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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 1          หน่วยที่ 1 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 1-2 

ชื่อหน่วย ปฐมนิเทศ + ตรีโกณมิต ิ                            จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ตรีโกณมิติเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัมมุสามมมุ หรือการวดัเก่ียวกบัรูปสามเหลีย่ม ซึง่อตัราสว่นของด้านของรูป

สามเหลีย่มมมุฉาก เรียกวา่ อตัราสว่นตรีโกณมติิ มี 6 อตัราสว่นได้แก่ sine, cosine, tangent, cosecant, secant และ 

cotagent อตัราสว่นตรีโกณมิตขิองมมุทีค่วรทราบได้แก่ 30 องศา, 45 องศา และ 60 องศา ซึง่สามารถหาคา่ได้จากรูป

สามเหลีย่มมมุฉาก 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.บอกหนว่ยของการวดัมมุได้ 

2.เปลีย่นหนว่ยของการวดัมมุได้ 

3.หาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิจากรูปสามเหลีย่มมมุฉากได้ 

4.หาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุ 30 องศา, 45 องศา และ60องศาจากรูปสามเหลีย่มมมุฉากได้ 

5.หาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิโดยใช้ตารางได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิต ิ

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

ปฐมนิเทศ 

1.จดุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวชิา 

2.แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ตรีโกณมิติ 

1.มมุในต าแหนง่มาตรฐาน 

2.หนว่ยการวดัมมุกิจกรรมการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (ปฐมนิเทศ) 

 1.ครูแนะน าตวัเอง และให้ผู้ เรียนแนะน าตวั 
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 2.ครูชีแ้จงจดุประสงค์รายวชิา มาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวชิา แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผล

การเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูเกร่ินน าวา่ในอดตีนกัคณิตศาสตร์ใช้ความรู้เร่ืองตรีโกณมิติไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองตา่งๆ เช้น การเดินเรือ การ

ส ารวจ ดาราศาสตร์ และวศิวกรรมเป็นต้น 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองมมุ 

 3.ครูอธิบายเร่ืองมมุในต าแหนง่มาตรฐาน 

 4.ครูอธิบายเร่ืองระบบพิกดัฉาก และสุม่ถามนกัเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 6.ครูอธิบายเร่ืองหนว่ยของการวดัมมุเป็นองศา 

 7.ครูอธิบายยอ่ยวา่มมุแบง่ออกเป็น องสา ลปิดา และฟิลิปดา และแสดงการใช้สญัลกัษณ์ 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 9.ครูอธิบายเร่ืองหนว่ยของการวดัมมุเป็นเรเดียน 

 9.ครูอธิบายตวัอยา่งที่3 

 10.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 11.ครุให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่1.1 

 12.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 13.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
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 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนเลน่เกมแขง่กนัเขยีนมมุตา่งๆ ประกอบการใช้ระบบพิกดัฉาก 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 2          หน่วยที่ 1 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 3-4 

ชื่อหน่วย ตรีโกณมติ ิ                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ตรีโกณมิติเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัมมุสามมมุ หรือการวดัเก่ียวกบัรูปสามเหลีย่ม ซึง่อตัราสว่นของด้านของรูป

สามเหลีย่มมมุฉาก เรียกวา่ อตัราสว่นตรีโกณมติิ มี 6 อตัราสว่นได้แก่ sine, cosine, tangent, cosecant, secant และ 

cotagent อตัราสว่นตรีโกณมิตขิองมมุทีค่วรทราบได้แก่ 30 องศา, 45 องศา และ 60 องศา ซึง่สามารถหาคา่ได้จากรูป

สามเหลีย่มมมุฉาก 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.บอกหนว่ยของการวดัมมุได้ 

2.เปลีย่นหนว่ยของการวดัมมุได้ 

3.หาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิจากรูปสามเหลีย่มมมุฉากได้ 

4.หาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุ 30 องศา, 45 องศา และ60องศาจากรูปสามเหลีย่มมมุฉากได้ 

5.หาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิโดยใช้ตารางได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 3.อตัราสว่นตรีโกณมิตจิากรูปสามเหลีย่มมมุฉาก 

4.การหาคา่อตัราสว่นตรีโกณมิตขิองมมุ 30 องศา, 45 องศา และ60องศา 

5.การหาคา่อตัราสว่นตรีโกณมิตโิดยใช้ตาราง 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองมมุและระบบพกิดัฉากในชัว่โมงเรียนที่แล้ว 

 ขัน้สอน 

 2.ครุอธิบายเร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมิติของมมุจากรูปสามเหลีย่มมมุฉาก 

 3. ครูอธิบายเร่ือง sine, cosine, tangent, cosecant, secant และ cotagent และความสมัพนัธ์ 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 
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 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 6.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 7 

 7. .ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่1.2 

 8.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 9.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 10.ครูอธิบายเร่ืองการหาคา่อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุ 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา 

