัมมุตามระบบนิยมได้ 
 2. เปล่ียนหนว่ยของมมุระหวา่งองศากบัเรเดียนได้ 
 3. อธิบายคณุสมบตัขิองรูปสามเหล่ียมมมุฉากตามทฤษฎีบทปีทาโกรัสได้ 
 4. ค านวณความยาวของรูปสามเหล่ียมมมุฉากตามทฤษฎีบทปีทาโกรัสได้ 
 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บรูณาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               ตรงตอ่เวลา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ท างานเรียบร้อย สนใจ ใฝ่รู้ มีความ
ซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา 
 

 
เนือ้หาสาระ 
 

 1.1 มมุและการวดัมมุ 
  เม่ือวดัมมุใด ๆ โดยการเขียนวงกลมรัศมี 1 หนว่ย ท่ีมีจดุศนูย์กลางท่ีจดุยอดของมมุ แล้ววดัมมุ
นัน้ด้วยความยาวสว่นโค้งของวงกลมท่ีอยูร่ะหวา่งแขนของมมุ ดงัรูป 
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รูปที่ มมุและการวดัมมุ 
 

 จากรูป เม่ือ หมนุสว่นของเส้นตรง  OX จากจดุ  O ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาถึงสว่น  
ของเส้นตรง OR สว่นท่ีลากจาก OX ไปถึง OR นีเ้รียกกวา่ “มมุ” 
 1.2 ทิศทางของการวดัมมุ 
  ทิศทางของการวดัมมุจะแบง่ออกเป็น  2 ทิศทางคือการวดัมมุในทิศทางตามเข็มนาฬิก า การวดั
มมุในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 
 1.3 หนว่ยของการวดัมมุ 

  หนว่ยของการวดัมมุท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนัมี 2 ระบบ คือ องศา และเรเดียน 
 1.4 ความสมัพนัธ์ของมมุท่ีมีหนว่ยเป็นองศากบัเรเดียน 
 1.5 สมบตัขิองรูปสามเหล่ียมมมุฉากตามทฤษฎีบทปีทาโกรัส 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 หนว่ยท่ี 1 
 2.  แบบฝึกทกัษะ 
 3. แบบทดสอบและแบบประเมินพฤตกิรรม หนว่ยท่ี 1 
 4. แหลง่สืบค้นข้อมลูห้องสมดุวิทยาลยั ศนูย์วิทยบริการ ห้อง  Internet 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 1/18 คาบที่ 1–2/36) 

 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูแนะน ารายวิชา วิธีการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน หนว่ยท่ี 1 

 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง มมุ และทิศทางของมมุ 
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 5.  นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 6.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 1.1 มมุและการวดัมมุ 1.2 ทิศทางของการวดัมมุ 
และ 1.3 หนว่ยของการวดัมมุ 
 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 1 ข้อ 1 
 8.  ครูให้นกัเรียนจบักลุม่น าเสนอวิธีท าในแบบฝึกทกัษะ 
 9.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 1 ข้อ 1 
 ขัน้สรุป 
 10. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2/18 คาบที่ 3–4/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองมมุ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสู่บทเรียนเร่ือง หนว่ยและความสมัพนัธ์ของมมุ 

 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อความสมัพนัธ์ของมมุและสมบตัขิองสามเหล่ียม 
 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 1 ข้อ 2-3 
 7.  ครูให้นกัเรียนจบักลุม่น าเสนอวิธีท าในแบบฝึกทกัษะตามข้อ 6 และร่วมกนัเฉลย 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 9. ครูให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 1 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) หนว่ยท่ี 1 (ไว้เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัเรียน) 
2. แบบสงัเกตการท างานกลุม่และน าเสนอผลงานกลุม่ เกณฑ์ผา่น 60% 
3. แบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 1 เกณฑ์ผา่น 50% 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 1 เกณฑ์ผา่น 50% 
5. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผา่น 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 1. ให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 1 ให้เรียบร้อย สง่ในครัง้ตอ่ไป 
 2. ให้นกัเรียนสืบค้นและคดัลอกตวัอยา่งเก่ียวกบัมมุและการวดัมมุ ท่ีไมซ่ า้ จ านวน 5 ข้อ 
      ในเอกสาร ต าราหรือส่ืออ่ืนสง่ในการเรียนครัง้ท่ี 3 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. คะแนนจากแบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 1 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 1 
3. ผลจากการน าเสนอสาระส าคญั 
4. การตรวจจากงานท่ีมอบหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 รหสั 1000–4104 บ.ศนูย์หนงัสือเมืองไทย 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียน 
3. การอ้างอิงตามบรรณานกุรมของหนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................... ........................................................................................ 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..............................
..................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ .. 
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
.............................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .....................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.............................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
.................................................................................................................................... ....................... 
 
