
 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณานวัตกรรม 

ประเภทที่ 1 นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบออนไลน์ 

ชื่อผลงาน  ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) รายวิชาคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

ผู้พัฒนา 

  นางรสาพร        หม้อศรีใจ 

นางสาวสุดาพร   ทิพย์มณี 

กศน. อําเภอห้างฉัตร 

 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอห้างฉัตร 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
(lnovation for online Learning System Contest) Season 1 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

                     ประเภทที่ 1 นวัตกรรมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบออนไลน์ 
          ประเภทที่ 2 นวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องในระบบออนไลน์ 

 

1. ชื่อผลงาน  ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ชื่อผู้พัฒนา 

1. นางรสาพร    หม้อศรีใจ     ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ 

2. นางสาวสุดาพร     ทิพย์มณี      ต าแหน่ง  ครูศูนย์การเรียนชุมชนต าบลปงยางคก 

3. ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 

    อ าเภอ/เขต ห้างฉัตร    จังหวัด ล าปาง 

    เบอร์มือถือ  054-269432 

    E-mail  Suda.joy999@gmail.com   ID LINE   joysdp9914 

4. การเข้าถึงผลงานในระบบออนไลน์ (URL และ QR Code)  

 

 

 

5. Username และ Password ส าหรับผู้เรียนเพื่อให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบผลงาน 

Username ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Password (รหัสเข้าห้องเรียน)  xztmed7 

6. ชื่อไฟล์   : 1_ สุดาพร 

ทั้งนี้ ให้ส่งแบบส่งผลงานเข้าประกวดฯ และค าแนะน าหรือวิธีการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์           
ถึงสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้ง 2 รูปแบบ คือ  

- ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ 
- ส่งไฟล์ PDF ทาง E-mail : innovation@nothnfe.ac.th 

 

แผนการจัดการเรียนรู้               คู่มือการเข้าห้องเรียน            เอกสารประกอบการพิจารณานวัตกรรม 

ลงชื่อ ………………………………………..ผูส้่งผลงาน 
         (นางสาวสุดาพร     ทพิย์มณี) 

ลงชื่อ ………………………………………..ผู้รับรอง 
(นางสาวชนิสรา   พรมชัย) 

ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอห้างฉัตร 

mailto:Suda.joy999@gmail.com
mailto:innovation@nothnfe.ac.th


รายละเอียดประกอบการพิจารณานวัตกรรม 
ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบออนไลน์ 

ชื่อผลงาน  ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) รายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 

หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
1.เนื้อหา 
(Content) 

1.1 มีความ
เหมาะสม 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดและค าอธิบายรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ 
สาระส าคัญ 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจ านวนและตัวเลข 
เศษสวน ทศนิยมและรอยละการวัด เรขาคณิต สถิติ 
และความ นาจะเปนเบื้องตน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. ระบุหรือยกตัวอยางเก่ียวกับจ านวนและตัวเลข 
เศษสวน ทศนิยมและรอยละ การวัด เรขาคณิต 
สถิติ และความนาจะเปนเบื้องตนได 
2. สามารถคิดค านวณและแกโจทย์ปญหาเกี่ยวกับ
จ านวนนับเศษสวน ทศนิยม รอยละ การวัด 
เรขาคณิตได 
     โดยมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ มีเนื้อหาครบ
ตรงตามขอบข่ายเนื้อหาทั้ง 9 บทเรียน 
ประกอบด้วย 
บทที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
บทที่ 2 เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเปนจ านวน 
ตรรกยะ 
บทที่3 เซต 
บทที่ 4การใหเหตุผล 
บทที่ 5 อัตราสวนตรีโกณมิติและการน าไปใช 
บทที่6 การใชเครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ 
บทที่ 7 สถิติเบื้องตน 
บทที่8 ความนาจะเปน 
บทที่9 การใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
ในงานอาชีพ 

-หลักสูตรรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ   
ม.ปลาย 
แผนการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ        
ม.ปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
1.2 มีความถูก
ต้องตามหลัก
วิชาการและ
เป็นปัจจุบัน 

กศน.อ าเภอห้างฉัตรมีกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
1.ส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนผู้ลงทะเบียน จ านวน  
181 คน และมีผู้ต้องการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
จ านวน  120 คน  
พร้อมมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
๒.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และครูประจ าวิชา
ในการจัดท าห้องเรียนออนไลน์ ประจ าภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.ครูร่วมกับผู้เรียนวิเคราะห์หลักสูตรตามตัวชี้วัดใน
แต่ละบทเรียน เพ่ือน ามาจัดท าแผนการเรียนรู้ 
๔.น าระดับความยาก-ง่ายของหลักสูตรมาวิเคราะห์ 
แยกแยะเนื้อหาในการจัดท าแผนการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ กศน. ทั้งในแบบพบกลุ่ม และแผนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๕. จัดท าแผนการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วย
การพบกลุ่ม (ครูสอน) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ ONIE MODEL 
๖.จัดท าห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมด้วยเนื้อหา 
แบบทดสอบ ใบงาน ใบความรู้  
๗. คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
หลักสูตร ร่วมกันวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ก่อนการน าไปให้ผู้เรียนใช้ 
๘.ครูจัดท าคู่มือส าหรับครูผู้สอน และผู้เรียน เพื่อให้
เกิดความรู้ เข้าใจ และสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
ชัดเจนตามล าดับขั้นตอน 

-แบบส ารวจความต้องการ
ของนักศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 
 
 
 
 
-ค าสั่ง กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
ที่ 065/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดท า
ห้องเรียนออนไลน์ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
-ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
ความยาก-ง่าย 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
ห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ         
ม.ปลาย 
-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
รหัสห้องเรียน 
xztmed7 
-คู่มือการใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ (Google 
Classroom) 

1.3 สนับสนุน
ความก้าวหน้า
และเพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

ในการด าเนินงานการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Google Classroom) ของผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ 
และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน ครูได้
ด าเนินการดังนี้ 

-แบบส ารวจความต้องการ
ในการเรียนรู้รูปแบบ
ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
-คู่มือการใช้ห้องเรียน
ออนไลน์ (Google 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
๑.ครูส ารวจผู้เรียนที่มีความพร้อม สนับสนุน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และต่อความก้าวหน้าที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยการเรียนรู้ด้วย
ระบบออนไลน์ 
1.ครู กศน.ต าบลวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน และชี้แจงผู้เรียนให้รับทราบ ถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ 
2.ครู กศน.ต าบลอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะวิธีการในการใช้ Google Classroom แก่
ผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในวันปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 
3. ครูจัดท าคู่มือการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ให้ผู้เรียน
สามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ ถึงขั้นตอน วิธีการใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง “อยู่ที่ไหนก็เรียนได้” 
ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วต่อการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน  
4.ในบทที่ 3 เรื่องเซต ครูประจ ารายวิชาได้จัดท า
บทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ 2 รูปแบบคือรูปแบบ
ภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย 

Classroom)  
 
 

2.การ
ออกแบบ
ระบบการเรียน
การสอน 
(Instructional 
Design) 

2.1 มี
ค าแนะน าการ
ใช้ระบบการ
เรียนรู้ 

ในการจัดท าห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
เมื่อผู้เรียนเข้าใช้งาน ล าดับแรกมีค าชี้แจงในการเข้า
ใช้งาน 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
รหัสห้องเรียน 
xztmed7 
 
 
 
 
 
 

2.2 มีระบบ
การลงทะเบียน 

ล าดับต่อไปของห้องเรียนออนไลน์ในการใช้งาน 
ผู้เรียนต้องมีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละครั้ง 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
รหัสห้องเรียน 
xztmed7 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
ระบบการลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มี
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เป็นไป
ตามล าดับและ
ครบถ้วน โดยมี
เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ และ
การวัดผล
ประเมินผล 

ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย มีล าดับเนื้อหาครบทุก
ขั้นตอน ดังนี้ 
-ค าชี้แจงในการเข้าห้องเรียนออนไลน์ 
-สาระส าคัญ/ขอบข่ายเนื้อหา 
-ระบบการลงทะเบียนพบกลุ่ม 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-เนื้อหาตั้งแต่บทที่ 1 -9  
   -ใบความรู้ในแต่ละเรื่อง 
   -แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
-ในบทที่ 3 เรื่อง เซต ครูประจ ารายวิชาได้
ด าเนินการจัดท าเนื้อหา 2 รูปแบบ คือแบบภาค
ภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
รหัสห้องเรียน 
xztmed7 
-รูปแบบของห้องเรียน
ออนไลน์ที่ครบถ้วน
ตามล าดับขั้นตอนในการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