 11.ครุย า้ให้นกัเรียนทอ่งจ าตารางในหน้า 19 

 12.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 8 

 13.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 9 

 14.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 10 

 15.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 1.1 และสุม่ถามทีละคน 

 16. ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 1.3 

 17.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 18.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 19.ครูอธิบายการหาคา่อตัราสว่นตรีโกณมิติโดยใช้ตาราง 

 20.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 11 

 21.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 12 

 22.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 13 

 23.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 14 

 24.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 15 

 25.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 16 

 26.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่1.4 

 27.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 28.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 29.ครุให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ท้ายหนว่ยที่ 1 

 30.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 31.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 
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หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนแขง่กนัทายคา่ sin, cos, tan ของมมุตา่งๆ 
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 2.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัตรีโกณมิติ ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้

นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 3          หน่วยที่ 2 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 5-6 

ชื่อหน่วย ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลาง           จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 วงกลมหนึง่หนว่ย คือ วงกลมที่มจีดุศนูยืกลางอยูท่ี่ (0,0) รัศมียาว 1 หนว่ย มมุรอบจดุศนูย์กลางของวงกลม 1 

หนว่ย คือ มมุทีม่ีจดุยอดของมมุอยูท่ี่จดุศนูย์กลางของวงกลมหนึง่หนว่ย ด้านเร่ิมต้นของมมุ ทาบบนแกน x ทางด้านบวก 

เมื่อมมุหมนุในทิศทวนเข็มนาฬิกาท ามมุ θ ด้านสิน้สดุของมมุจะตดัเส้นรอบวงของวงกลมหนึง่หนว่ยเพยีงจดุเดียว คือจดุ 

P (x,y) จะได้ x= cosθ และ y= sin θ คา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิตขิองมมุในจตภุาคที่ 1 จะมคีา่เป็นบวกทกุฟังก์ชนั สว่นคา่

ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมมุในจตภุาคที่ 2,3 และ 4 จะมีเคร่ืองหมายแตกตา่งกนั 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.บอกความหมายของวงกลมหนึง่หนว่ยได้ 

2.หาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติจากวงกลมหนึง่หนว่ยได้ 

3.หาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมมุ (n.360º+θ) หรือ (2nπ+θ) 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิตขิองมุมรอบจุดศูนย์กลาง 

1.การหาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิตจิากวงกลมหนึง่หนว่ย  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองคา่ตา่งๆของ sin ,cos หรือ tan ที่ได้เรียนไปในชัว่โมงเรียนที่แล้ว 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายการหาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติจากวงกลมหนึง่หนว่ย 

 3.ครูวาดภาพวงกลมหนึง่หนว่ยและอธิบายการหาคา่ตา่งๆ 

 4.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 2.1 

 5.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 6.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบทีละช่วง 
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 7.ครุเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 9..ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 10.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 3 

 11.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 12.ครุให้นกัเรียนทอ่งสตูรหน้า 37 ให้เวลา 5 นาที 

 13.ครูแบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน ครูถามคา่ทีละคา่ แล้วให้นกัเรียนเขยีนค าตอบ เช่น 

  ครูถามวา่ sin (¶-θ) เทา่กบัเทา่ไร (sinθ) 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
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 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูมอบหมายให้นกัเรียนจดับอร์ดมมุคณิตศาสตร์ โดยอาศยัข้อมลูในหนงัสอืเรียนหน้า 37 

 2.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติจากวงกลมหนึง่

หนว่ย ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 4          หน่วยที่ 2 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 7-8 

ชื่อหน่วย ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมุมรอบจุดศูนย์กลาง           จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 วงกลมหนึง่หนว่ย คือ วงกลมที่มจีดุศนูยกืลางอยูท่ี่ (0,0) รัศมียาว 1 หนว่ย มมุรอบจดุศนูย์กลางของวงกลม 1 

หนว่ย คือ มมุทีม่ีจดุยอดของมมุอยูท่ี่จดุศนูย์กลางของวงกลมหนึง่หนว่ย ด้านเร่ิมต้นของมมุ ทาบบนแกน x ทางด้านบวก 

เมื่อมมุหมนุในทิศทวนเข็มนาฬิกาท ามมุ θ ด้านสิน้สดุของมมุจะตดัเส้นรอบวงของวงกลมหนึง่หนว่ยเพยีงจุดเดียว คือจดุ 

P (x,y) จะได้ x= cosθ และ y= sin θ คา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิตขิองมมุในจตภุาคที่ 1 จะมคีา่เป็นบวกทกุฟังก์ชนั สว่นคา่

ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมมุในจตภุาคที่ 2,3 และ 4 จะมีเคร่ืองหมายแตกตา่งกนั 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.บอกความหมายของวงกลมหนึง่หนว่ยได้ 

