
 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

หนวยการเรียนรูท่ี 2                      เรื่อง เมทริกซ  

วิชา ค32201 ช่ือรายวิชา คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 3              กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1                          เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
1. ผลการเรียนรู 

1) เขาใจความหมาย หาผลลัพธของการบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ 

และหาเมทริกซสลับเปลี่ยนหาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ n x n เม่ือ n เปนจํานวนนับท่ีไมเกินสาม 

2) หาเมทริกซผกผันของเมทริกซ 2 x 2 

3) แกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซผกผันและการดําเนินการตามแถว 

2. สาระการเรียนรู 

    2.1  สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม 

1) เมทริกซและเมทริกซสลับเปลี่ยน  

2) การบวกเมทริกซ การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง การคูณระหวางเมทริกซ 

3) ดีเทอรมิแนนต 

4) เมทริกซผกผัน 

5) การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ 

 2.2  สาระการเรียนรูทองถิ่น 

   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

เมทริกซ คือ ชุดของจํานวนซ่ึงเขียนเรียงกัน m แถว (row) n หลัก (column) เม่ือ m และ n เปนจํานวนเต็ม

บวกภายในเครื่องหมายวงเล็บ เมทริกซจะเทากัน ก็ตอเม่ือ มีมิติเดียวกันและสมาชิกในตําแหนงเดียวกันเทากัน และ

เมทริกซจะบวกกัน เมทริกซแถวและหลักสลับกัน จะเรียกวา เมทริกซสลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซทําไดโดย

พิจารณามิติของเมทริกซวาเปนมิติเดียวกัน เม่ือมีมิติเดียวกันใหนําสมาชิกในตําแหนงเดียวกันมาบวกกัน การคูณกัน

ของเมทริกซดวยคาคงตัวทําไดโดยนําคาคงตัวไปคูณกับสมาชิกแตละตัวในเมทริกซ และการคูณเมทริกซ A เมทริกซ B 

จะคูณกันได ก็ตอเม่ือ จํานวนหลักของ A เทากับจํานวนแถวของ B 

กําหนด A เปน n × n เมทริกซ  ถา B เปน n × n ท่ีมีสมบัติวา AB = BA = In แลวจะเรียก B วาเปนเมท

ริกซผกผันของ A และเขียน B ดวย A−1 

 ถา A = �a b
c d� และ ad − cb ≠ 0 แลว A มีเมทริกซผกผันและ A−1 = 1

ad−bc
� d −b
−c a �  



 ดีเทอรมิแนนตจะหาได 2 วิธี ไดแก การใชบทนิยามโดยการกระจายตามแถว หรือกระจายตามหลัก และการ

การตอหลักท่ี 1 และ 2 แลวคูณทแยง สําหรับ 3 × 3 เมทริกซ และการหาเมทริกซผูกพันหาไดโดยการหาเมทริกซ

สลับเปลี่ยนของเมทริกซตัวประกอบรวมเก่ียว 

 การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ ซ่ึงมีหลายวิธี ไดแก การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซ

ผกผัน การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของคราเมอร และการแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชการดําเนินการตาม

แถว 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 2. ความสามารถในการคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 6. มุงม่ันในการทํางาน 

5. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

 - ผังมโนทัศน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เมทริกซ 

6. การวัดและการประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

6.1 การประเมินชิ้นงาน/  

     ภาระงาน (รวบยอด) 

 

- ตรวจผังมโนทัศน หนวย

การเรียนรูท่ี 2 เมทริกซ 

- แบบประเมินชิ้นงาน/ 

  ภาระงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผานเกณฑ 

  

6.2 การประเมินกอนเรียน  

     - แบบทดสอบกอนเรียน 

       หนวยการเรียนรูท่ี 2   

       เรื่อง เมทริกซ 

 

- ตรวจแบบทดสอบ 

  กอนเรียน  

 

- แบบทดสอบกอนเรียน  

 

- ประเมินตามสภาพจริง 

6.3 การประเมินระหวาง 

     การจัดกิจกรรม 

     1) ระบบสมการเชิงเสน 

 

 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 2.1  

- ตรวจ Exercise 2.1 

 

 

- แบบฝกทักษะ 2.1  

- Exercise 2.1 

 

 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 2) เมทริกซ 

 