2.4 มีการใช้สื่อ
มัลติมีเดีย
(ภาพเคลื่อนไหว 
ภาพนิ่ง เสียง 
วีดิทัศน์ ฯลฯ) 
สอดคล้องกับ
เนื้อหา และ
ดึงดูดความ
สนใจ 

รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย มีการใช้สื่อที่
หลากหลาย น่าสนใจ ดึงดูดใจในการเรียนรู้โดยการ
ใช้รูปแบบ 
   -อินโฟกราฟฟิค (Infographic) 
   -วีดีโอช่วยสอน 
   -การใช้ภาพประกอบ 
 
 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
อินโฟกราฟฟิค 
(Infographic) 
 
 
 
 
 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
  

 
 
วีดีโอช่วยสอน 
 
 
 
 
 
การใช้ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

2.5 มี
ระบบสื่อสาร
และติดตาม
ผู้เรียน 

ในระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
มีระบบสื่อสาร ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครู
และผู้เรียนสามารถตอบโต้ สอบถาม ชี้แจงใน
ห้องเรียนออนไลน์ได้ 
นอกจากนี้ ครูประจ าวิชา และครู กศน.ต าบลมีการ
ติดตามผู้เรียนผ่านทางไลน์กลุ่ม กศน.ต าบล หรือ
เป็นรายบุคคล  
 
 
 
 
 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
ระบบสื่อสารและติดตาม
ผู้เรียนทางห้องเรียน
ออนไลน์ (Google 
Classroom) 
 
 
 
 
 
ทางไลน์ 
 
 
 
 
 
 

2.6 มีระบบวัด
ผลประเมินผล
และบันทึก
คะแนน 

ในระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย มีการวัดผล
ประเมินผลโดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และ
หลังเรียน มีการท าแบบฝึกหัดในทุกบทเรียน/เนื้อ

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
แบบทดสอบก่อน-หลัง
เรียน 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
เรื่อง รูปแบบ Google Form และสามารถบันทึก 
ตรวจสอบคะแนนได้โดยอัตโนมัติ ทางออนไลน์ 
รูปแบบ Google Sheet (ชีต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การบันทึกคะแนน และ
ประมวลผลการวัด
ประเมินผล 
 
 

3.เทคนิคการ
ออกแบบ
หน้าจอ 
(User 
Interface 
Desige) 

3.1 สามารถใช้
กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใด 
ๆ และโทรศัพท์
แบบสมาร์ท
โฟน แท็บเล็ตได้ 

การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ (Google 
Classroom) วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สามารถใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 
และแท็บเล็ตได้ 
 
 
 
 
 

ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
ใช้กับโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
ใช้กับแท็บเล็ต 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การวาง
องค์ประกอบ 
(ตัวอักษร สี 
ขนาด รูปแบบ) 
ได้สัดส่วน 
สวยงาม ใช้ง่าย 

ในการออกแบบการจัดวางองค์ประกอบในห้องเรียน
ออนไลน์(Google Classroom) แบบอินโฟ
กราฟฟิก เป็นไปตามล าดับ ขั้นตอนของเนื้อหา ได้
สัดส่วน สวยงาม ใช้ง่าย มีความหลากหลาย ในการ
ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน และวางองค์ประกอบ
ด้วยการใช้ Google Site  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
การวางองค์ประกอบ
รูปแบบอินโฟกราฟฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
Google Site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
3.3 การ
เลือกใช้ธีม 
(Theme) มี
ความเหมาะสม
และกลมกลืน 

การเลือกใช้ธีม (Theme) มีความเหมาะสม 
กลมกลืน กับบทเรียนสอดคล้องกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ โดยมีรูปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
ธีมสตรีม 
 
 
 
 
ธีมบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การ
เชื่อมโยง (Link) 
ด้วยข้อความ 
(Text) ปุ่ม 
(Button) สัญ
รูป (Icon) ไป
ยังต าแหน่งและ
ไฟล์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

การเชื่อมโยงในห้องเรียนสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งการ
ลิงค์ (Link) ด้วยข้อความ (Text) ปุ่ม (Button)  
สัญรูป (Icon) ไปยังไฟล์ หรือการเชื่อมต่อระหว่าง
บทเรียน ได้อย่างถูกต้อง 

-ห้องเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
การลิงค์ (Link) ด้วย 
ข้อความ (Text) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อ 
เกณฑ์การ
พิจารณา 

การด าเนินงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการพิจารณา 
ปุ่ม (Button) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญรูป (Icon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเชื่อมต่อระหว่าง
บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 

จัดท าโดย 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉตัร 

ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดล าปาง 

ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



ค าน า 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  5 สาระ ได้แก่ 
ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ  ทักษะการด าเนินชีวิต  การพัฒนาสังคม และมีแนวทางในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ วิธีการ
เรียนเเบบ กศน. สื่อการเรียนรู้ การเทียบโอนการศึกษา การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร เอกสารหลักฐานการศึกษา  ซึ่งในการจัดการศึกษาตามหลักสู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ และจัดท าแผนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยค านึงถึงผู้เรียน 
เพ่ือให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กศน.อ าเภอห้างฉัตร มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนโดยผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งในภาคเรียนนี้มีห้องเรียนออนไลน์ 
(Google classroom) ทั้ง 3 ระดับ จ านวน 35 รายวิชา ประกอบด้วย ประถมศึกษา 8 รายวิชา มัธยมศึกษาตอนต้น  13 รายวิชา และมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 
รายวิชา ทั้งนี้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซึ่งอยู่ในแผนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563   

คณะครู กศน. อ าเภอห้างฉัตร จึงจัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

 

                  กศน. อ าเภอห้างฉัตร 

 

 

 ก 



 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า                      ก 
สารบัญ                     ข 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ครั้งที่ 1 เรื่องจ านวนและการด าเนินการ  (การพบกลุ่ม)             1 
ครั้งที่ 2 เรื่องเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  (การพบกลุ่ม)          3 
ครั้งที่ 3  เรื่องเซต (การพบกลุ่ม)                5 
ครั้งที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผล (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)              7 
ครั้งที่ 5 เรื่องอัตราส่วนตรีโกนมิติและการน าไปใช้ (การพบกลุ่ม)            9 
ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)         11 
ครั้งที่ 7  เรื่องสถิติเบื้องต้น  (การพบกลุ่ม)              13 
ครั้งที่ 8 เรื่อง ความน่าจะเป็น (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)            15 
ครั้งที่ 9 เรื่อง การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)          17 

ภาคผนวก  
โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์                19 
ขอบข่ายเนื้อหา                 20 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร                21 

 

 
 
 

ข 



แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 1 เรื่องจ านวนและการด าเนินการ  (การพบกลุ่ม) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง จ านวน 
และการ
ด าเนินการ 
 

1.  แสดงความสัมพันธ์
ของระบบจ านวนจริง 
2.  อธิบายความหมาย
และหาผลลัพธ์ที่เกิด
จากการบวก  การลบ  
การคูณและการหาร
จ านวนจริง 
3.  อธิบายสมบัติของ
จ านวนจริงที่เก่ียวกับ
การบวก  การคูณ  
การเท่ากันและการไม่
เท่ากันและน าไปใช้ 
4.  อธิบายเกี่ยวกับค่า
สัมบูรณ์ของจ านวน
จริงและหาค่าสัมบูรณ์
ของจ านวนจริง 
 

1.  ความสัมพันธ์ของ
ระบบจ านวนจริง 
2.  สมบัติของการบวก  
การลบ  การคูณและ
การหารจ านวนจริง 
3.  สมบัติการเท่ากัน
และการไม่เท่ากัน 
4.  ค่าสัมบูรณ์ 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูตั้งประเด็นค าถามกับผู้เรียนว่าวันนี้มีผู้เรียนทั้งหมดก่ีคน  เป็น
ผู้ชายกี่คนและที่เหลือเป็นผู้หญิงก่ีคน 
2. ครูถามผู้เรียนว่าจ านวนที่ผู้เรียนตอบนั้นเป็นจ านวนอะไร 
3. ครูทบทวนความรู้เดิมเรื่องความสัมพันธ์ของระบบจ านวนจริง 
4. ครูตั้งประเด็นค าถามว่า 3+5 = 5+3  เพราะเหตุใด  56  ท าไม
จึงเท่ากับ 65   
5. ครูตั้งประเด็นค าถามว่า สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน
แตกต่างกันอย่างไร 
6. ครูให้ผู้เรียนดูสัญลักษณ์ ( |  | )  แล้วถามผู้เรียนว่าเป็นสัญลักษณ์
ของอะไร  มีความหมายอย่างไร  
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
ครูชี้แจงการใช้ ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom   ดังนี้ 
1.การเรียนรู้ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ นี้ ผู้เรียนต้องเรียนด้วย
ตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้อ่ืนกระท าแทน  
2.ให้ผู้เรียนศึกษา ตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
3.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน) 
จ านวน  20  ข้อ 
4.ให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียน ตั้งแต่บทท่ี 1 ถึงบทที่  9    
5.เมื่อผู้เรียนศึกษาในแต่ละบทจะมีใบงาน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ เมื่อ
ปฏิบัติเสร็จ ให้คลิกส่ง หรือท าเสร็จแล้วทุกครั้ง 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
 