2.หาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติจากวงกลมหนึง่หนว่ยได้ 

3.หาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมมุ (n.360º+θ) หรือ (2nπ+θ) 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 2.ฟังก์ชนัตรีโกณมิตขิองมมุ (n.360º+θ) หรือ (2nπ+θ) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนสตูรฟังก์ชนัตรีโกณมิติจากวงกลมหนึง่หนว่ย 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายฟังก์ชนัตรีโกณมติิของมมุ (n.360º+θ) หรือ (2nπ+θ) 

 3.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 5.ครุอธิบายเร่ืองคา่ฟังก์ชนัของไซน์และโคไซน์ 

 6.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 2.1 
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 7.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 9.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 2 

 10.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 
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 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาคา่ฟังก์ชนัตรีโกณมิติของมมุ(n.360º+θ) 

หรือ (2nπ+θ) ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 5          หน่วยที่ 3 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 9-10 

ชื่อหน่วย การประยุกต์ของตรีโกณมิต ิ             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 อตัราสว่นตรีโกณมิติเก่ียวข้องกบัด้านและมมุของรูปสามเหลีย่มมมุฉาก ดงันัน้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั

ระยะทาง ความสงู หรือขนาดของมมุ และหาพืน้ท่ีรูปสามเหลีย่ม จึงสามารถน าความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมิตมิาใช้ใน

การค านวณ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.หาความยาวของด้านหรือขนาดของมมุรูปสมเหลีย่มมมุฉาก โดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมิติได้ 

2.หาความยาวของด้านหรือพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มใดๆได้ 

3.แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดัได้ 

4.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองตรีโกณมิติ ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ

ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 3 การประยุกต์ของตรีโกณมิติ 

1.การประยกุต์ของตรีโกณมติิ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองตรีโกณมติิที่ได้เรียนมา 

 2.ครูให้นกัเรียนดภูาพหน้า 50 แล้วถามนกัเรียนวา่ ตรีโกณมิตชิ่วยเราค านวณความสงูของเสาอยา่งไร 

 ขัน้สอน 

 3.ครุอธิบายการประยกุต์ของตรีโกณมิติ 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 6.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 3 
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 7.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 8.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 3.1 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 10.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 
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 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ตรีโกณมิติ ครูรวบรวมและท า

เป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 6          หน่วยที่ 3 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 11-12 

ชื่อหน่วย การประยุกต์ของตรีโกณมิต ิ             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 อตัราสว่นตรีโกณมิติเก่ียวข้องกบัด้านและมมุของรูปสามเหลีย่มมมุฉาก ดงันัน้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการวดั

ระยะทาง ความสงู หรือขนาดของมมุ และหาพืน้ท่ีรูปสามเหลีย่ม จึงสามารถน าความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมิตมิาใช้ใน

การค านวณ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.หาความยาวของด้านหรือขนาดของมมุรูปสมเหลีย่มมมุฉาก โดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมิติได้ 

2.หาความยาวของด้านหรือพืน้ท่ีของรูปสามเหลีย่มใดๆได้ 

3.แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดัได้ 

4.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนรู้ เร่ืองตรีโกณมิติ ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ

ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 2.การหาพืน้ท่ีรูปสามเหลีย่มโดยใช้ตรีโกณมิติ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองการประยกุต์ใช้ตรีโกณมิติ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายการหาพืน้ท่ีรูปสามเหลีย่มโดยใช้ตรีโกณมติิ โดยครูวาดรูปบนกระดานตามหน้า 54 

 3.ครูอธิบายสตูร 

  พืน้ท่ีรูปสามเหลีย่ม    = 
 

 
 bc sin A 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 6.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 3.1 
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 7.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 9.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 7 

 10.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่3.2 

 11.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 12.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 13.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 3 

 14.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 15.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 
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 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาพืน้ท่ีสามเหลีย่มโดยการใช้ตรีโกณมิติ  

ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 7          หน่วยที่ 4 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 13-14 

ชื่อหน่วย กฎของไซน์และกฎของโคไซน์             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 กฎของไซน์และโคไซน์สามารถน าไปประยกุต์ในการคาดคะเนระยะทางหรือขนาดของมมุของรูปสามเหลีย่มใดๆ

ได้ 

 กฎของไซน์จะกลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมมุและด้านของรูปสามเหลีย่ม กลา่วคือ อตัราสว่นระหวา่งความ

ยาวของด้านของรูปสามเหลีย่มและไซน์ของมมุ ซึง่อยูต่รงข้ามกบัด้านดงักลา่วจะมีคา่เทา่กนั 

 กฎของโคไซน์เก่ียวข้องกบัด้านของรูปสามเหลีย่มกบัโคไซน์ของมมุที่อยูต่รงข้าม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.หาความยาวของด้านหรือขนาดของมมุรูปสามเหลีย่มใดๆโดยใช้กฎของไซน์และโคไซน์ได้ 

2.แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดัได้ 

3.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนรู้เร่ืองตรีโกณมติิไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวิต

ได้ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 4 กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ 

1.กฎของไซน์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองคา่ตา่งๆในตรีโกณมิติ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองกฎของไซน์ 

 3.ครูเขียนเป็นกฎของไซน์ไว้บนกระดาน 

  
 