- ตรวจใบงานท่ี 2.2 

- ตรวจใบงานท่ี 2.3 

- ตรวจใบงานท่ี 2.4 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 2.2 

- ตรวจ Exercise 2.2 

- ใบงานท่ี 2.1 

- ใบงานท่ี 2.2 

- ใบงานท่ี 2.3 

- แบบฝกทักษะ 2.2 

- Exercise 2.2 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 3) เมทริกซผกผัน 

 

- ตรวจใบงานท่ี 2.5 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 2.3 

- ใบงานท่ี 2.4 

- แบบฝกทักษะ 2.3 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

- ตรวจ Exercise 2.3 - Exercise 2.3 - รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 4) ดีเทอมิแนนต 

 

- ตรวจใบงานท่ี 2.6 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 2.4 

- ตรวจ Exercise 2.4 

- ใบงานท่ี 2.5 

- แบบฝกทักษะ 2.4 

- Exercise 2.4 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 5)  การใชเมทริกซแก

ระบบสมการเชิงเสน 

- ตรวจใบงานท่ี 2.7 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 2.5 

- ตรวจ Exercise 2.5 

- ตรวจแบบฝกทักษะ 

  ประจําหนวยการเรียนรู 

  ท่ี 2 

- ใบงานท่ี 2.6 

- แบบฝกทักษะ 2.5 

- Exercise 2.5 

- แบบฝกทักษะประจํา 

  หนวยการเรียนรูท่ี 2 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

    7) การนําเสนอผลงาน 

 

- ประเมินการนําเสนอ 

  ผลงาน 

- แบบประเมินการ 

  นําเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  

   ผานเกณฑ  

    8) พฤติกรรมการทํางาน 

        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทํางานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผานเกณฑ  

    9) พฤติกรรม 

        การทํางานกลุม 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  

  การทํางานกลุม 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผานเกณฑ  

   10) คุณลักษณะ 

        อันพึงประสงค 

- สังเกตความมีวินัย  

  ใฝเรียนรู และมุงม่ันใน 

  การทํางาน 

- แบบประเมิน 

  คุณลักษณะ            

  อันพึงประสงค 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผานเกณฑ  

6.4  การประเมินหลังเรียน 

      - แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูท่ี 2  

เรื่อง เมทริกซ 

 

- ตรวจแบบทดสอบ 

  หลังเรียน 

 

- แบบทดสอบหลังเรียน 

 

- รอยละ 60 ผานเกณฑ 

 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู                                                                                  

•  เร่ืองที่ 1 : ระบบสมการเชิงเสน         

    แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธกีารสอน/เทคนิค : แบบนิรนัย (Deduction)  เวลา  2  ช่ัวโมง 

•  เร่ืองที่ 2 : เมทริกซ         

แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบนิรนัย (Deduction)           เวลา  5  ช่ัวโมง                                                                                  

•  เร่ืองที่ 3 : เมทริกซผกผัน     

         แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : Concept Based Teaching  เวลา  4  ช่ัวโมง                                                                                  

•  เร่ืองที่ 4 : ดีเทอมิแนนต       



         แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : นิรนัย (Deductive Method)  เวลา  4  ช่ัวโมง                                                                           

•  เร่ืองที่ 5 : การใชเมทริกซแกระบบสมการเชิงเสน      

         แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : แบบนิรนัย (Deduction)   เวลา  5  ช่ัวโมง                                                                                  

                                                                                      (รวมเวลา  20  ช่ัวโมง)  

 

8. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

 8.1 ส่ือการเรียนรู 

1) หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร ม.5 เลม 1 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เมทริกซ 

2) หนังสือแบบฝกหัดรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร ม.5 เลม 1 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เมทริกซ 

3) ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง การบวกเมทริกซ 

4) ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง การคูณเมทริกซกับจํานวนจริง 

5) ใบงานท่ี 2.3 เรื่อง การคูณเมทริกซกับมทริกซ 

6) ใบงานท่ี 2.4 เรื่อง เมทริกซผกผัน 

7) ใบงานท่ี 2.5 เรื่อง ดีเทอมิแนนต 

8) ใบงานท่ี 2.6 เรื่อง การใชเมทริกซแกระบบสมการเชิงเสน  

9)  

8.2 แหลงการเรียนรู 

1)   หองเรียน 

2)   หองสมุด 

3)   อินเทอรเน็ต 

 

ช่ัวโมงท่ี 1  

ข้ันนํา 

กําหนดขอบเขตของปญหา 

1. ครูกระตุนความสนใจของนักเรียน โดยการใหนักเรียนดูภาพหนาหนวยการเรียนรูท่ี 2 ในหนังสือเรียน หนา 122 