 
          ลงช่ือ.......................................                                            ลงช่ือ...................................... 
        (...............................................)                                             (.............................................)  

ตวัแทนนกัศกึษา                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 
ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2  (1000-4104) เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ช่ือหน่วย  อตัราสว่นตรีโกณมิต ิ สอนครัง้ท่ี 3–4/18 

ช่ือเร่ือง อตัราสว่นตรีโกณมิติ จ านวน    4   คาบ 
     

หวัข้อเร่ือง 
 2.1 อตัราสว่นตรีโกณมิต ิ

 2.2 ฟังก์ชนัตรีโกณมิตขิองมมุ  30o, 45o, 60o 
 

 2.3 ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของวงกลมหนึง่หนว่ย 
 

 

สมรรถนะย่อย 
 1. ประยกุต์การวดัโดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมิติ 
 2. ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 
 

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ
 1. หาคา่ระยะทางโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมิตขิองมมุท่ีก าหนดได้ 
 2. หาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิตจิากวงกลมหนึง่หนว่ยได้ 
 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ตรงตอ่เวลา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ท างานเรียบร้อย สนใจใฝ่รู้ มีความ
ซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา 
 
เนือ้หาสาระ 
 

 2.1 อตัราสว่นตรีโกณมิต ิ
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 ความยาวด้านตรงข้ามมมุ A ยาวเทา่กบั a หนว่ย 
 ความยาวด้านตรงข้ามมมุ B ยาวเทา่กบั b หนว่ย 
 ความยาวด้านตรงข้ามมมุ C ยาวเทา่กบั c หนว่ย 
 ฟังก์ชนัตรีโกณมิตท่ีิเกิดจากมมุภายในของรูปสามเหล่ียมเกิดเป็นฟังก์ชนัตรีโกณมิติ เชน่ 
 ไซน์  (Sine) คือ  อตัราสว่นของความยาวด้านตรงข้ามมมุกบัความยาวด้านตรงข้ามมมุฉาก  
เขียนแทนด้วย sin 

b
a    

มฉากนตรงข้ามมุความยาวด้า
  Aมนตรงข้ามมุความยาวด้า

      Asin   

 2.2 ฟังก์ชนัตรีโกณมิตขิองมมุ  30o, 45o, 60o 
 

 2.3 ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของวงกลมหนึง่หนว่ย 

  2.3.1 วงกลมหนึง่หนว่ย  (Unit Circle) คือ วงกลมท่ีมีจดุศนูย์กลางอยูท่ี่จดุก าเนิด  (0, 0) มี
รัศมี ยาว 1 หนว่ย 

  2.3.2 การหาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิตใินจตภุาคตา่ง ๆ จากวงกลมหนึง่หนว่ย 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 หนว่ยท่ี 2 
 2.  แบบฝึกทกัษะท่ี 2.1–2.2 
 3. แบบทดสอบและแบบประเมินพฤตกิรรม หนว่ยท่ี 2 
 4. แหลง่สืบค้นข้อมลูห้องสมดุวิทยาลยั ศนูย์วิทยบริการ ห้อง  Internet 
  

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 3/18 คาบที่ 5–6/36) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน ตรวจความเรียบร้อย ความพร้อมก่อนเรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองมมุและความสมัพนัธ์ของมมุ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน หนว่ยท่ี 2 

 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง ฟังก์ชนัตรีโกณมิต ิ
 5.  นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 

 6.  ครูอธิบาย  ถาม-ตอบในหวัข้อ 2.1 อตัราสว่นตรีโกณมิติ  และ 2.2 ฟังก์ชนัตรีโกณมิตขิอง
มมุ 30o, 45o, 60o 
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 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 และร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน และมอบหมายงาน ให้ท าแบบฝึกหดัท่ี 2.1 ข้ออ่ืน ๆ 
เป็นการบ้าน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 4/18 คาบที่ 7–8/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมิติ 
  3. ครูให้นกัเรียนสง่งานท่ีมอบหมาย 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ืองฟังก์ชนัตรีโกณมิติของวงกลมหนึง่หนว่ย 

 5. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 6.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อฟังก์ชนัตรีโกณมิติของวงกลมหนึง่หนว่ย 
 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 2.2 และร่วมกนัเฉลย  
 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 9. ครูให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 2 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) หนว่ยท่ี 2 (ไว้เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัเรียน) 
2. แบบสงัเกตการท างานกลุม่และน าเสนอผลงานกลุม่ เกณฑ์ผา่น 60% 
3. แบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 2 เกณฑ์ผา่น 50% 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 2 เกณฑ์ผา่น 50% 
5. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผา่น 60% 

 
 