     
=

 

     
=

 

     
 

 

 



 33 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 6.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 3 

 7.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 9.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 4.1 

 10.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 12.ครูเฉลยพร้อมกนัทัง้ชัน้ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 
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 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบักฎของไซน์ ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้

นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 8          หน่วยที่ 4 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 15-16 

ชื่อหน่วย กฎของไซน์และกฎของโคไซน์             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 กฎของไซน์และโคไซน์สามารถน าไปประยกุต์ในการคาดคะเนระยะทางหรือขนาดของมมุของรูปสามเหลีย่มใดๆ

ได้ 

 กฎของไซน์จะกลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมมุและด้านของรูปสามเหลีย่ม กลา่วคือ อตัราสว่นระหวา่งความ

ยาวของด้านของรูปสามเหลีย่มและไซน์ของมมุ ซึง่อยูต่รงข้ามกบัด้านดงักลา่วจะมีคา่เทา่กนั 

 กฎของโคไซน์เก่ียวข้องกบัด้านของรูปสามเหลีย่มกบัโคไซน์ของมมุที่อยูต่รงข้าม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.หาความยาวของด้านหรือขนาดของมมุรูปสามเหลีย่มใดๆโดยใช้กฎของไซน์และโคไซน์ได้ 

2.แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดัได้ 

3.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนรู้เร่ืองตรีโกณมติิไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวิต

ได้ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 2.กฎของโคไซน์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองกฎของไซน์ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองกฎของโคไซน์ 

 3.ครูเขียนเป็นกฎของโคไซน์ไว้บนกระดาน 

                      
 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 7 

 



 37 

 6.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 8 

 7.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 9 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 10 

 9.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 4.2 

 10.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 12.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 4 

 13.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 15.ครูเฉลยพร้อมกนัทัง้ชัน้ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
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4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบักฎของโคไซน์ ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้

นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 9          หน่วยที่ 5 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 17-18 

ชื่อหน่วย เมทริกซ์               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 เมทริกซ์ของจ านวนจริง คือ รูปแบบการเขยีนจ านวนจริง ซึง่น ามาเรียงกนัเป็นแถว แถวละเทา่ๆกนั มีเคร่ืองหมาย 

(  ) หรือ [  ] ปิดล้อมไว้ 

 เมทริกซ์ชนิดตา่งๆที่ควรทราบ ได้แก่ เมทริกซ์แถว เมทริกซ์หลกั  เมทริกซ์ศนูย์  เมทริกซ์จตัรัุส เมทริกซ์เชิง

สามเหลีย่มบน-ลา่ง เมทริกซ์ทแยงมมุ เมทริกซ์สเกลาร์  และเมทริกซ์เอกลกัษณ์ 

 ทรานสโพสของเมทริกซ์ คือ การสลบัท่ีกนัระหวา่งแถวหรือหลกัของเมทริกซ์ 

 การเทา่กนัของเมทริกซ์ เมทริกซ์สองเมทริกซ์จะเทา่กนัก็ตอ่เมื่อเมทริกซ์ทัง้สองมีมิตเิดียวกนั และสมาชิกใน

ต าแหนง่เดยีวกนัทัง้หมด 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเมทริกซ์และการด าเนินการของเมทริกซ์ 

2.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เร่ืองเมทริกซ์ได้ 

3.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียน เร่ืองเมทริกซ์ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวิตได้

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 5 เมทริกซ์ 

1.ความหมายของเมทริกซ์ 

2.มิติและการเขยีนเมทริกซ์ในรูปทัว่ไป 

3.ทรานสโพสของเมทริกซ์ 

4.การเทา่กนัของเมทริกซ์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูอธิบายเร่ืองเมทริกซ์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การท าตารางบนัทกึข้อมลูสนิค้าเป็นต้น 

 ขัน้สอน 
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 2.ครูอธิบายความหมายของเมทริกซ์ 

 3.ครูอธิบายเร่ืองมิติและการเขยีนเมทริกซ์ในรูปทัว่ไป 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 6.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 5.1 และจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 7.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนมาทีละคนเพื่อเฉลย 

 8.ครูอธิบายเมทริกซ์ชนดิตา่งๆทีค่วรทราบ 

  1.เมทริกซ์แถว 

  A= [1 0 3 -4] 

  2.เมทริกซ์หลกั 

  A= [ 
   
   
  

  ] 

  3.เมทริกซ์ศนูย์ 

  A= [
        
        

] , [       ] 

  4.เมทริกซ์จตัรัุส 

  A= [
       
       

] 

  5.เมทริกซ์เชิงสามเหลีย่มบน 

  A= [ 

               
              
             
             

] 

  6.เมทริกซ์เชิงสามเหลีย่มลา่ง 

  A= [ 

               
              
             
             

] 

  7.เมทริกซ์ทแยงมมุหรือเมทริกซ์เฉียง 

  A= [ 

               
              
             
             

] 

  8.เมทริกซ์สเกลาร์ 

  A= [ 

               
              