หลังจากนั้นใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามในหนังสือเรียน หนา 122 

หมายเหตุ* ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําถาม BIG QUESTION หลังเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 2 

2. ครูแนะนําบทเรียน พรอมท้ังแจงจุดประสงคการเรียนรูของหนวยการเรียนรูท่ี 2 ใหนักเรียนทราบ หลังจากนั้น

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ครูใหเรียนศึกษาควรรูกอนเรียนในหนังสือเรียน หนา 123  

 

 

 

 



ข้ันสอน 

แสดงและอธิบายทฤษฏี หลักการ 

1. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา สมการเชิงเสน คือ สมการท่ีมีเลขชี้กําลังของตัวแปรทุกตัวเปนหนึ่ง  

2. ครูเขียนโจทยตอไปนี้ บนกระดาน 

 1) -8x + 4 = 6  2) 3x – 2y = 5  3) 2x – 3y + z = -5  

หลังจากนั้นครูถามคําถามนักเรียน ดังนี้ 

• สมการในขอใดบางท่ีเปนสมการเชิงเสน 

• สมการในโจทยขอ 1) มีก่ีตัวแปร  

• สมการในโจทยขอ 2) มีก่ีตัวแปร 

• สมการในโจทยขอ 3) มีก่ีตัวแปร 

3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา สมการขางตน เราจะเรียกวาสมการเชิงเสน n ตัวแปร เชน สมการขอ 1) 

เราจะเรียกวา สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สมการขอ 2) เราจะเรียกวา สมการเชิงเสนสองตัวแปร และใน

ทํานองเดียวกันสมการโจทยขอ 3) เราจะเรียกวา สมการเชิงเสนสามตัวแปร 

4. ครูอธิบายระบบสมการเชิงเสนใหนักเรียนวา ระบบสมการเชิงเสน ประกอบดวยสมการเชิงเสนตั้งแตสอง

สมการข้ึนไป พรอมยกตัวอยาง 

5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวาระบบสมการเชิงเสนท่ีมี 1 2 3x , x , x ,..., xn  เปนตัวแปร หมายถึง ชุดของ

สมการเชิงเสนท่ีประกอบดวยสมการเชิงเสนท่ีมี 1 2 3x , x , x ,..., xn   เปนตัวแปร จํานวน m สมการ โดยท่ี 

2m ≥  คําตอบของระบบสมการนี้ คือ จํานวน n จํานวน ท่ีนําไปแทนตัวแปร ในทุก ๆ สมการ ตามลําดับ

แลวไดสมการท่ีเปนจริงท้ังหมด 

5. ครูกลาววา การหาคาของตัวแปรจากการระบบสมการ เราจะเรียกวาเปนการแกระบบสมการ ซ่ึง

สามารถทําไดหลายวิธี เชน การกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง การใชความรูเรื่องเมทริกซ การใชความรู

เรื่องดีเทอรมิแนนต  

ใชัทฤษฏี หลักการ 

6. ครูใหนักเรียนศึกษาตัวอยางท่ี 1 ในหนังสือเรียน หลังจากนั้นครูนําตัวอยางท่ี 1 มาอธิบายหนาชั้นเรียน

ซํ้าอีกครั้ง พรอมท้ังอธิบาย การเขียนคําตอบของระบบสมการในกรอบ “คณิตนารู” กับนักเรียน

เพ่ิมเติม แลวใหนักเรียนทํา “ลองทําดู” ในหนังสือเรียน เม่ือเสร็จแลวครูสุมนักเรียนออกมาเขียนแสดง

วิธีทําหนาชั้นเรียน โดยมีครูและเพ่ือน ๆ คอยตรวจสอบความถูกตอง 

7. ครูใหนักเรียนแตละคนศึกษาตัวอยางท่ี 2 ในหนังสือเรียน หลังจากนั้นครูใหนักเรียนจับคูแลวทํา

กิจกรรม “ทนายชางซัก (Rally Robin)” โดยใหนักเรียนแตละคู พูดคุย ซักถามกัน ในเรื่องการแก

ระบบสมการในตัวอยางท่ี 2 จากนั้นครูทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน โดยครูกับนักเรียนพูดคุย ซักถามกัน 

จนไดขอสรุปวา ระบบสมการในตัวอยางนี้เปนระบบสมการท่ีมีหลายคําตอบ  



8. ครูใหนักเรียนแตละทํา “ลองทําดู” ในหนังสือเรียน หลังจากนั้นครูใหนักเรียนคูเดิมทํากิจกรรม “ทนาย