งานที่มอบหมาย 
 ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.1–2.2 ข้ออ่ืนจากเฉลยในชัน้เรียนเป็นการบ้าน สง่ในครัง้ตอ่ไป  
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ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. คะแนนจากแบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 2 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 2 
3. ผลจากการน าเสนอสาระส าคญั 
4. การตรวจจากงานท่ีมอบหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 รหสั 1000–4104 บ.ศนูย์หนงัสือเมืองไทย 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียน  
3. การอ้างอิงตามบรรณานกุรมของหนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
.......................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................... ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................................................ ........................................................... 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..............................
..................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ .. 
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
.............................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .....................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.............................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
 
 
          ลงช่ือ.....................................                                            ลงช่ือ....................................... 
         (...............................................)                                            (.............................................)  
                         ตวัแทนนกัศกึษา                                                                    อาจารย์ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 
ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2  (1000–4104) เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ช่ือหน่วย  กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ สอนครัง้ท่ี 5–6/18 

ช่ือเร่ือง กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ จ านวน    4   คาบ 
          

หวัข้อเร่ือง 
 3.1 เอกลกัษณ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 
 3.2 กฎของไซน์ 
 3.3 กฎของโคไซน์ 
 3.4 การหาระยะหา่งและความสงูโดยใช้ตรีโกณมิติ 
 

สมรรถนะย่อย 
 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้ตรีโกณมิติ 
 2. ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบักฎของไซน์และกฎของโคไซน์ 

 
 

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ
 1. พิสจูน์เอกลกัษณ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิตไิด้ 
 2. น าความรู้เร่ืองกฎของไซน์และโคไซน์ไปใช้แก้ปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
 3. ค านวณหาระยะทางและความสงูโดยใช้ตรีโกณมิตไิด้ 
 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ตรงตอ่เวลา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ท างานเรียบร้อย สนใจใฝ่รู้ มีความ
ซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา 
 

เนือ้หาสาระ 
 

 3.1 เอกลกัษณ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 
  เอกลกัษณ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิตสิามารถหาความสมัพนัธ์ได้ ดงัเชน่ 

  
 3.2 กฎของไซน์ 
  กฎของฟังก์ชนัไซน์เป็นความสมัพนัธ์ของความยาวของด้านทัง้สามด้านของสามเหล่ียม ใด ๆ 
กบัฟังก์ชนัไซน์ดงันี ้

 cosec A =  Asin
1  หรือ cosec A sin A = 1 
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 จากรูป สามเหล่ียม ABC เป็นสามเหล่ียมใด ๆ 
 ด้าน BC ยาว a หนว่ย   ด้าน AC ยาว b หนว่ย 
 ด้าน AB ยาว c หนว่ย 
 กฎของไซน์มีความสมัพนัธ์ดงันี ้

  
 3.3 กฎของโคไซน์ 
  กฎของฟังก์ชนัโคไซน์เป็นความสมัพนัธ์ของควา มยาวด้านของสามด้านของสามเหล่ีย มใด ๆ  
กบัฟังก์ชนัโคไซน์ดงันี ้

 
 

 จากรูป สามเหล่ียม ABC เป็นสามเหล่ียมใด ๆ 
 ด้าน BC ยาว a หนว่ย  ด้าน AC ยาว b หนว่ย 
 ด้าน AB ยาว c หนว่ย 

 
 

1. a2 = b2 + c2 – 2bc cos A 

2. a2 = b2 + c2 – 2ac cos B 

3. a2 = b2 + c2 – 2ab cos C 

 C  sin
c    B  sin

b     Asin
a    
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 3.4 การหาระยะหา่งและความสงูโดยใช้ตรีโกณมิติ 
  มีมมุยกขึน้ และมมุกดลง 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 หนว่ยท่ี 3 
 2.  แบบฝึกทกัษะหนว่ยท่ี 3 
 3. แบบทดสอบและแบบประเมินพฤตกิรรม หนว่ยท่ี 3 
 4. แหลง่สืบค้นข้อมลูห้องสมดุวิทยาลยั ศนูย์วิทยบริการ ห้อง  Internet 
  

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5/18 คาบที่ 9–10/36) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน ตรวจความเรียบร้อย ความพร้อมก่อนเรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองฟังก์ชนัตรีโกณมิติของวงกลมหนึง่หนว่ย 
  3. ครูให้นกัเรียนสง่งานท่ีมอบหมาย 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 4.  ครูให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน หนว่ยท่ี 3 

 5.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง เอกลกัษณ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิติ และกฎของไซน์ 
 6.  นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 7.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ เอกลกัษณ์ของฟังก์ชนัตรีโกณมิติและกฎของไซน์ 
 8.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 3 ข้อ 1 และร่วมกนัเฉลย 
 ขัน้สรุป 
 9. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 6/18 คาบที่ 12–12/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลับในหวัข้อในเร่ือง กฎของไซน์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง กฎของโคไซน์ 