             
             

] 

  9.เมทริกซ์เอกลกัษณ์ 

     [
        
        

] 



 42 

  นัน่คือ      {
  เมื่อ     

  เมื่อ     
 

 9.ครุอธิบายเร่ืองทรานสโพสของเมทริกซ์ 

 10.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 3 

 11.ครูอธิบายเร่ืองการเทา่กนัของเมทริกซ์ 

 12.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 13.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 14.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 15.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่5.1 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 18.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 5 

 19.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 20.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 21.ครูเฉลยพร้อมกนัทัง้ชัน้ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
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 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขียนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเมทริกซ์ ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้

นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 10        หน่วยที่ - 
รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 19-20 

ชื่อหน่วย สอบกลางภาค               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 สอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้และความเข้าใจหนว่ยการเรียนรู้หนว่ยที่ 1-5 
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บันทกึหลังการสอบ 

 ข้อสรุปหลังการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 11       หน่วยที่ 6 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 21-22 

ชื่อหน่วย การบวกและการลบเมทริกซ์             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การบวกและการลบเมทริกซ์ เป็นการด าเนินการอยา่งหนึง่ของเมทริกซ์ เมทริกซ์ที่จะบวกหรือลบ กนัได้ต้องมมีิติ

เทา่กนั จากนัน้จึงน าสมาชิกในต าแหนง่เดียวกนัของเมทริกซ์มาบวกหรือลบกนั 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.สามารถบวกและลบเมทริกซ์ได้ 

2.บอกสมบตัิของการบวกเมทริกซ์ได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 6 การบวกและการลบเมทริกซ์ 

1.การบวกเมทริกซ์ 

2.สมบตัิการบวกเมทริกซ์ 

3.การลบเมทริกซ์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองเมทริกซ์ชนดิตา่งๆ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองการบวกเมทริกซ์ 

 3.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 4.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 6.1 

 5.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 6.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 7.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 3 
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 9.ครูอธิบายสมบตัิของการบวกเมทริกซ์ 

 10.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 11.ครูอธิบายการลบเมทริกซ์ 

 12.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 13.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 14.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่6.1 

 15.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 16.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 17.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 6 

 18.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 19.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 20.ครูเฉลยพร้อมกนัทัง้ชัน้ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1 ของส านกัพมิพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 
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 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการบวกและการลบเมทริกซ์ ครูรวบรวมและท า

เป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 12       หน่วยที่ 7 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 23-24 

ชื่อหน่วย การคูณเมทริกซ์               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง เป็นการน าจ านวนจริงไปคณูสมาชิกทกุตวัของเมทริกซ์นัน้ สว่นการคณูเมทริกซ์

ด้วยเมทริกซ์นัน้ เป็นการน าสมาชิกในแถวของเมทริกซ์ตวัตัง้ไปคณูกบัสมาชิกในหลกัของเมทริกซ์ตวัคณู โดยทีเ่มทริกซ์สอง

เมทริกซ์จะคณูกนัได้ เมื่อจ านวนหลกัของเมทริกซ์ตวัตัง้ต้องเทา่กบัจ านวนแถวของเมทริกซ์ทีเ่ป็นตวัคณู 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.คณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริงได้ 

2.คณูเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ได้ 

3.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้เร่ืองการคณูเมทริกซ์ได้ 

4.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนเร่ืองการคณูของเมทริกซ์ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ

ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 7 การคูณเมทริกซ์ 

1.การคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองเมทริกซ์ชนดิตา่งๆ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองการคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง 

 3.ครูอธิบายบทนยิาม 

  ถ้า A = [   ]     และ k เป็นจ านวนจริงและ ผลคณูของ K และ A เขียนแทนด้วยสญัลกัษณ์ kA โดย

ที่ kA = [k   ]     

 3.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 
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 4.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 2 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 3 

 6.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 7.1 

 7.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 9.ครูสรุปสมบตัิเก่ียวกบัการคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง 

  ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์ที่สามารถบวกและคณูกนัได้ c ,d เป็นจ านวนจริงใดๆแล้ว 

  1.c(A+B) = cA+cB 

  2.(c+d) = cA+dA 

  3.c(AB) = (cA)B=A(cB) 

  4.(cd)A=c(dA)=d(cA) 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
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4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกับการคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริงครูรวบรวมและ

ท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 13       หน่วยที่ 7 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 25-26 

ชื่อหน่วย การคูณเมทริกซ์               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง เป็นการน าจ านวนจริงไปคณูสมาชิกทกุตวัของเมทริกซ์นัน้ สว่นการคณูเมทริกซ์

ด้วยเมทริกซ์นัน้ เป็นการน าสมาชิกในแถวของเมทริกซ์ตวัตัง้ไปคณูกบัสมาชิกในหลกัของเมทริกซ์ตวัคณู โดยทีเ่มทริกซ์สอง