1. การท ากิจกรรม
ตามใบงาน / 
แบบทดสอบ 
 2. การอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
3. การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้าย
บท 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

6.จากนั้นผู้เรียนก็ศึกษาบทเรียนอื่น ๆ (ตามล าดับ) ซึ่งแต่ละบทจะ
ปฏิบัติเหมือนข้อที่ 5 
7.เมื่อศึกษา และท าใบงานครบแล้ว ให้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (หลังเรียน)  จ านวน 20 ข้อ 
8. ครูให้ผู้เรียน เข้าห้องเรียนโดยใส่รหัสห้องเรียนออนไลน์ดังนี้ 
xztmed7 เพ่ือศึกษา โครงสร้างรายวิชา ขอบเขตเนื้อหา รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค31001  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และศึกษา
เนื้อหา คลิปวีดีโอ ในบทที่ 1 เรื่องจ านวนและการด าเนินการ  ตาม
หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
     1. ความสัมพันธ์ของระบบจ านวนจริง 
     2. สมบัติของการบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนจริง 
     3. สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน 
     4. ค่าสัมบูรณ์  
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดและใบงานใน บทที่ 1 
เรื่อง จ านวน และการด าเนินการ ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
2. ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 2 เรื่องเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ  (การพบกลุ่ม) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง 
เลขยกก าลังที่มี
เลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ 

1.  อธิบายความหมาย
และบอกความแตกต่าง
ของจ านวนตรรกยะ 
และอตรรกยะ 
2.  อธิบายเกี่ยวกับ
จ านวนจริงที่อยู่ในรูป
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนตรรก
ยะ และจ านวนจริงใน
รูปกรณฑ์ 
3.  อธิบายความหมาย
และหาผลลัพธ์ที่เกิด
จากการบวก  การลบ  
การคูณ  การหาร
จ านวนจริงที่อยู่ในรูป
เลขยกก าลังที่มีเลขชี้
ก าลังเป็นจ านวนตรรก
ยะ และจ านวนจริงใน
รูปเกณฑ์ 

1.  จ านวนตรรกยะ 
และจ านวน 
อตรรกยะ 
2.  เลขยกก าลังที่มีเลข
ชี้ก าลังเป็นจ านวน
ตรรกยะ และจ านวน
จริงในรูปกรณฑ์ 
3.  การบวก การลบ 
การคูณ การหาร เป็น
จ านวนตรรกยะ และ
จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูและผู้เรียนตั้งค าถามเก่ียวกับเนื้อหาที่ต้องการรู้ 
   -  จ านวนตรรกยะและจ านวนอตรรกยะแตกต่างกันอย่างไร จ านวน
ตรรกยะคือจ านวนหรือตัวเลขใ 
   -  จ านวนอตรรกยะคือจ านวนหรือตัวเลขใด 
   -  เลขยกก าลังคืออะไร 
   - เลขยกก าลังน าไปใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องใดบ้าง 
   - เลขยกก าลัง 52  ตัวเลขใดเป็นเลขฐาน ตัวเลขใดเป็นเลขชี้ก าลัง 
2. ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโจทย์ในการบวก ลบ คูณ 
และหาร เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ใน บทที่ 2 เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 4 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 จ านวนตรรกยะ เเละจ านวนอตรรกยะ      
    เรื่องท่ี 2. จ านวนจริงในรูปกรณฑ์ 
    เรื่องท่ี 3. การบวก การลบ การคูณ การหาร 
    เรื่องท่ี 4. ค่าสัมบูรณ์ 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
 

1. การท ากิจกรรม
ตามใบงาน / 
แบบทดสอบ 
 2. การอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
3. การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้าย
บท 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดและใบงานใน บทที่ 2 
เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ ส่งผ่านห้องเรียน
ออนไลน์ 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
2. ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 3  เรื่องเซต (การพบกลุ่ม) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง เซต 

1.  อธิบายความหมาย
เกี่ยวกับเซต 
2.  สามารถหายูเนี่ยน 
อินเตอร์เซกชั่น คอม
พลีเมนต์ และผลต่าง
ของเซต 
3.  เขียนแผนภาพ
แทนเซตและน าไปใช้
แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
การหาสมาชิกของเซต 
 

1.  เซต 
2.  การด าเนินการของ
เซต 
3.  แผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์ และการ
แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนสนใจ 
2. ให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกลุ่มจังหวัดเป็นแต่ละภาค  
3. ครูสุ่มถามผู้เรียน 2 คน ให้บอกเลขโดดที่ตนเองชื่นชอบมาคนละ 4 
จ านวน 
4. ผู้เรียนร่วมกันเขียนเซตตามจ านวนที่เพ่ือนบอก  
5. ครูน าตัวอย่างแผนภาพเวนน์และออยเลอร์มาประมาณ 3 -5 ภาพ 
เช่น 
 
 
 
 
6. ผู้เรียนร่วมกันเขียนความหมายของการด าเนินการของเซต 
7. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตอย่างง่าย เช่น มีดอกไม้สี
สวย 7 ดอก ดอกไม้มีกลิ่นหอม 11 ดอก ดอกไม้สีสวยและกลิ่นหอม 
3 ดอก อยากทราบว่ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก 
 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ในบทที่ 3 เรื่อง เซต ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 3 ดังนี้ 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์      
พค 31001 
 

1. การท ากิจกรรม
ตามใบงาน / 
แบบทดสอบ 
 2. การอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
3. การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้าย
บท 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

    เรื่องท่ี 1 เซต 
    เรื่องท่ี 2. การด าเนินการของเซต 
    เรื่องท่ี 3. แผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ เเละการแก้ปัญหา 
     
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดและใบงานใน บทที่ 3 
เรื่อง เซต ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
2. ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ครั้งที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผล (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง 
การให้เหตุผล 

1.  อธิบายและใช้การ
ให้เหตุผลแบบอุปนัย
และนิรนัย 
2.  บอกได้ว่าการอ้าง
เหตุผลสมเหตุสมผล
หรือไม่  โดยใช้
แผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ 

 

1.  การให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย 

1.  
2.  การอ้างเหตุผล 
โดยใช้แผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์ 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูชี้แจงเรื่องการลงเวลาเรียนพบกลุ่มของ นักศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Google form รายวิชา คณิตศาสตร์ พค31001 
โดยให้ผู้เรียน กรอกข้อมูลในเเบบลงเวลาเรียน ในไฟล์ที่แนบ ใน
ห้องเรียนออนไลน์ 
2. ครูแจ้งให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหา และท าแบบฝึกหัด ผ่านช่องทาง
หน้าสตรีมในห้องเรียนออนไลน์ Google Class room เพ่ือแจ้งเตือน
ให้นักศึกษาเห็นและรับทราบ 
 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ใน บทที่ 4 เรื่อง การให้เหตุผล ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 2 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 การให้เหตุผล 
    เรื่องท่ี 2. การอ้างเหตุผลโดยใช้เเผนภาพของเวนน์ – ออยเลอร์ 
 
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 เรื่อง การ
ให้เหตุผล ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท
ที ่4 เรื่อง การให้
เหตุผล 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
ผู้เรียนตรวจสอบผลคะแนน การท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ทันที จาก
การทดสอบผ่าน Google form จากห้องเรียนออนไลน์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 5 เรื่องอัตราส่วนตรีโกนมิติและการน าไปใช้ (การพบกลุ่ม) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกนมิติและ
การน าไปใช ้

1.  อธิบายการหาค่า
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2.  หาค่าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุม  
30 45 และ 60 
3.  น าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติไปใช้
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะทาง  ความสูง
และการวัด 

1.  อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
2.  อัตราส่วน
ตรีโกณมิติของมุม  
30 45 และ 60 
3.  การน าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติไปใช้
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ระยะทาง  ความสูง
และการวัด 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. อัตราส่วนตรีโกณมิติน าไปใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง  ความสูง
และการวัดได้อย่างไร 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ในบทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติเเละการน าไปใช้  
ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 3 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
    เรื่องท่ี 2. การหาค่าอัตรส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 ,45 เเละ 60 
องศา 
    เรื่องท่ี 3. การน าอัตรส่วนตรีโกณมิติไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การวัดระยะทางเเละความสูง 
     