ชางซัก (Rally Robin)” อีกครั้ง โดยใหนักเรียนพูดคุย ซักถามกัน วาคําตอบของระบบสมการของ 

“ลองทําดู”ตรงกันหรือไม พรอมท้ังอธิบายซ่ึงกันและกันจนมีความเขาใจท่ีตรงกัน  

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

9. ครูเขียนโจทยของตัวอยางท่ี 3 บนกระดาน โดยครูจะยังไมใหนักเรียนเปดหนังสือเรียน หลังจากนั้นครู

ใหนักเรียนจัดกลุม กลุมละ 4 คน แลวกําหนดเลขประจําตัวนักเรียนเปน 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ 

แลวใหนักเรียนในกลุมทํากิจกรรม “รวมหัวคิด (Numbered Heads Together)” โดยใหนักเรียนใน

กลุมชวยกันหาคําตอบของระบบสมการท่ีครูเขียนบนกระดาน เม่ือนักเรียนในแตละกลุมทําเสร็จแลว 

ครูสุมเรียกเลขหมายใดก็ได ใหตอบคําถาม ซ่ึงนักเรียนท่ีถูกเรียกตองสามารถตอบได พรอมท้ังอธิบาย

ได (เพราะนักเรียนในกลุมตองรวมกันคิดและตองทําความเขาใจใหตรงกัน) แตจะผิดหรือถูก ครูจะยังไม

เฉลย แตจะสุมเรียกทุกกลุมในคําถามเดียวกัน เพ่ือใหนักเรียนไดตรวจเช็คคําตอบและวิธีทํา ครูสุมถาม

นักเรียนทุกกลุมจนไดคําตอบเดียวกันวา ระบบสมการนี้ไมมีคําตอบ   

10. ครูใหนักเรียนแตละคนในกลุมทํา “ลองทําดู” เม่ือเสร็จแลวครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ซักไซไลเรียง 

(Round Robin)” ใหนักเรียนในแตละกลุมผลัดกันพูดคําตอบของตน แลวตรวจเช็ควาไดคําตอบตรง

กับเพ่ือนไหม ถาไมตรงกันใหนักเรียนในกลุมชวยตรวจสอบขอผิดพลาดของเพ่ือน พรอมท้ังอธิบายซ่ึง

กันและกันจนเปนท่ีเขาใจรวมกัน 

 
 ตรวจสอบและสรุป 

 ครูถามคําถามเพ่ือสรุปความรูรวบยอดของนักเรียน ดังนี้ 

• สมการเชิงเสนเปนอยางไร 

• สมการเชิงเสนท่ีมีหลายตัวแปร จะเรียกวาอยางไร 

• ระบบสมการเชิงเสนเปนอยางไร 

• การแกระบบสมการเชิงเสนทําไดอยางไร 

 ฝกปฏิบัติ 

  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ  

  

ขัน้สรุป 



แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงครายบุคคล 

หนวยท่ี 2 เรื่อง เมทริกซ 

คําชี้แจง ผูสอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  แลวเขียนตัวเลข 3 , 2 , 1 และ 0 ลงในชองวางท่ีตรงกับคาระดับ

คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

3  หมายถึง  ดีมาก 2  หมายถึง  ดี  1  หมายถึง  ปานกลาง  0  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

คุณลกัษณะที ่6 

ผ.1  

6.1 6.2 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       



เลขที ่ ช่ือ – สกุล 

คุณลกัษณะที ่6 

ผ.1  

6.1 6.2 

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

  

หมายเหตุ 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

9. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 



 

เกณฑการใหคะแนน แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงครายบุคคล 

คุณลักษณะท่ี 6 มุงม่ันในการทํางาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 

พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

6.1.1 เอาใจใสตอ

การปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

6.1.2 ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ทํางานใหสําเร็จ 

6.1.3 ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางาน

ดวยตนเอง 

 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานให

ดีข้ึนดวยตนเอง 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ มีการ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการทํางานให

ดีข้ึน 

ตั้งใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ  

ไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี

การงาน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

6.2.1 ทุมเททํางาน 

อดทน ไมยอทอตอ

ปญหาและอุปสรรค

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน ไมยอ

ทอตอปญหา 

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน ไมยอ

ทอตอปญหา ในการ

ทํางานดวยความ

ขยัน อดทน 

พยายามใหงาน

ไมขยัน อดทนในการ

ทํางาน 



พฤติกรรมบงช้ี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

ในการทํางาน 

6.2.2 พยายาม

แกปญหาและ

อุปสรรคในการ

ทํางานใหสําเร็จ 

6.2.3 ชื่นชมผลงาน

ดวยความภาคภูมิใจ 

 