เมทริกซ์จะคณูกนัได้ เมื่อจ านวนหลกัของเมทริกซ์ตวัตัง้ต้องเทา่กบัจ านวนแถวของเมทริกซ์ทีเ่ป็นตวัคณู 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.คณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริงได้ 

2.คณูเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ได้ 

3.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้เร่ืองการคณูเมทริกซ์ได้ 

4.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนเร่ืองการคณูของเมทริกซ์ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ

ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 2.การคณูเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองการคณูเมทริกซ์ด้วยจ านวนจริง 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองการคณูเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ 

 3.ครูอธิบายบทนยิาม 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 6.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 7.2 

 7.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 
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 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 9.ครูอธิบายเก่ียวกบัสมบตัิการคณูเมทริกซ์ 

  ถ้า A,B,C และ    เป็นเมทริกซ์ที่สามารถบวกและคณูกนัได้ 

  1.AB เป็นเมทริกซ์ 

  2.(AB)C = A(BC) 

  3.A(B+C)=AB+AC 

  4.(A+B)C=AC+BC 

  5.          

 10.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 11.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 7 

 12.ครูอธิบายเร่ืองเมทริกซ์ที่มีสมบตัิพิเศษ 

 13.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่7.1 

 14.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 15.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 16.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 7 

 17.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 18.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 
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 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการคณูเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ครูรวบรวมและท า

เป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 14       หน่วยที่ 8 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 27-28 

ชื่อหน่วย ดเีทอร์มิแนนต์               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ดีเทอร์มิแนนต์เป็นจ านวนจริง หาคา่ได้จากเมทริกซ์จตัรัุส การหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์โดยใช้วิธีคณูทแยง

จะใช้ได้กบัมติิ 2 x 2 และ 3x3 นอกจากนีส้ามารถหาดีเทอร์มแินนต์โดยใช้ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของดเีทอร์มิแนนทต์ได้ 

2.หาคา่ดเีทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จตัรัุสขนาด nxn เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกที่ไมเ่กิน 3 ได้ 

3.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เร่ืองดเีทอร์มิแนนต์ได้ 

4.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนเร่ือวดเีทอร์มิแนนต์ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ

ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิต ิ

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 9 การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ 

1.ระบบสมการเชิงเส้น 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองเมทริกซ์ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองการหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยวิธีการคณูทแยง 

 3.ครูอธิบายดีเทอร์มแินนต์ของเมทริกซ์จตัรัุส 1x1 

  ถ้า A = [   ]     แล้ว | | =     

 4.ครูอธิบายดีเทอร์มแินนต์ของเมทริกซ์จตัรัุส 2x2 

  ถ้า[

              

                    

] แล้วจะได้ | | =               

 



 60 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 6.ครูอธิบายดีเทอร์มแินนต์ของเมทริกซ์จตัรัุส 3 x3 

 7.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 3 

 9.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 8.1 

 10.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 12.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่8.1 

 13.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
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4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขียนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาดเีทอร์มิแนนต์โดยวิธีการคณูทแยงครู

รวบรวมและท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 15       หน่วยที่ 8 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 29-30 

ชื่อหน่วย ดีเทอร์มิแนนต์               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ดีเทอร์มิแนนต์เป็นจ านวนจริง หาคา่ได้จากเมทริกซ์จตัรัุส การหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์โดยใช้วิธีคณูทแยง

จะใช้ได้กบัมติิ 2 x 2 และ 3x3 นอกจากนีส้ามารถหาดีเทอร์มแินนต์โดยใช้ไมเนอร์และโคแฟกเตอร์ได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายความหมายของดเีทอร์มิแนนทต์ได้ 

2.หาคา่ดเีทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จตัรัุสขนาด nxn เมื่อ n เป็นจ านวนเต็มบวกที่ไมเ่กิน 3 ได้ 

3.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เร่ืองดเีทอร์มิแนนต์ได้ 

4.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนเร่ือวดเีทอร์มิแนนต์ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ

ด ารงชีวติ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 2.การหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยวิธีกระจายโคแฟกเตอร์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองการหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์โดยวธีิการคณูทแยง 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายความหมายของไมเนอร์ (     

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 6.ครุอธิบายความหมายของโคแฟกเตอร์ 

                  

 7.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 8.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 8.2 

 



 64 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 10.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 11.ครูอธิบายการหาคา่ดเีทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จตัรัุส 3 x 3 

 12.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 7 

 13.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 8 

 14.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 9 

 15.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 10 

 16.ครูอธิบายสมบตัิของดเีทอร์มแินนต์ 

  1.ถ้าAเป็นเมทริกซ์ซึง่มีสมาชิกแถวใดแถวหนึง่ (หรือหลกัใดหลกัหนึง่) เป็นศนูย์ทัง้หมดแล้ว  

det (A) = 0 

  2.ถ้า A เป็นเมทริกซ์ซึง่มีสองแถว (หรือสองหลกั)ใดๆเหมือนกนัแล้ว det(A) =0 

  3.ถ้า A เป็นเมทริกซ์ที่มีแถวหนึง่เป็น k เทา่ของอีกแถวหนึง่ หรือหลกัหนึง่เป็น k เทา่ของอีกหลกัหนึง่