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดและใบงานใน บทที่ 5 
อัตราส่วนตรีโกณมิติเเละการน าไปใช้  ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์      
พค 31001 
 

1. การท ากิจกรรม
ตามใบงาน / 
แบบทดสอบ 
 2. การอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
3. การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้าย
บท 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
2. ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ครั้งที่ 6 เรื่อง การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง การใช้
เครื่องมือและ
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

1.สร้างรูปเรขาคณิต
โดยใช้เครื่องมือ 
2. วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างรูปต้นแบบ 
และรูปที่ได้จากการ
เลื่อนขนาน  การ
สะท้อนและการหมุน 

1. การสร้างรูป
เรขาคณิตโดยใช้
เครื่องมือ 
2. รูปเรขาคณิตสามมิติ 
เรขาคณิตที่เกิดจากการ
ซ้อนกันของรูป
เรขาคณิตสองมิติ 
4. การคลี่รูปเรขา คณิต
สามมิติภาพที่ได้จะเป็น
ภาพของรูปเรขาคณิต
สองมิติ 
 5. การตัดขวางรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
6. มุมมองของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
7. การเขียนภาพของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูชี้แจงเรื่องการลงเวลาเรียนพบกลุ่มของ นักศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Google form รายวิชา คณิตศาสตร์ พค31001 
โดยให้ผู้เรียน กรอกข้อมูลในเเบบลงเวลาเรียน ในไฟล์ที่แนบ ใน
ห้องเรียนออนไลน์ 
2. ครูแจ้งให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหา และท าแบบฝึกหัด ผ่านช่องทาง
หน้าสตรีมในห้องเรียนออนไลน์ Google Class room เพ่ือแจ้งเตือน
ให้นักศึกษาเห็นและรับทราบ 
 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ใน บทที่ 6 เรื่อง การใช้เครื่องมือและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 2 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ 
    เรื่องท่ี 2 การแปลงทางเรขาคณิต 
     
 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท
ที่ 6 เรื่อง การใช้
เครื่องมือและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

การแปลงทาง
เรขาคณิต 
1. การเลื่อนขนาน 
2. การหมุน 
3. การสะท้อน 

 

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 เรื่อง    
การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
ผู้เรียนตรวจสอบผลคะแนน การท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ทันที จาก
การทดสอบผ่าน Google form จากห้องเรียนออนไลน์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 
รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 7  เรื่องสถิติเบื้องต้น  (การพบกลุ่ม) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง สถิติ
เบื้องต้น 

1. อธิบายขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นและสามารถ
น าผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นไปใช้ใน
การตัดสินใจ                                 
2. เลือกใช้ค่ากลางที่
เหมาะสมกับข้อมูลที่
ก าหนดและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ                                           
3. น าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
การอ่านและ
ตีความหมายจากการ
น าเสนอข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น                   
2. การหาค่ากลางของ
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต  มัธยฐาน 
และฐานนิยม                                                    
3. การน าเสนอข้อมูล 

ขัน้ที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1.  ครูตั้งประเด็นค าถามผู้เรียนว่าสถิติคืออะไร   
2. ผู้เรียนกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยเท่าไร  ฐานนิยมของอายุมีค่าเท่าไร  ถ้าจะ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นอายุของผู้เรียนควรน าเสนอในรูปแบบใดจึงจะ
เหมาะสม 
 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครูให้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ในบทที่ 7  เรื่องสถิติเบื้องต้น  ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 3 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
    เรื่องท่ี 2. การหาค่ากลางของข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต      
มัธยฐาน เเละฐานนิยม 
    เรื่องท่ี 3. การน าเสนอข้อมูล 
     
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดและใบงานใน บทที่ 7  
เรื่องสถิติเบื้องต้น  ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์      
พค 31001 
 

1. การท ากิจกรรม
ตามใบงาน / 
แบบทดสอบ 
 2. การอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
3. การสังเกต
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
4. แบบฝึกหัดท้าย
บท 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
1. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 
2. ครูประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมและแบบฝึกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ครั้งที่ 8 เรื่อง ความน่าจะเป็น (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง 
ความน่าจะเป็น 

1.หาจ านวนผลลัพธ์ที่
อาจเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์โดยใช้เกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
นับและแผนภาพต้นไม้
อย่างง่าย 
 
2. อธิบายการทดลอง
สุ่มเหตุการณ์ ความ
น่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ และหา
ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
3. น าความรู้เกี่ยวกับ

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ และ
แผนภาพต้นไม้ 
 
2 ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ 
2.1 การทดลองสุ่ม 
2.2 แซมเปิลสเปซ 
2.3 เหตุการณ์ 
2.4 ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
3.  การน าความน่าจะ

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูชี้แจงเรื่องการลงเวลาเรียนพบกลุ่มของ นักศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Google form รายวิชา คณิตศาสตร์ พค31001 
โดยให้ผู้เรียน กรอกข้อมูลในเเบบลงเวลาเรียน ในไฟล์ที่แนบ ใน
ห้องเรียนออนไลน์ 
2. ครูแจ้งให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหา และท าแบบฝึกหัด ผ่านช่องทาง
หน้าสตรีมในห้องเรียนออนไลน์ Google Class room เพ่ือแจ้งเตือน
ให้นักศึกษาเห็นและรับทราบ 
 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ใน 8 เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 2 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเเละแผนภาพต้นไม้ 
    เรื่องท่ี 2 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
    เรื่องท่ี 3 การน าความน่าจะเป็นไปใช้ 
 
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท
ที่ 8 เรื่อง ความ
น่าจะเป็น 
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

ความน่าจะเป็นไปใช้ใน
การคาดการณ์และช่วย
ในการตัดสินใจ 

เป็นไปใช้ 
 

1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 เรื่อง 
ความน่าจะเป็น ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
ผู้เรียนตรวจสอบผลคะแนน การท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ทันที จาก
การทดสอบผ่าน Google form จากห้องเรียนออนไลน์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ONIE  MODEL 

รายวิชาคณิตศาสตร์ พค31001  จ านวน 5 หน่วยกิต 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
ครั้งที่ 9 เรื่อง การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

วิชาคณิตศาสตร์ 
พค 31001   
เรื่อง 
การใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

1.  สามารถวิเคราะห์
งานอาชีพในสังคมและ
กลุ่มประชาคมอาเซียน
ที่ใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
 
2.  มีความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
กับงานอาชีพได้ 

 

1.  ลักษณะ ประเภท
ของงานอาชีพที่ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 
2. การน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคมและประชาคม
อาเซียน 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการ 
1. ครูชี้แจงเรื่องการลงเวลาเรียนพบกลุ่มของ นักศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่าน Google form รายวิชา คณิตศาสตร์ พค31001 
โดยให้ผู้เรียน กรอกข้อมูลในเเบบลงเวลาเรียน ในไฟล์ที่แนบ ใน
ห้องเรียนออนไลน์ 
2. ครูแจ้งให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเนื้อหา และท าแบบฝึกหัด ผ่านช่องทาง
หน้าสตรีมในห้องเรียนออนไลน์ Google Class room เพ่ือแจ้งเตือน
ให้นักศึกษาเห็นและรับทราบ 
ขั้นที่  2  การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครใูห้นักศึกษา เข้าห้องเรียนออนไลน์ Google classroom ศึกษา
เนื้อหาเเละวีดีโอ ใน บทที่ 9 เรื่อง การใช้ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ตามไฟล์ที่ครูแนบให้                     
2. ให้นักศึกษากดเข้าไปศึกษาต่อในเรื่องถัดไป จนครบ เรื่องที่ 2 ดังนี้ 
    เรื่องท่ี 1 ลักษณะ ประเภทของงานอาชีพที่ใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
    เรื่องท่ี 2. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับงานอาชีพ
ในสังคมและประชาคมอาเซียน 

-ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง การเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
-ห้องเรียนออนไลน์ 
Google 
classroom 
รายวิชา
คณิตศาสตร์ พค 
31001 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท
ที่ 9 เรื่อง  
การใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์   
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รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ 
ประเมินผล 

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูให้ผู้เรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสื่อห้องเรียนออนไลน์  Google 
classroom  และชุดการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 เรื่อง การ
ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ส่งผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
 
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้  
ผู้เรียนตรวจสอบผลคะแนน การท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ทันที จาก
การทดสอบผ่าน Google form จากห้องเรียนออนไลน์ 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส พค31001  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ระดับความยาก-ง่าย วิเคราะห์เนื้อหา 