พยายามแกปญหา

อุปสรรคในการ

ทํางานใหงานสําเร็จ

ตามเปาหมายภายใน

เวลาท่ีกําหนด ชื่น

ชมผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 

ทํางานพยายามให

งานสําเร็จตาม

เปาหมาย ชื่นชม

ผลงานดวยความ

ภาคภูมิใจ 

สําเร็จตามเปาหมาย 

 

  



แบบสังเกตสมรรถนะสําคัญของผูเรียนรายบุคคล 

หนวยท่ี 2 เรื่อง เมทริกซ 

คําชี้แจง ผูสอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  แลวเขียนตัวเลข 3 , 2 , 1 และ 0 ลงในชองวางท่ีตรงกับคาระดับ

คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

3  หมายถึง  ดีมาก 2  หมายถึง  ดี  1  หมายถึง  ปานกลาง  0  หมายถึง  ควรปรับปรงุ  

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

แผนท่ี 1 

สมรรถนะท่ี 2 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 2 

1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          



 

 

หมายเหตุ 

 สมรรถนะท่ี 1 ความสามารถในการสื่อสาร 

 สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด 

 สมรรถนะท่ี 3 ความสามารถในการแกปญหา 

 สมรรถนะท่ี 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 สมรรถนะท่ี 5 ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

  

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          



เกณฑการใหคะแนน แบบสังเกตสมรรถนะสําคัญของผูเรียนรายบุคคล 

สมรรถนะท่ี 2 ความสามารถในการคิด 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 คิดพ้ืนฐาน (การคิดวิเคราะห) 

พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผานเกณฑข้ันต่ํา 

(1) 
ปรับปรุง (0) 

1.  จําแนกจัด

หมวดหมู จัดลําดับ

ความสําคัญ     และ

เปรียบเทียบขอมูล    

ในบริบทของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

มีพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 

1. จําแนกขอมูลได 

2. จัดหมวดหมูขอมูลได 

3. จัดลําดับความสําคัญ    

ของขอมูลได 

4. เปรียบเทียบขอมูลได     

ในบริบทของการดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับ

ความเปนจริง 

มีพฤติกรรมบงชี้ 3 

พฤติกรรม ในบริบทของ

การดําเนินชีวิตประจําวัน

ไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับความเปน

จริง 

มีพฤติกรรมบงชี้ 2 

พฤติกรรม ในบริบทของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับ

ความเปนจริง 

มีพฤติกรรมบงชี้

พฤติกรรมใดพฤติกรรม

หนึ่ง หรือไมปรากฏ

พฤติกรรมใดเลย  

2. หาความสัมพันธ       

ของสวนประกอบตาง 

ๆ ของขอมูลท่ีพบเห็น

ในบริบทของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ระบุความสัมพันธ          

ของสวนประกอบตาง ๆ    

ของขอมูล และสามารถ

เชื่อมโยงกับเหตุการณ        

ท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง

ครบถวน 

ระบุความสัมพันธ            

ของสวนประกอบตาง ๆ     

ของขอมูล และสามารถ

เชื่อมโยงกับเหตุการณท่ี

พบเห็นในชีวิตประจําวัน

ไดถูกตอง 

ระบุความสัมพันธ            

ของสวนประกอบตาง ๆ     

ของขอมูล และสามารถ

เชื่อมโยงกับเหตุการณท่ี

พบเห็นในชีวิตประจําวัน

ได 

ไมสามารถระบุ

ความสัมพันธของ

สวนประกอบตาง ๆ   

ของขอมูล และไม

สามารถเชื่อมโยงกับ

เหตุการณ ท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันได 

3.  สามารถระบุ

หลักการสําคัญ 

ระบุหลักการสําคัญ 

แนวคิดหรือ ความรูท่ี

ระบุหลักการสําคัญ 

แนวคิดหรือ ความรูท่ี

ระบุหลักการสําคัญ 

แนวคิดหรือ ความรูท่ี

หลักการสําคัญ แนวคิด

สําคัญ หรือ ความรูท่ี



พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผานเกณฑข้ันต่ํา 

(1) 
ปรับปรุง (0) 