แล้ว det (A) = 0 

  4.ถ้าเมทริกซ์A และเมทริกซ์ B  เกิดจากการสลบัแถวคูใ่ดคูห่นึง่ (หรือสลบัหลกัคูใ่ดคูห่นึง่)ของ A แล้ว

จะได้ det(B) = -det (A) 

  5.ถ้าเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B เกิดจากการคณูแตล่ะสมาชิกในแถวใดแถวหนึง่ (หรือหลกัใดหลกัหนึง่) 

ของ A ดวยจ านวนจริง k นัน้คือ kR   หรือ k   แล้ว det (B) = k det(A) 

  6.ถ้า A เป็นเมทริกซ์จตัรัุส n x n แล้ว det(A) = det(A’) 

  7.ถ้า A และ B เป็นเมทริกซ์จตัรัุสใดๆ แล้ว det (AB) = det (A).det(B) 

  8.ถ้า A เป็นเมทริกซ์จตัรัุส nxn และเมทริกซ์ B เกิดจากการคณูเมทริกซ์ A ด้วยจ านวนจริง k แล้ว 

det(B) =    det (A) หรือ det (kA) =    det (A) 

  9.ถ้า A เป็นเมทริกซ์จตัรัุส nxn และเมทริกซ์ B เกิดจากการน าจ านวนจริง k คณูแถวที่ s หรือหลกัที่ s 

ของ A แล้วน าไปบวกเพิม่ไว้ในแถวที่ r หรือหลกัที่ r ของ A โดยที ่s≠r แทนด้วย kR      หรือ k      แล้ว det (B) 

= det (A) 

  10.ถ้า A เป็น n x n เมทริกซ์แล้ว det    = (detA)   

  11.ถ้า A เป็นเมทริกซ์จตัรัุส n x n และเป็นเมทริกซ์เชิงสามเหลีย่ม แล้ว det (A) เทา่กบัผลคณูของ

สมาชิกในแนวทแยงมมุหลกั 

 16.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่8.2 

 17.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 18.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 
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 ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 19.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 8 

 20.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 21.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 
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 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาดเีทอร์มิแนนต์โดยวิธีกระจาย             

โคแฟกเตอร์   ครูรวบรวมและท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพือ่น 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 16       หน่วยที่ 9 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 31-32 

ชื่อหน่วย การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

   โดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามารถใช้ดีเทอร์มิแนนต์ชว่ยในการหาค าตอบ โดยทัว่ไปนิยมหาค าตอบของระบบ

สมการเชิงเส้นโดยกฎของคราเมอร์ ในการค านวณเมื่อมตีวัแปรไมเ่กินสามตวัแปร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีความรู้และเข้าใจเร่ืองระบบสมการเชิงเส้น 

2.แก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ได้ 

3.วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

4.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เร่ืองระบบสมการเชิงเส้นได้ 

5.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนเร่ืองดเีทอร์มิแนนต์ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นไมเ่กิน

สามตวัแปรได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 9 การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ 

1.ระบบสมการเชิงเส้น 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองการหาคา่ดีเทอร์มิแนนต์ 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายระบบสมการเชิงเส้น 

 3.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 1 

 4.ครุสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาท าทีละขัน้ตอน 

 5.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 2 
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 6.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาท าทีละขัน้ตอน 

ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 7.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 9.1 

 8.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 9.ครุสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 10.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 
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 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป)  

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์              

คะแนนขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัระบบสมการเชิงเส้นครูรวบรวมและท าเป็น

สลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 17       หน่วยที่ 9 

รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1               สอนครัง้ที่ 33-34 

ชื่อหน่วย การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

   โดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสามารถใช้ดีเทอร์มิแนนต์ชว่ยในการหาค าตอบ โดยทัว่ไปนิยมหาค าตอบของระบบ

สมการเชิงเส้นโดยกฎของคราเมอร์ ในการค านวณเมื่อมตีวัแปรไมเ่กินสามตวัแปร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.มีความรู้และเข้าใจเร่ืองระบบสมการเชิงเส้น 

2.แก้ระบบสมการเชิงเส้น โดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ได้ 

3.วิเคราะห์และหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

4.แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เร่ืองระบบสมการเชิงเส้นได้ 

5.น าความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนเร่ืองดเีทอร์มิแนนต์ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นไมเ่กิน

สามตวัแปรได้ 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.คาดคะเนระยะทางและความสงูโดยใช้อตัราสว่นตรีโกณมติิของมมุที่ก าหนด 

 2.  ประยกุต์การวดั โดยใช้ความรู้เร่ืองอตัราสว่นตรีโกณมติิ 

 3.  ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังก์ชนัตรีโกณมิติ 

 4.  ประยกุต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณคา่ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 

 5.  ใช้ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

สาระการเรียนรู้ 

 2.การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูทบทวนเร่ืองระบบสมการเชิงเส้น 