 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
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 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ กฎของโคไซน์และการหาระยะหา่งและความสงูโดยใช้
ตรีโกณมิติ 
 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 3 ข้อ 2 และร่วมกนัเฉลย 
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 8. ครูให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 3 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) หนว่ยท่ี 3 (ไว้เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัเรียน) 
2. แบบสงัเกตการท างานกลุม่และน าเสนอผลงานกลุม่ เกณฑ์ผา่น 60% 
3. แบบฝึกทกัษะหนว่ยท่ี 3 เกณฑ์ผา่น 50% 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 3 เกณฑ์ผา่น 50% 
5. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผา่น 60% 

 
 

งานที่มอบหมาย 
 ให้นกัเรียนสืบค้นและคดัลอกตวัอยา่งเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้กฎของโคไซน์และการหา
ระยะหา่งและความสงูโดยใช้ตรีโกณมิติ ท่ีไมซ่ า้กบัตวัอยา่งท่ีเรียน จ านวน 8 ข้อ ในเอกสาร ต าราหรือส่ืออ่ืน
สง่ในการเรียนครัง้ท่ี 7 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. คะแนนจากแบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 3 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 3 
3. ผลจากการน าเสนอสาระส าคญั 
4. การตรวจจากงานท่ีมอบหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 รหสัวิชา 1000–4104 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียน  
3. การอ้างอิงตามบรรณานกุรมของหนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................  
............................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ..............................
...................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..............................
................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ..............................
................................................................................................ ...........................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................................ ...............
.................................................................................................................... .......................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
.................................................................................................................................. ......................... 
 
 
          ลงช่ือ..........................................                                     ลงช่ือ......................................... 
           (...............................................)                                      (........................ .....................) 
                          ตวัแทนนกัศกึษา                                                               อาจารย์ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่ 4 
ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2  (1000-4104) เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ช่ือหน่วย  จ านวนเชิงซ้อน สอนครัง้ท่ี 7–9/18 

ช่ือเร่ือง จ านวนเชิงซ้อน จ านวน   6  คาบ 
 
หวัข้อเร่ือง 

4.1 ความหมายและรูปแบบของจ านวนเชิงซ้อน 
4.2 จ านวนเชิงซ้อนในรูปพิกดัฉาก 
4.3 จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้ 
4.4 การเปล่ียนรูประหวา่งรูปพิกดัฉากและรูปเชิงขัว้ 
4.5 การคอนจเุกตจ านวนเชิงซ้อน 
4.6 การบวกและลบจ านวนเชิงซ้อน 
4.7 การคณูจ านวนเชิงซ้อน 
4.8 การหารจ านวนเชิงซ้อน 
4.9 การค านวณจ านวนเชิงซ้อนด้วยเคร่ืองค านวณ 

 

สมรรถนะย่อย 
 ด าเนินการและประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัจ านวนเชิงซ้อน 

 

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ
 1. บอกความหมายและรูปแบบของจ านวนเชิงซ้อนได้ 
 2. บอกสญัลกัษณ์ของจ านวนเชิงซ้อนในรูปพิกดัฉากได้ 
 3. บอกสญัลกัษณ์ของจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้ได้ 
 4. เปล่ียนรูประหวา่งรูปพิกดัฉากและรูปเชิงขัว้ได้ 
 5. บวกและลบจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้และรูปพิกดัฉากได้ 
 6. คณูจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้และรูปพิกดัฉากได้ 
 7. หารจ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้และรูปพิกดัฉากได้ 
 8. แสดงการค านวณจ านวนเชิงซ้อนด้วยเคร่ืองค านวณได้ 
 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ตรงตอ่เวลา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ท างานเรียบร้อย สนใ จใฝ่รู้ มีความ
ซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา 
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เนือ้หาสาระ 

4.1 ความหมายและรูปแบบของจ านวนเชิงซ้อน 
 จ านวนเชิงซ้อน  (Complex Numbers: C) คือ จ านวนท่ีประกอบด้วยจ านวน 2 กลุม่ กลุม่หนึง่
เป็นจ านวนจริง  (Real Numbers) อีกกลุม่หนึง่เป็นจ านวนจินตภาพ  (Imaginary Numbers) น ามาเขียน
รวมกนัเป็นจ านวนเชิงซ้อน โดยใช้สญัลกัษณ์ดงันี ้ 
 

  
 

 รูปแบบของจ านวนเชิงซ้อน เขียนได้ 4 รูปแบบ คือ 

 1. รูปพิกดัฉาก (Rectangular Form) เขียนอยูใ่นรูป C = a ± jb  
 2. รูปเชิงขัว้ (Polar Form) เขียนอยูใ่นรูป C = r  
 3. รูปตรีโกณมิต ิ(Trigonometric Form) เขียนอยูใ่นรูป C = r (cos  ± j sin ) 
 4. รูปชีก้ าลงั (Exponential Form) เขียนอยูใ่นรูป C = rej 