ยาก ปานกลาง ง่าย พบกลุ่ม ตนเอง ทางไกล ชั้นเรียน อ่ืน ๆ 
1.  จ านวนและ
การด าเนินการ 
 

1.  แสดงความสัมพันธ์   ของระบบ
จ านวนจริง 
2.  อธิบายความหมายและหาผลลัพธ์
ที่เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ
และการหารจ านวนจริง 
3.  อธิบายสมบัติของจ านวนจริงที่
เกี่ยวกับการบวก  การคูณ  การเท่ากัน
และการไม่เท่ากันและน าไปใช้ 
4.  อธิบายเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของ
จ านวนจริงและหาค่าสัมบูรณ์ของ
จ านวนจริง 

1.  ความสัมพันธ์ของระบบจ านวนจริง 
2.  สมบัติของการบวก  การลบ  การ
คูณและการหารจ านวนจริง 
3.  สมบัติการเท่ากันและการไม่เท่ากัน 
4.  ค่าสัมบูรณ์ 

 √ 

 

 √ 

 

 
 
 
 

   

2.  เลขยกก าลังที่
มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ 
 
 
 
 
 

1.  อธิบายความหมายและบอกความ
แตกต่างของจ านวนตรรกยะ และอต
รรกยะ 
2.  อธิบายเกี่ยวกับจ านวนจริงที่อยู่ใน
รูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงในรูป
กรณฑ์ 
3.  อธิบายความหมายและหาผลลัพธ์

1.  จ านวนตรรกยะ และจ านวน 
อตรรกยะ 
2.  เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงในรูป
กรณฑ์ 
3.  การบวก การลบ การคูณ การหาร 
เป็นจ านวนตรรกยะ และจ านวนจริงใน
รูปกรณฑ์ 

√ 

 

  √ 
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หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ระดับความยาก-ง่าย วิเคราะห์เนื้อหา 

ยาก ปานกลาง ง่าย พบกลุ่ม ตนเอง ทางไกล ชั้นเรียน อ่ืน ๆ 
 ที่เกิดจากการบวก  การลบ  การคูณ  

การหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรก
ยะ และจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ 

3.  เซต 
 

1.  อธิบายความหมายเกี่ยวกับเซต 
2.  สามารถหายูเนี่ยน อินเตอร์เซกชั่น 
คอมพลีเมนต์ และผลต่างของเซต 
3.  เขียนแผนภาพแทนเซตและ
น าไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหา
สมาชิกของเซต 

1.  เซต 
2.  การด าเนินการของเซต 
3.  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ และการ
แก้ปัญหา 

√ 

 

  √ 

 

    
 

4.  การให้เหตุผล  1.  อธิบายและใช้การให้เหตุผลแบบ
อุปนัยและนิรนัย 
 2.  บอกได้ว่าการอ้างเหตุผล
สมเหตุสมผลหรือไม่  โดยใช้แผนภาพ
เวนน์-ออยเลอร์ 

1.  การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
2.  การอ้างเหตุผลโดยใช้แผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์ 

  √ 

 

 √ 

 

   

5.  อัตราส่วน
ตรีโกณมิติและ
การน าไปใช้ 
 

1.  อธิบายการหาค่าอัตราส่วน
ตรีโกณมิติ 
2.  หาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  
30 45 และ 60 
3.  น าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้
แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง  ความสูง
และการวัด 

1.  อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2.  อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม  30 
45 และ 60 
3.  การน าอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้
แก้ปัญหาเกี่ยวกับระยะทาง  ความสูง
และการวัด 

 √ 

 

 √ 
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หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ระดับความยาก-ง่าย วิเคราะห์เนื้อหา 

ยาก ปานกลาง ง่าย พบกลุ่ม ตนเอง ทางไกล ชั้นเรียน อ่ืน ๆ 
6.  การใช้
เครื่องมือและ
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

1.  สร้างรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้
เครื่องมือ 
2.  วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างรูปต้นแบบและรูปที่ได้จาก
การเลื่อนขนาน  การสะท้อนและการ
หมุน 
3.  น าสมบัติเก่ียวกับการเลื่อนขนาน  
การหมุนและการสะท้อนจากการ
แปลงทางคณิตศาสตร์และทาง
เรขาคณิตไปใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปะ 

1.  การสร้างรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้
เครื่องมือ 
2.  การแปลงทางเรขาคณิต 
     -  การเลื่อนขนาน   
     -  การหมุน 
      - การสะท้อน 
3.  การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ
จากการแปลงทางคณิตศาสตร์และทาง
เรขาคณิต 

  √ 

 

 √ 

 

   

7.  สถิติเบื้องต้น        1. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นและสามารถน าผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นไปใช้ในการ
ตัดสินใจ                                 
2. เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่ก าหนดและวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ                                           
3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งการอ่านและตีความหมายจาก
การน าเสนอข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                   
2. การหาค่ากลางของข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน และฐาน
นิยม                                                    
3. การน าเสนอข้อมูล 

 √ 

 

 √ 
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หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
ระดับความยาก-ง่าย วิเคราะห์เนื้อหา 

ยาก ปานกลาง ง่าย พบกลุ่ม ตนเอง ทางไกล ชั้นเรียน อ่ืน ๆ 
8.  ความน่าจะ
เป็น 

 

1. หาจ านวนผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์โดยใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับ  การนับ และแผนภาพต้นไม้
อย่างง่าย                    2. อธิบาย
การทดลองสุ่มเหตุการณ์  ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์และหาความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่ก าหนดให้               
3. น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะ
เป็นไปใช้ในการคาดการณ์และช่วยใน
การตัดสินใจ 

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
และแผนภาพต้นไม้ 

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

3. การน าความน่าจะเป็นไปใช้ 

 

  
 
 

√ 

 

 
 
 

√ 

 

   

9. การใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1. สามารถวิเคราะห์งานอาชีพใน
สังคมและกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับงาน
อาชีพได้ 

1. ลักษณะประเภทของงานอาชีพที่ใช้
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2. การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
เชื่อมโยงกับงานอาชีพในสังคมประชาคม
อาเซียน 

  √ 

 

 √ 
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ตารางแสดงข้อมูลการส ารวจผู้เรียน ความต้องการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

ล าดับที่ กศน.ต าบล จ านวนผู้ลงทะเบียน 
จ านวนความต้องการ หมายเหตุ 

ออนไลน์ ออฟไลน์   

1 กศน.ตําบลห้างฉัตร 24 19 5   

2 กศน.ตําบลวอแก้ว 8 6 2   

3 กศน.ตําบลหนองหล่ม 27 12 15   

4 กศน.ตําบลปงยางคก 50 43 7   

5 กศน.ตําบลเวียงตาล 28 19 9   

6 กศน.ตําบลแม่สัน 9 0 9   

7 กศน.ตําบลเมืองยาว 28 18 10   

8 พิการ 7 3 4   

รวม 181 120 61   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

กศน. ต าบลห้างฉัตร 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6113-00073-2 นางสาวพรรณารา  อุทัยแสง nongtien254226@gmail.com    

2 6123-00006-5 นางคุณาสิน  ใจจันทร์ tippawan.2533t@gmail.com    

3 6123-00016-8 นายเอกวัฒน์  เรืองปิงวัง eak.1159@gmail.com    

4 6123-00063-6 นายศุภกิจ  กุณะ     

5 6123-00069-0 นายภานุวัฒน์  ฮาวกันทะ basza.863@hotmail.com    

6 6123-00070-2 นายชินวัตร  ตันตา beker46cd@gmail.com    

7 6213-00012-8 นายณัฐพล  หมวดเมืองกลาง     

8 6213-00013-7 นางนุรินทร์  เชื้อดวงทิพย์ nurin.c2520@gmail.com    

9 6213-00015-5 นายจารุวัฒน์  คคําวัน rutzxc_1@hotmail.com    

10 6213-00016-4 นายฉัตรชัย  สายคําฟู chatchai-124@hotmail.com    

11 6213-00070-8 นางสาวรุ่งทิวา  ทองพูน mytomdy0012@gmail.com    

12 6223-00007-7 นายวรวุฒ  ขัดยอด warutaonza@gmail.com    

mailto:nongtien254226@gmail.com
mailto:tippawan.2533t@gmail.com
mailto:eak.1159@gmail.com
mailto:basza.863@hotmail.com
mailto:beker46cd@gmail.com
mailto:nurin.c2520@gmail.com
mailto:rutzxc_1@hotmail.com
mailto:chatchai-124@hotmail.com
mailto:mytomdy0012@gmail.com
mailto:warutaonza@gmail.com


          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลห้างฉัตร 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