 ขัน้สอน 

 2.ครูอธิบายเร่ืองการแก้สมการเชิงเส้นโดยใช้ดเีทอร์มิแนนต์ 

 3.ครูอธิบายระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 

 4.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 3 

 5.ครุอธิบายตวัอยา่งที่ 4 

 6.ครูอธิบายระบบสมการเชิงเส้นสามตวัแปร 
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 7.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 5 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งที่ 6 

 9.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 9.2 และให้จบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 10.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้เฉลยทลีะข้อ 

ขัน้สรุปและประยุกต์ 

 11.ครูให้นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หนว่ยที่ 9 

 12.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 13.ครุสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาเฉลย 

 14.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาคณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1  ของส านกัพิมพ์เอมพนัธ์ 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.เนือ้งานในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 
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 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรียน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 5.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูแจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ให้นกัเรียนเขยีนโจทย์ปัญหาเก่ียวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์มิแนนต์

รวบรวมและท าเป็นสลาก ให้นกัเรียนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
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บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 18        หน่วยที่ - 
รหัสวิชา 2000-1403 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1   สอนครัง้ที่ 35-36 

ชื่อหน่วย สอบปลายภาค               จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 สอบปลายภาคเป็นการวดัความรู้และความเข้าใจหนว่ยการเรียนรู้หนว่ยที่ 6-9 
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บันทกึหลังการสอบ 

 ข้อสรุปหลังการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาที่พบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 

 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 ควรปรับปรุงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงช่ือ………………………………………………… 

       (         ) 

            หวัหน้าหมวด/แผนกวิชา 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงช่ือ………………………………………………… 

       (         ) 

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงช่ือ………………………………………………… 

       (         ) 

                                  ผู้อ านวยการ 

          ……………./…………………./………………… 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ประเมินจากผลงานท่ีนกัเรียนจดัท าและน ามาจดัเก็บไว้ในแฟม้ แฟม้นัน้จะประกอบด้วย 

1. ปก 

2. ค าน า 

3. ข้อมลูสว่นตวั 

4. สารบญั 

5. จดุประสงค์ 

6. เกณฑ์การประเมินงาน 

7. งานทัง้หมด 

8. แบบทดสอบตา่งๆ 

9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง 

11. ความคิดเห็นตอ่วิชา 

 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนตวั 

1. ช่ือ………………………………………………………………………………………………………. 

2. เกิดวนัท่ี…………………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….……… 

3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือมารดา……………………………………………. 

 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

4. ที่อยู…่………………………………………………………………………………………………….. 

5. วิชาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 

6. กิจกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 

7. สิง่ที่ประทบัใจในการเรียน……………………………………………………………………………... 

8. รางวลัทีเ่คยได้รับ………………………………………………………………………………………. 

9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อดุมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 

11. ผลงานท่ีสะสม………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ  : สะสมงานได้ทกุหนว่ย นกัเรียนน าผลงานท่ีพอใจใสแ่ฟม้สะสมไว้ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏบิัติงานรายบุคคล 

ที่ 

 

พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอม    

รับฟังคน

อื่น 

ท างาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
หมาย

เหตุ 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวดัผล ให้คะแนนระดบัคณุภาพของแตล่ะพฤติกรรมดงันี ้

 

ดีมาก   = 4 สนใจฟัง ไมห่ลบั ไมพ่ดูคยุในชัน้ มีค าถามทีด่ี ตอบค าถามถกูต้อง ท างานสง่ครบตรงเวลา 

ดี   = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง    = 1 เข้าชัน้เรียน  แตก่ารแสดงออกน้อยมาก สง่งานไมค่รบ ไมต่รงเวลา 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 

…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก ค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเหน็ 

การรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
 ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 
ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

การแต่งกาย 

มารยาทใน
การพดู 

การใช้ 

ภาษา 
วิธีการ    
น าเสนอ 

เน้ือหาท่ี 

น าเสนอ 
รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์า่น 25 คะแนน 
 
เกณฑก์ารสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟั้ง ไม่เหน็บแนม เสยีดสผีูอ้ื่น 

การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 

วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบัการประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่ คคุณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  
= 1 

ควรปรบัปรงุ  
=  0 

1 ความมีมนุษยสมัพนัธ ์
 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 

 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ     
และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ความรกัสามคัคี 
 รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ความกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อ

หน้าและลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 
หมายเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคณุลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ าตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 
คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝ่รู ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 
ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 
 
 
หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 
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ภาคผนวก ช 
แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหสัวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

ใจ
ใฝ่
รู ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 
 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล าดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ าตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 
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ภาคผนวก ซ 
บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
หมายเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 
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ภาคผนวก ฌ 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน……………………………………….………….. รหสั   2000-1403  คณิตศาสตรอ์ตุสาหกรรม 1 
ภาคเรียนท่ี………………………………………….... ปีการศึกษา……………………………… 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

หมายเหต ุ  : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้

 
 

 

 

 

 