4.2 จ านวนเชิงซ้อนในรูปพิกดัฉาก 
  จ านวนเชิงซ้อนในรูปพิกดัฉาก (Rectangular Form)  
 

  
 

  
 

j

j

a

b

C = a + jb

 
 

4.3 จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้ 
  จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขัว้ (Polar Form)  
 

  
 
 
 
 

 C  =  r  

C  =  a ± jb 

 

C  =  a ± jb 
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4.4 การเปล่ียนรูประหวา่งรูปพิกดัฉากและรูปเชิงขัว้ 

j

j

a

br



C = a + jb = r   

 
4.5 การคอนจเุกตจ านวนเชิงซ้อน 
4.6 การบวกและลบจ านวนเชิงซ้อน 
4.7 การคณูจ านวนเชิงซ้อน 
4.8 การหารจ านวนเชิงซ้อน 
4.9 การค านวณจ านวนเชิงซ้อนด้วยเคร่ืองค านวณ 
  

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 หนว่ยท่ี 4 
 2.  แบบฝึกทกัษะท่ี 4 
 3. แบบทดสอบและแบบประเมินพฤตกิรรม หนว่ยท่ี 4 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 7/18 คาบที่ 13–14/36) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน ตรวจความเรียบร้อย ความพร้อมก่อนเรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ือง  การหาระยะหา่งและความสงูโดยใช้
ตรีโกณมิต ิ
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน หนว่ยท่ี 4 

 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง รูปแบบของจ านวนเชิงซ้อน 
 5.  นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 

 6.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 4.1-4.4 
 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4 ข้อ 1-2 และร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 8/18 คาบที่ 15–16/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองการเปล่ียนรูประหวา่งรูปพิกดัฉากและเชิงขัว้ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง การบวกและลบจ านวนเชิงซ้อน 

 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 4.5-4.7 

 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4 ข้อ 3-5 และร่วมกนัเฉลย  
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 9/18 คาบที่ 17–18/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองเมตริกซ์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ืองการบวกลบเมตริกซ์ 
 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 4.8-4.9 

 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4 
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 8. ครูให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 4 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) หนว่ยท่ี 4 (ไว้เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัเรียน) 
2. แบบสงัเกตการท างานกลุม่และน าเสนอผลงานกลุม่ เกณฑ์ผา่น 60% 
3. แบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 4 เกณฑ์ผา่น 50% 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 4 เกณฑ์ผา่น 50% 
5. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผา่น 60% 

 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4 ข้ออ่ืนจากเฉลยในชัน้เรียนให้สมบรูณ์เป็นการบ้าน สง่ในครัง้ตอ่ไป  
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. คะแนนจากแบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 4 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 4 
3. ผลจากการน าเสนอสาระส าคญั 
4. การตรวจจากงานท่ีมอบหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 รหสัวิชา 1000–4104 บริษัทศนูย์หนงัสือ

เมืองไทย 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียน  
3. การอ้างอิงตามบรรณานกุรมของหนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
...................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
......................................................................................................................................................... .. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
........................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ...................................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................. ..........................................................................................   
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................  
..................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ..............................
.............................. .............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 
          ลงช่ือ.................................... .........                                 ลงช่ือ...............................................  
            (............................................ ...)                                         (.............................................)  
                             ตวัแทนนกัศกึษา                                                               อาจารย์ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่ 5 
ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2  (1000-4104) เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ช่ือหน่วย  เมตริกซ์ สอนครัง้ท่ี 10–13/18 

ช่ือเร่ือง เมตริกซ์ จ านวน 8 คาบ 
       

หวัข้อเร่ือง 
 5.1 ความหมายของเมตริกซ์ 
 5.2 สญัลกัษณ์และขนาดของเมตริกซ์ 
 5.3 ชนิดของเมตริกซ์ 
 5.4 การเทา่กนัของเมตริกซ์ 
 5.5 การบวกลบเมตริกซ์ 
 5.6 เมตริกซ์สบัเปล่ียน 
 5.7 การคณูเมตริกซ์ด้วยคา่คงตวั 
 5.8 การคณูเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 
 

สมรรถนะย่อย 
 ด าเนินการและประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมตริกซ์ 

 

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ
 1. บอกความหมายของเมตริกซ์สญัลกัษณ์และขนาดของเมตริกซ์ได้ 
 2. อธิบายลกัษณะของเมตริกซ์ชนิดตา่ง ๆ ได้ 
 3. อธิบายและหาคา่การบวกลบเมตริกซ์ได้ 
 4. อธิบายและหาคา่การคณูเมตริกซ์ได้ 
 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ตรงตอ่เวลา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ท างานเรียบร้อย สนใจใฝ่รู้ มีคว าม
ซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา 
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เนือ้หาสาระ 
 