13 6223-00008-6 นางสาวศิรินทิพย์  เปรมลาภ permlaphs@gmail.com  

14 6223-00009-5 นายธีระภัทร  ไทยสยาม teerapad10659@gmail.com  
15 6223-00089-9 นายธวัชชัย  ทิพย์มณี     

16 6223-00090-1 นายศักรินทร์  ตระการรัตติ youkinkstar@outlook.com   

17 6313-00041-1 นายสายัณ์  ยานัน     

18 6313-00042-0 นางสาวมาธวี  สงคราม     

19 6313-00043-9 นายพัทรเกียรติ  ปาแปง nokianarak012@gmail.com   

20 6313-00044-8 นางสาวลาลินี  งามงอน mpenrai@gmail.com   

21 6313-00045-7 นายเฉลิมพร  คําพรหม   bouy543@hotmail.com   

22 6313-00046-6 นางสาวหทัยชนก  บุญประไพ htchanok555@gmail.com   

23 6313-00047-5 นางสาวสุกัญญา  แก้วเสมอใจ suganya9490@gmail.com   

24 6313-00048-4 นางสาวนิภัสกร  แก่นคําเป๊ก oillovesand01@gmail.com   

 

 

mailto:permlaphs@gmail.com
mailto:teerapad10659@gmail.com
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

กศน. ต าบลวอแก้ว 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6023-00004-4 นางสาวสุปราณี  ชัยนิรันดร์ neesupranee32@gmail.com   

2 6123-00027-0 นายธีรพงษ์  เตชะ bigbigba747@gmail.com   

3 6123-00028-9 นางสาวอมรรัตน์  เรืองวร amonrt123@gmail.com   

4 6223-00004-0 นางสาวสิรินันท์  มะโนคํา     

5 6223-00036-7 นางเกี๋ยงเหมย  ต๊ะใจ     

6 6313-00015-8 นายอาคม  มงเฮง AUNZATPN012@gmail.com   

7 6313-00049-3 นางสาวสุจิกา  ต๊ะใจ Sujika_will@hotmail.com   

8 6313-00059-6 นายยุทธศักดิ์  กรีฑา bib_90109@gmail.com   

 

 

 

 

mailto:neesupranee32@gmail.com
mailto:bigbigba747@gmail.com
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

กศน. ต าบลหนองหล่ม 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6023-00077-2 นายสอาด  วงศ์ต่อม     

2 6123-00051-5 นางสาวสุพรรณี  ทองสี supunneesarawut@gmail.com   

3 6123-00052-4 นายศราวุฒิ  อรุณโน arunnosarawut1@gmail.com   

4 6123-00053-3 นายปฐมภูมิ  ยะถา     

5 6123-00054-2 นางศิวตา  อินต๊ะรัตน์ intarat2514@gmail.com   

6 6213-0002-5 นายธนรัตน์  จันทร์พลงาม     

7 6123-00004-3 นายปรัชญา  ลําใยผล boomy2223@gmail.com   

8 6213-00041-8 นางสาวสมิตา  ผาติ๊บ mookan1413886@gmail.com   

9 6213-00042-7 นางสาวหทัยรัตน์  วงศ์ใจ k.kunporn@gmail.com   

10 6213-00044-5 นายกฤษณะ  ต๊ะมะโน     

11 6213-00045-4 นางสาวมนิตา  จี๋คํา moamngitknoan60@gmail.com   

12 6223-00011-6 นายต่อตระกูล  ชมภูทวีป     

13 6223-00012-5 นายประกาสิทธ์  โท๊ะนาบุตร     

14 6223-00013-4 นายไพรวัลย์  สิงห์หล้า     

mailto:supunneesarawut@gmail.com
mailto:arunnosarawut1@gmail.com
mailto:intarat2514@gmail.com
mailto:boomy2223@gmail.com
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

กศน. ต าบลหนองหล่ม 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

15 6223-00014-3 นางสาวบุษบา  พรมปิงกา mobilekenake@gmail.com   

16 6223-00015-2 นายชลยุทธ  วุฒิคุณ Mix25342534@gmail.com   

17 6223-00047-9 นางสมพร  อ็องเซ     

18 6223-00048-8 นางทองสุก  เมืองยิ่ง     

19 6223-00049-7 นางกาบแก้ว  วงศ์ใจ     

20 6223-00050-9 นางหลั่น  เครือตา     

21 6223-00051-8 นางพิราวรรณ  ผาติ๊บ     

22 6223-00052-7 นายสถาพร  มหามิตร kea0960629396@gmail.com   

23 6223-00086-2 นางบุญธรรม  สุริยา     

24 6313-00014-9 นางสาวจรรยา  เตือนไธสงค์     

25 6313-00025-1 นายเกียรติพงษ์  เตชะ tacha.pong370@gmail.com   

26 6313-00039-0 นายสุพจน์  วังใจ jeaw1111@hotmail.co   

27 6313-00040-2 นายปองพล  อุตมา     

mailto:mobilekenake@gmail.com
mailto:Mix25342534@gmail.com
mailto:kea0960629396@gmail.com
mailto:tacha.pong370@gmail.com
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลปงยางคก 05 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 
1 6123-00009-2 นางสาวกฤษณา  ดังควัฒนา milkratta2537@gmail.com   

2 6123-00011-3 นางบัวเหลื่ยม  หม้อคํามูล bawhellymhmxkhamul@gmail.com   

3 6123-00024-3 นายกิติภูมิ  ไพรสนธ์ Kitipoompaison@gmail.com   

4 6213-00027-6 นางแสงเดือน  แปงแก้ว saengduen12394@gmail.coท   

5 6213-00030-6 นายศักดิ์  พรมศรี inyabutkungkha@gmail.com   

6 6223-00002-2 นางสาวมณฑาทิพย์  พยาเลิศ 0954495448abc@gmail.com   

7 6223-00056-3 นางสาวอรทัย  ชัยปัญญา -   

8 6223-00076-9 นางกัลยา  ธิปทา Kanray3124@gmail.com   

9 6223-00077-8 นางหลั่นทม  อินญบุตร inyabutkungkha@gmail.com   

10 6223-00079-6 นางเบ็ญจมาศ  จอมคํา benjamas.jhomkham@gmail.com   

11 6223-00080-8 นางสาวสุธาสิน ี อ่านเขียน ไม่เรียนแล้ว   

12 6313-00017-6 นายจําเนียน  มูลอินต๊ะ melodybammii12@gmail.com   

13 6313-00018-5 นายรัฐธรรมนูญ  พูดฉลาด nasloveaom2017@gmail.com     

14 6313-00019-4 นางจิราพร  ธรรมยา jirapornthammaya@gmail.com   
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

กศน. ต าบลปงยางคก 05 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

15 6313-00020-6 นางนงเยาว์  ปันทะรส npanthars@gmail.com   

16 6313-00021-5 นางสาวปรียานุช  แก้วคํา -   

17 6313-00023-3 นางลําแพน  ตื้อยศ lampan.lampan11@gmail.com   

18 6313-00024-2 นายเจตน์  ปันตา jetpanta@gmail.com   

19 6313-00035-4 นางสาวพัชรินทร์  อ่ินแก้วสืบ patcharin.inkaewsueb@gmail.com   

20 6313-00036-3 นางสาววริศรา  นวลกา Maiiwarit@gmail.com   

21 6313-00037-2 นางบัวลอย  ขันย่าเป้า dtac0629461014@gmail.com   
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลปงยางคก 06 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6123-00007-4 นายกิตติชัย  ศรีสุทธะ Kittchai.srisuttha@gmail.com   

2 6123-00008-3 นายณัฐพงษ์  วงศ์เชื้อ     

3 6123-00020-7 นางสาวภาวิณี  ปันทะรส     

4 6123-00033-7 นายอุดม  สันอุดร Bluenai2561@gmail.com   

5 6123-00034-6 นางสาวปราณี  ไชยอินตา pangguitar555@gmail.com   

6 6123-00055-1 นายณัฐพล  ปงจันตา Jengyou001@gmail.com   

7 6123-00066-3 นายณัฐดนัย  พัฒนาชน natdanai.hs5tag@gmail.com   

8 6213-00028-5 นายอานานนท์  แก้วสิทธิวงศ์ henuxslum40@gmail.com   

9 6213-00031-5 นางวราภรณ์  เหล็กบังวัน Chompu080.v@gmail.com   

10 6213-00037-9 นางสาวพรรณรายณ์  แสนเมืองมูล engpunnarai97@gmail.com   

11 6213-00038-8 นางอํานวย  ปงใจดี Jeneing3@gmail.com   

12 6213-00039-7 นางนงคราญ  ปวงคํา Veerapat6158@gmail.com   

13 6213-00058-4 นางกัลยา  ทามะณีวรรณ kwan813217@gmail.com   

14 6213-00068-7 นายหฤษฎ์  แสงแปง     
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลปงยางคก 06 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 
15 6223-00005-9 นางสาวแดง  นกแก้ว daengnkkaew@gmail.com   