แนวคิดหรือความรู  ท่ี

ปรากฏในขอมูลท่ีพบ

เห็นในบริบทของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ 

ท่ีพบเห็นในบริบท  ของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน   ได

ถูกตอง และครบถวน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ ท่ี

พบเห็นในบริบท  ของการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน   ได

ถูกตอง แตไมครบถวน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ ท่ี

พบเห็นในบริบท    ของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน   ได

ถูกตองเปนบางสวน       

และไมครบถวน 

ปรากฏในขอมูลตาง ๆ 

ท่ีพบในบริบท       ของ

การดําเนิน

ชีวิตประจําวันไมถูกตอง  

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 คิดข้ันสูง (การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ)  

พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผานเกณฑข้ันต่ํา 

(1) 
ปรับปรุง (0) 

1. คิดสังเคราะหเพ่ือ

นําไปสูการวางแผน

ออกแบบ คาดการณ

กําหนดเปาหมายใน

อนาคต เพ่ือประกอบ 

การตัดสินใจตอตนเอง

และสังคม 

รวบรวมขอมูล จัด

กระทําขอมูล และนํา

ขอมูลท่ีเก่ียวของมา

หลอมรวม สรุปเปน

องคความรู หรือ

สารสนเทศ เพ่ือ

ประกอบการวางแผน 

ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการ

สรางผลงานของตนเอง 

และสังคมได 

รวบรวมขอมูล จัดกระทํา

ขอมูล และนําขอมูล            

ท่ีเก่ียวของมาหลอมรวม     

สรุปเปนองคความรู หรือ

สารสนเทศ เพ่ือประกอบ 

การวางแผน ตัดสินใจท่ี

เก่ียวกับการสรางผลงาน

ของตนเอง หรือ สังคมได 

รวบรวมขอมูล จัด

กระทําขอมูล และนํา

ขอมูล ท่ีเก่ียวของมา

หลอมรวมกันไดเปน

ผลงาน     

รวบรวมขอมูล จัด

กระทําขอมูล และนํา

ขอมูลท่ีเก่ียวของมา

หลอมรวมกัน ไมได  



พฤติกรรมบงช้ี 

ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม (3) ดี (2) 
พอใช/ผานเกณฑข้ันต่ํา 

(1) 
ปรับปรุง (0) 

2. คิดสรางสรรค 

มีจินตนาการ คิดในทาง 

บวก และสามารถ

ประยุกตสรางสรรคสิ่ง

ใหมเพ่ือประโยชนตอ

ตนเอง      และสังคม 

ใชจินตนาการเชิงบวก 

ในการสรางสรรคสิ่ง

แปลกใหม หรือ 

ประยุกตสิ่งแปลกใหม       

ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ตอตนเอง และสังคม 

ใชจินตนาการเชิงบวก ใน

การสรางสรรคสิ่งแปลก

ใหม หรือ ประยุกตสิ่ง

แปลกใหม       

 ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

 ตอตนเอง หรือ สังคม 

ใชจินตนาการเชิงบวก 

ในการสรางสรรคสิ่ง

แปลกใหม หรือ 

ประยุกตสิ่งแปลกใหมได 

ใชจินตนาการเชิงบวก 

ในการสรางสรรคสิ่ง

แปลกใหม หรือ 

ประยุกตสิ่งแปลกใหม

ไมได 

3. คิดอยางมีวิจารญาณ 

เพ่ือตัดสินใจเลือก

ทางเลือกท่ีหลากหลาย

โดยใชเกณฑท่ีเหมาะสม 

คิดแบบองครวม รอบ

ดาน    มีเหตุผลเชิง

ตรรกะ ตัดสินใจ 

เลือก บนพ้ืนฐานของ

ขอมูล    ท่ีนาเชื่อถือ 

โดยใชเกณฑ ท่ีถูกตอง

เหมาะสม ตอตนเอง 

และสังคม 

คิดแบบองครวม รอบดาน    

มีเหตุผลเชิงตรรกะ 

ตัดสินใจเลือก บนพ้ืนฐาน

ของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดย

ใชเกณฑท่ีถูกตอง

เหมาะสม ตอตนเอง  หรือ 

สังคม 

คิดแบบองครวม รอบ

ดาน มีเหตุผลเชิงตรรกะ 

ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐาน

ของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

โดยใชเกณฑท่ีถูกตองได 

คิดแบบองครวม รอบ

ดาน    มีเหตุผลเชิง

ตรรกะ ตัดสินใจ 

เลือก บนพ้ืนฐานของ

ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ โดย

ใชเกณฑท่ีถูกตองไมได 

 

 

 

 

 