 5.1 ความหมายของเมตริกซ์ 
  เมตริกซ์ คือ กลุม่ของตวัเลขท่ีน ามาเรียงกนัเป็นแถวและหลกัแล้วล้อมรอบด้วยวงเล็บ  [ ] เรียก
สมาชิกของเมตริกซ์ในแนวนอนวา่แถว (Row) และเรียกสมาชิกในแนวตัง้วา่หลกั (Column) 
 5.2 สญัลกัษณ์และขนาดของเมตริกซ์ 
ตามปกตแิล้วเราจะใช้อกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่  คือ  A, B, C, . . . แทนช่ือของ เมตริกซ์  
เมตริกซ์ซึง่มี M แถว และ N หลกั เราเรียกเมตริกซ์นีว้า่ เมตริกซ์ท่ีมีขนาด M  N เชน่ 
 13][2


 เป็นเมตริกซ์ท่ีมีขนาด  1  1 

 

13
3
2
1























 เป็นเมตริกซ์ท่ีมีขนาด  3  1 

 5.3 ชนิดของเมตริกซ์ 
  มีเมตริกซ์ศนูย์ เมตริกซ์แถว เมตริกซ์หลกั เมตริกซ์จตัรัุส เมตริกซ์เอกลกัษณ์ เมตริกซ์เชิงสเกลาร์  
เมตริกซ์สามเหล่ียมบน เมตริกซ์สามเหล่ียมลา่ง เมตริกซ์ทแยงมมุ  
 5.4 การเทา่กนัของเมตริกซ์ 
  เมตริกซ์ ใด ๆ  สองเมตริกซ์ จะเทา่กนัก็ตอ่เม่ือ เมตริกซ์ ทัง้สองมีขนาดเทา่กนัและสมาชิกท่ีอยู่  
ในต าแหนง่เดียวกนัยอ่มมีคา่เทา่กนั เชน่ 

 A = 







d     c
b     a

 B = 







5     4
3     2

 

 5.5 การบวกลบเมตริกซ์ 
  ถ้า A = NM][ ija


 และ B = NM][ ijb


 จะได้วา่  A + B ได้ก็ตอ่เม่ือ  เมตริกซ์ A และ B มี

ขนาดเทา่กนัและน าสมาชิกท่ีอยูต่ าแหนง่เดียวกนัของเมตริกซ์ทัง้สองมาบวกลบกนัได้ 
 5.6 เมตริกซ์สบัเปล่ียน 
  ถ้า A = NM][ ija


 แล้วเมตริกซ์สบัเปล่ียนของเมตริกซ์ A เขียนแทนด้วย AT อา่นวา่ A ทรานโพส 

 A = 





 65  3  12

54     3     2
  AT =

 





















65
5     4
 3     3

12     2
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 5.7 การคณูเมตริกซ์ด้วยคา่คงตวั 
  การคณูเมตริกซ์ด้วยคา่คงตวั คือ การน าเอาคา่คงตวัคณูสมาชิกทกุตวัของเมตริกซ์ 
 A = ][ ija  เป็นเมตริกซ์ท่ีมีขนาด M  N และ k เป็นคา่คงตวัใด  ๆ คือ kA = k ][ ija  เม่ือ I = 1,  
2, ..., M j = 1, 2, ...,N 
 5.8 การคณูเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 
  ก าหนดให้เมตริกซ์ A = nm][ ija


 และ B = pg][ ijb


 เมตริกซ์ A คณูเมทริก  B ได้เม่ือ n = g 

แล้วผลคณูของ AB มีขนาด m  p หรือเมตริกซ์ A คณูกบัเมตริกซ์ B ได้ก็ตอ่เม่ือจ านวนหลกัของ เมตริกซ์ A 
เทา่กบัจ านวนแถวของเมตริกซ์ B 

                   
 

 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 หนว่ยท่ี 5 
 2.  แบบฝึกทกัษะท่ี 5.1-5.3 
 3. แบบทดสอบและแบบประเมินพฤตกิรรม หนว่ยท่ี 5 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 10/18 คาบที่ 19–20/36) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน ตรวจความเรียบร้อย ความพร้อมก่อนเรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ือง การหาระยะหา่งและความสงูโดยใช้
ตรีโกณมิต ิ
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน หนว่ยท่ี 5 

 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง เมตริกซ์ 
 5.  นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 

 6.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 5.1 ความหมายของเมตริกซ์ 5.2 สญัลกัษณ์และขนาดของ
เมตริกซ์ และ 5.3 ชนิดของเมตริกซ์ 
 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 ข้อ 1-2 และร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
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 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 11/18 คาบที่ 21–22/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองเมตริกซ์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง การเทา่กนัของเมตริกซ์ 