16 6223-00006-8 นางสาวอริสา  คําแสง arissabvebos@gmail.com   

17 6223-00054-5 นางสมจิตร  วีเกษ Somjitweegat@gmail.com   

18 6223-00055-4 นางจันทร์แก้ว  แก้วขัด jankaew089@gmail.com   

19 6223-00057-2 นางบุษรา  ดังควัฒนา boutsara24@gmail.com   

20 6223-00059-0 นางทองสาย  ศรีทินนท์ tongsai2606@gmail.com   

21 6223-00060-2 นางกนกพร  พ่ึงประสงค์ K0833231579@gmail.com   

22 6223-00061-1 นางสาวนงค์เยาว์  ใจชื่น monggao0850340094@gmail.com   

23 6223-00063-9 นางสมพร  สันอุดร     

24 6313-00016-7 นางสาวธัญลักษณ์  เปิงวันปลกู tpengwanpkh@gmail.com   

25 6313-00022-4 นางบุญสวย  ศรีคําวัง     

26 6313-00032-7 นางสาวทัศนีย์  จะกา tasaneejaka@gmail.com   

27 6313-00033-6 นายศุภฤกษ์  ปงเทพ nongkhan.p2512@gmail.com   

28 6313-00034-5 นางสาวโชติกา  เวฬุวนารักษ ์ Chotik945689@gmail.com   

29 6313-00050-5 นางสายรุ้งปงคําพรม rungclamp2123@gmail.com   
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลเวียงตาล 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 
1 6023-00093-2 นายจําลอง  ฉัตรเขื่อนแก้ว armarmhc@gmail.com   

2 6123-00044-9 นางสาวชนิดา  เทียงบุตร meawmii005@gmail.com   

3 6123-00016-7 นายสมบุญ  คําดีมา  -   

4 6123-00048-5 นางสาวจิรัชญา  ติ๊บปะละ     

5 6123-00009-8 นายธัญพิสิษฐ์  คํามวนมาย aararphadrdod@gmail.com   

6 6213-00010-0 นางสาวนัฐวด ี สํานักแก้ว  sanakkaewnathwdi@gmail.com   

7 6213-00033-3 นายนคร  อุดเวียง Bankkbn1999@gmail.com   

8 6213-00034-2 นางสาวชลธิชา  จักรบุญมา Cjchonthicha@gmail.com   

9 6213-00035-1 นางสาวศิณีนาฐ  ฟูทอง  -   

10 6213-00059-3 นายวีระชัย  แสนไชยชุ่ม dragonlove32233@gmail.com   

11 6213-00065-0 นายสาวิทย์  คณะโจทย์ mistermixholegen@gmail.com   

12 6213-00066-9 นายบริพัฒน์  เดชบุญ beamboinpatdachboon@gmail.com   

13 6223-00016-1 นางสาวพรกรัณย์  ทานุสาร yungyingponkaran1809@gmail.com   

14 6223-00017-0 นางสาวกชกร  วรรณจักร  -   

 

mailto:armarmhc@gmail.com
mailto:meawmii005@gmail.com
mailto:aararphadrdod@gmail.com
mailto:Bankkbn1999@gmail.com
mailto:Cjchonthicha@gmail.com
mailto:dragonlove32233@gmail.com
mailto:mistermixholegen@gmail.com
mailto:beamboinpatdachboon@gmail.com
mailto:yungyingponkaran1809@gmail.com


          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลเวียงตาล 

 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 
15 6223-00045-1 นางสาวกัลยรัตน์  ทานุสาร malee.tanusan2509@gmail.com   

16 6223-00064-8 นางสาววิไลลักษณ์  ใผ่การงานสัมพันธ์ maylovemai74@gmail.com   

17 6223-00066-6 นายพีรพล  โมอ้าย maxkioo1284@gmail.com   

18 6223-00068-4 นายสิงหราช  มูลจันทร์ singharat069@gmail.com   

19 6223-00070-5 นางสาวศุภาภรณ์  หร่องแก้ว Supapornpin5555@gmail.com   

20 6223-00071-4 นางสาวพรไพลิน  อ่ินแก้วน่าน phornpilinnook@gmail.com   

21 6223-00072-3 นางวารุณี  หลวงเมือง  -   

22 6313-00052-6 นายสังเวียน  อินต๊ะคํา  -   

23 6313-00053-2 นายไชยยา  ปัญญาเรือน  -   

24 6313-00054-1 นายณัฐพล  ณะศรี     

25 6313-00055-0 นางสาวนาพร  ชุ่มวงศ์     

26 6313-00056-9 นางสาวอรวรรณ  ชูจิตร์  -   

27 6313-00057-8 นางสาวพรชิตา  ปันทะรส phrchitapanqrs@gmail.com   

28 6313-00058-7 นายอนุวัฒน์  อินต๊ะวงศ์ษา Xxintawngssa@gmail.com   
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

กศน. ต าบลแม่สัน 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6113-00054-5 นายวีระชัย  จั๋นแก้ว     

2 6123-00002-9 นางสาวอัจฉรา  ราสีประโคน     

3 6123-00065-4 นางสาวแหม่ม  แก้วมะโน     

4 6213-00018-2 นายวัชรินทร์  อกตัน     

5 6213-00019-1 นางสาวพัชรียา  สิงหล้า     

6 6213-00020-3 นางสาวบุสดี  ปันมอด     

7 6223-00081-7 นางเทียนทอง  คําราช     

8 6223-00082-6 นายอินทอน  วงศ์ปัญญา     

9 6313-00001-9 นายณัฐกิตติ์  แก้วศิริ     

 

 

 



          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลเมืองยาว 

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6013-00015-9 นายนที  แก้วปินใจ     

2 6013-00098-0 พระกําพล  นนท์กันธา kwimmy2538@gmail.com   

3 6013-00116-5 นางสาวสุนิษา  กุณะ kunasunisa@gmail.com   

4 6123-00036-4 นางสาวสุพรรณ์  เตชะอุ่น Suphrrntechaxun@gmail.com   

5 6123-00037-3 นางศรีนวล  ธิปทา     

6 6123-00038-2 นายละเอียด  ยานันติ     

7 6123-00039-1 นายประสิทธิ์  จําอินถา     

8 6123-00040-3 นายยนต์  แก้วศิริ     

9 6123-00049-4 นายจิรศาสตร์  ใจนันตา Passible.aa@gmail.com   

10 6123-00050-6 นายภัทรพล  ศรีนําปน phattarpon22202@gmail.com   

11 6123-00073-9 นางราตรี  อุตวัน     

12 6213-00021-2 นายสุริยา  เมืองมาหล้า     

13 6213-00022-1 นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสุยะ jutarat.aysuya@gmail.com   

14 6213-00023-0 นางสาวสุธิดา  วงศืพรรณ Kaeola955@gmail.com   
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
กศน. ต าบลเมืองยาว 

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 
15 6213-00025-8 นางสาวพรรณนิภา  ทายะ phrnikathaya@gmail.com   

16 6213-00026-7 นางสาวชนิดาภา  ปวนสอน wikowwiko223@gmail.com   

17 6223-00039-4 นางสาวสวิน  เขื่อนแก้ว     

18 6223-00040-6 นายธนากร  อ้ายสุยะ tanoongii@gmail.com   

19 6223-00075-0 นางเสาร์แก้ว  มาเปียง Saokeaw1909@gmail.com   

20 6223-00088-0 นางสาววิภาวรรณ  ดวงงาม wipawan_wan66@icloud    

21 6313-00026-0 นางสาวสุวนันท์  ปันจักคํา Sukpin0209@gmail.com   

22 6313-00027-9 นายสมพร  ใจยะกล     

23 6313-00028-8 นายภารดร  ก๋องคํา     

24 6313-00029-7 นายพิทักษ์พงษ์  แก้วหล้า james1196253@gmail.com   

25 6313-00030-9 นางสาวเบ็ญญาภา  สุรินทร์วงศ์ deestudio555@gmail.com   

26 6313-00031-8 นายสราวุฒิ  ยอดสง่า gohg.go29@gmail.com   

27 6313-00038-1 นางแสงหล้า  ใจกันทา sanglah15@gmail.com   

28 6313-00060-8 นางสาวอมรรัตน์  ธํารงโชต ิ Mookwan408@gmail.com   
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          ตารางแสดงการส ารวจข้อมูลผู้เรียนต้องการเรียนในระดับออนไลน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนที่ 1/2563 