 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อการเทา่กนัของเมตริกซ์ 

 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 ข้อ 3-5 และร่วมกนัเฉลย  
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 12/18 คาบที่ 23–24/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองเมตริกซ์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ืองการบวกลบเมตริกซ์ 
 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 5.5 การบวกลบเมตริกซ์ 5.6 เมตริกซ์สบัเปล่ียน 

 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 5.2 
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 13/18 คาบที่ 25–26/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมูลย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองการบวกลบเมตริกซ์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

 3.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง การคณูเมตริกซ์ 
 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม-ตอบในหวัข้อ 5.7 การคณูเมตริกซ์ด้วยคา่คงตัว 5.8 การคณูเมตริกซ์ด้วย

เมตริกซ์ 
 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 5.3 และร่วมเฉลย 
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 8. ครูให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 5 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) หนว่ยท่ี 5 (ไว้เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัเรียน) 
2. แบบสงัเกตการท างานกลุม่และน าเสนอผลงานกลุม่ เกณฑ์ผา่น 60% 
3. แบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 5 เกณฑ์ผา่น 50% 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 5 เกณฑ์ผา่น 50% 
5. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผา่น 60% 

 
งานที่มอบหมาย 
 ให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะหนว่ยท่ี 5 ข้ออ่ืนจากเฉลยในชัน้เรียนให้สมบรูณ์เป็นการบ้าน สง่ในครัง้
ตอ่ไป 
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ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. คะแนนจากแบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 5 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 5 
3. ผลจากการน าเสนอสาระส าคญั 
4. การตรวจจากงานท่ีมอบหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 รหสัวิชา 1000–4104 บริษัทศนูย์หนงัสือ

เมืองไทย 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียน  
3. การอ้างอิงตามบรรณานกุรมของหนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 
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บันทกึหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
....................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. ..............................  
................................................................ ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ..............................
...................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .............................................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..............................
.............................................................................................................................. .............................  
..................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ..............................
.............................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................  
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
....................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ............................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 
          ลงช่ือ.................................... .........                                 ลงช่ือ...............................................  
            (............................................ ...)                                         (.............................................)  
                             ตวัแทนนกัศกึษา                                                               อาจารย์ผู้สอน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่ 6 
ช่ือวิชา คณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2  (1000-4104) เวลาเรียนรวม 36 คาบ 
ช่ือหน่วย  ดีเทอร์มิแนนต์ สอนครัง้ท่ี 14–17/18 

ช่ือเร่ือง ดีเทอร์มิแนนต์ จ านวน 8 คาบ 
          

หวัข้อเร่ือง 
 6.1 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ 
 6.2 สมบตัขิองดีเทอร์มิแนนต์ 
 6.3 การกระจายโคแฟกเตอร์ 
 6.4 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ 
 6.5 การประยกุต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
 

 

สมรรถนะย่อย 
 1. ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมตริกซ์และค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกซ์ 
 2. ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
 

จุดประสงค์การปฏบิัต ิ
 1. หาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ได้ 
 2. อธิบายสมบตัขิองดีเทอร์มิแนนต ์
 3. สามารถกระจายโคแฟกเตอร์ได้ 
 4. สามารถหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ได้ 
 5. หาค าตอบของสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ได้ 
 

ด้านคณุธรรม จริยธรรม/บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ตรงตอ่เวลา มีวินยั มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ท างานเรียบร้อย สนใจใฝ่รู้ มีความ
ซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียร ไมห่ยดุนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา 
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เนือ้หาสาระ 
 

 6.1 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ 
  6.1.1 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์อนัดบัหนึง่ 

  
 

 เชน่ A = [–6] 
 det A = –6 

  6.1.2 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์อนัดบัสอง 
 

 
 
  6.1.3 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์อนัดบัสาม 
   การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของ เมตริกซ์ จตัรัุสอนัดบัสาม  หาได้โดยการน าหลกัท่ี  1 และ
หลกัท่ี 2  มาตอ่ท้ายหลกัท่ี 3 แล้วคณูในแนวทแยงมมุ  โดยคณูทแยงมมุลง  ผลคณูมีคา่เป็นบวก  และคณูใน
แนวทแยงมมุขึน้ผลคณูมีคา่เป็นลบ 
 

 
 
 6.2 สมบตัขิองดีเทอร์มิแนนต์ 
 6.3 การกระจายโคแฟกเตอร์ 
 6.4 การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ 
 6.5 การประยกุต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
 
 

det A = 
 a       a        a
 a        a       a

a        a        a
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 ก าหนดให้ A = 11][ ija


 แล้ว det A = A  = a 

ก าหนดให้ A = 22][ ija
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 det A = a11  a22 – a21  a12 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 หนว่ยท่ี 6 
 2.  แบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 6 
 3. แบบทดสอบและแบบประเมินพฤตกิรรม หนว่ยท่ี 6 
 4. แหลง่สืบค้นข้อมลูห้องสมดุวิทยาลยั ศนูย์วิทยบริการ ห้อง  Internet  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 14/18 คาบที่ 27–28/36) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน ตรวจความเรียบร้อย ความพร้อมก่อนเรียน 

 2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ือง การคณูเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียน หนว่ยท่ี 6 

 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ สมบตัขิองดีเทอร์มิแนนต์ 
 5.  นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 6.  ครูอธิบาย ถาม–ตอบในหวัข้อ การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ สมบตัขิองดีเทอร์มิแนนต์ 
 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 6.1 ข้อ 1–2 และร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 15/18 คาบที่ 29–30/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ืองสมบตัขิองดีเทอร์มิแนนต์ 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 3.  ครูตัง้ค าถามเพ่ือน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง การกระจายโคแฟกเตอร์  

 4. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  ครูอธิบาย ถาม–ตอบในหวัข้อ การกระจายโคแฟกเตอร์ การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยการ
กระจายโคแฟกเตอร์ 
 6.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 6.2 และร่วมกนัเฉลย  
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 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียน  
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 16/18 คาบที่ 31–32/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ือง  การกระจายโคแฟกเตอร์ 
  3. นกัเรียนสง่งานท่ีครูมอบหมาย 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 4.  ครูตัง้ค าถามเพื่อน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ือง การประยกุต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น 

 5. นกัเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
 ขัน้เรียนรู้ 
 6.  ครูอธิบาย ถาม–ตอบในหวัข้อฐานนิยม 
 7.  ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 6.3 และร่วมกนัเฉลย  
 ขัน้สรุป 
 8. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียนและมอบหมายงาน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 17/18 คาบที่ 33–34/36) (ตอ่) 
 ขัน้เตรียม 
  1. ครูขานช่ือผู้ เรียน 
  2. ครูทบทวน ให้ข้อมลูย้อนกลบัในหวัข้อในเร่ือง  ดีเทอร์มิแนนต์ 
  3. นกัเรียนสง่งานท่ีครูมอบหมาย 
          ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 4.  ครูให้น าเสนองานท่ีมอบหมาย 
 ขัน้เรียนรู้ 
 5.  นกัเรียนน าเสนองานท่ีมอบหมาย 
 6.  ครูและนกัเรียนร่วมถาม-ตอบค าถาม  
 ขัน้สรุป 
 7. ครูสรุปเนือ้หาสาระส าคญัในบทเรียนและมอบหมายงาน 
 8. ครูให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนหนว่ยท่ี 6 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

การวัดผล 
(ใช้เคร่ืองมือ) 

การประเมินผล 
(น าผลเทียบกบัเกณฑ์และแปลความหมาย) 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) หนว่ยท่ี 6 (ไว้เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัเรียน) 
2. แบบสงัเกตการท างานกลุม่และน าเสนอผลงานกลุม่ เกณฑ์ผา่น 60% 
3. แบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 6 เกณฑ์ผา่น 50% 
4. แบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 6 เกณฑ์ผา่น 50% 
5. แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง เกณฑ์ผา่น 60% 

 

งานที่มอบหมาย 
 ให้นกัเรียนสืบค้นและคดัลอกตวัอยา่งเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์ในงานชา่งอตุสาห-  
กรรม ท่ีไมซ่ า้กบัตวัอย่างท่ีเรียน จ านวน 10 ข้อ ในเอกสาร ต าราหรือส่ืออ่ืนสง่ในการเรียนครัง้ท่ี 17 
 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. คะแนนจากแบบฝึกทกัษะในหนว่ยท่ี 6 
2. คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน (Post–test) หนว่ยท่ี 6 
3. ผลจากการน าเสนอสาระส าคญั 
4. การตรวจจากงานท่ีมอบหมาย 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 รหสั 1000–4104 บ.ศนูย์หนงัสือเมืองไทย 
2. เว็บไซต์และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาบทเรียน  
3. การอ้างอิงตามบรรณานกุรมของหนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

บันทกึหลังการสอน 
 
 1. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
....................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ............................................  
............................................................................................................................. .............................. 
 
 2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
 
 3. แนวทางการแก้ปัญหา   
................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................  
......................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ..............................  
......................................................... .................................................................................................. 
 
 
          ลงช่ือ.............................................. .                                ลงช่ือ...............................................  
              (.............................................. .)                                      (.............................................)  
                             ตวัแทนนกัศกึษา                                                               อาจารย์ผู้สอน 
 
 