พิการ 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล E-mail หมายเหตุ 

1 6113-00001-3 นายชัยชนะ  แปงคืด     

2 6113-00002-2 นายเบ็น  สุมงคล     

3 6123-00017-7 นายประโคนชัย  ไชยบุญเรือง prakhonchaychiybuyreuxng@gmail.com   

4 6123-00018-6 นางบัวผัด  เหล่าจันตา boupud.1234@gmail.com   

5 6123-00042-1 นางจินดา  สมบุญ     

6 6213-00001-6 นายภัทราพร  เมืองมาหล้า     

7 6213-00006-1 นางทรัพย์ทวี  จันทร์หล้า nienoy438386@gmail.com   
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คู่มือการใช้งาน  
GOOGLE CLASSROOM 

NFE.HANGCHAT.LP     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉตัร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
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เกี่ยวกับ Google Classroom 3 
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          เกี่ยวกับ Google Classroom 
Google Classroom เป็นแอพพลิเคชั่นสําหรับการจัดการห้องเรียนบนคลาวด์ (Cloud Learning) 

เป็นบริการของ Google Apps for Education ที่ใช้งานได้ฟรี โดยผสานความสามารถของ Google Drive, 
Google Docs,Google Sheets, Google Slides, Google Froms, Gmail และอีกหลากหลายแอพพลิเคชั่น
เข้าด้วยกัน ทําให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นทั้งผู้สอนและผู้เรียน เนื่องจากใช้งานได้
ง่าย ประหยัดเวลา การจัดเก็บงานเป็นระเบียบ มีระบบการสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัย 

 
 
การสมัครใช้งาน Google Classroom 

 การเข้าใช้งาน Google Classroom ผู้ใช้จะต้องมีบัญชีของ Google (Gmail Account) โดยสามารถ
เข้าใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 1 ใช้งานทาง URL https://classroom.google.com หรือ 
 2. ใช้งานบัญชี Google Account  - > เลือก 9 จุด ดังภาพ 
 3. เลือก Classroom ดังภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
3 



 3. หน้าแดชบอร์ด (Dashboard) Google Classroom 

 
 
 

การสร้างช้ันเรียน 

เมื่อเข้าสู่หน้า Dashboard ของ Google Classroom แล้ว สําหรับการใช้งานครั้งแรกจะแสดงหน้า
ว่างเปล่า เนื่องจากยังไม่มีการสร้างรายวิชา สามารถสร้างชั้นเรียนได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกเครื่องหมาย        เลือกสร้างชั้นเรียน 
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 + 



2. ใส่รายละเอียดห้องเรียน 
 3. คลิก “สร้าง” 

  
  

4. วิชาที่สร้างขึ้นใน Google Classroom 

 
5. ผู้สอนสามารถย้ายวิชา แก้ไข คัดลอก เก็บ (ลบทิ้งชั่วคราว )โดยคลิกที่เครื่องหมาย  
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การจัดการชั้นเรียน 
 ในส่วนของวิชาในชั้นเรียนจะมีการจัดการเหมือนเว็บไซต์ทั่วๆ ไป โดยมีส่วนประกอบสําคัญดังนี้ 
 

 
  
 แถบเมนูประกอบด้วย 

 สตรีม: หน้าแรกของชั้นเรียน 
 งานของชั้นเรียน: การมอบหมายงาน การกําหนดคะแนน กําหนดวันส่งงาน เป็นต้น 
 ผู้คน: การจัดการผู้ใช้งานในชั้นเรียน ครู/นักเรียน 
 คะแนน: สรุปการประเมินผล การให้คะแนนในชั้นเรียน 

 รายละเอียดวิชา 
 ปรับแต่งธีมห้องเรียน 
 การแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 ส่วนประกาศ และมอบหมายงานในชั้นเรียน 
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การตั้งค่าชั้นเรียน 
 ผู้สอนสามารถตั้งค่าชั้นเรียน ใส่รายละเอียดของชั้นเรียน หรือแก้ไขรายละเอียดของชั้นเรียนได้ 
เช่นชื่อชั้นเรียน คําอธิบายชั้นเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน เรื่อง และรหัสของชั้นเรียน สามารถทําได้โดยมีข้ันตอน 
ดังนี้ 
 1. เลือก             ตั้งค่าชั้นเรียน 

 
 
  
 2. แก้ไขข้อมูลชั้นเรียนตามต้องการ 
 3. เลือกบันทึก 

 
การเชิญผู้สอนเข้าชั้นเรียน 

 ในชั้นเรียนสามารถมีผู้สอนได้มากกว่า 1 คนได้ โดยผู้สอนที่มาร่วมชั้นเรียนสามารถจัดการห้องเรียน 
และช่วยตรวจการบ้านได้ โดยการเชิญผู้สอนเข้าร่วมชั้นเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เลือกแถบเมนู “ผู้คน” 
 2. เลือกเพ่ิม “ผู้สอน” ดังภาพ 
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 3. พิมพ์อีเมล์ครูที่ต้องการเชิญร่วมสอน 
 4. อีเมล์ครูที่ต้องการเชิญจะปรากฏ ดังภาพ 
 5. คลิกเชิญ 
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 6. รายชื่อครูสอนร่วม (รอตอบรับคําเชิญ) 

 

 

การตอบรับค าเชิญเข้าชั้นเรียน (ผู้สอนร่วม) 
 ผู้รับคําเชิญร่วมสอนต้องไปตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง และกดตอบรับคําเชิญดังภาพ 
 1. คลิกเลือก “เข้าร่วม”  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
6 



 2. กดปุ่ม “ยอมรับ” 

 
 3. จะปรากฏชื่อผู้สอนร่วมดังภาพ 

 
 
 

การเชิญผู้เรียนเข้าชั้นเรียน 
ครูสามารถเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ 2 วิธี ได้แก่ การเชิญด้วยอีเมล์ของนักเรียน และให้

นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยตนเองด้วยรหัสชั้นเรียน 
 การเชิญผู้เรียนด้วยอีเมล์ 

 1. เลือกแถบเมนู “ผู้คน” 
 2. เลือกเพ่ิม “นักเรียน” ดังภาพ 
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 3. พิมพ์อีเมล์นักเรียน 
 4. จะปรากฏอีเมล์นักเรียนดังภาพ 
 5. คลิกปุ่มเชิญ 
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6. ปรากฏรายชื่อนักเรียน ( รอเข้าร่วมชั้นเรียน ) 

 
  
 
 
7. นักเรียนตรวจสอบอีเมล์ของตนเอง และกดตอบรับเข้าร่วม ดังภาพ 

  
 

 การเข้าร่วมชั้นเรียนโดยใช้รหัสช้ันเรียน 
 กรณีมีนักเรียนเป็นจํานวนมาก ผู้สอนไม่สามารถเชิญจากอีเมล์ได้ สามารถทําได้โดยการใช้รหัสชั้น
เรียนให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนด้วยตนเองได้ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เลือกแถบสตรีม 
 2. จะมีคําว่ารหัสของชั้นเรียน สามารถคลิกเครื่องหมายขยายรหัสฯ ได้ 
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 3. รหัสของชั้นเรียนดังภาพ 

 
  

 การเข้าชั้นเรียนด้วยตนเองโดยใช้รหัส 
เมื่อนักเรียนลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมล์ของ Gmail แล้ว ให้ไปที่ Classroom จะเข้า 

สู่หน้าแดชบอร์ดของ Google Classroom และสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คลิกเครื่องหมาย          
 2. เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน 
 3. กรอกรหัสของชั้นเรียน 
 4. คลิกเข้าร่วม  
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 5. ชั้นเรียนของนักเรียนจะมีเฉพาะแถบเมนู “สตรีม” , “งานของชั้นเรียน” และ “ผู้คน” ดังภาพ 
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การจัดการเนื้อหาในชั้นเรียน 

Google Classroom จะแสดงผลเป็น Timeline เรียกว่าสตรีม ที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถโพสต์ข้อมูล
เกี่ ยวกับรายวิชา เช่น เนื้ อหา (Content )  ประกาศ (Announcement)  และการมอบหมายงาน 
(Assignment) และสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็น   (Comment) เสมือนสื่อสังคมออนไลน์อย่าง 
Facebook 

 การประกาศ 
การประกาศใช้สําหรับต้องการสื่อสารกับผู้เรียนในชั้นเรียนมีหน้าที่คล้ายกับ Facebook คือสามารถโพสต์

ข้อความ แนบไฟล์ แทรกลิงก์ หรือวีดีโอจาก YouTube ได ้
1. ที่หน้าสตรีม 
2. คลิก “แชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนของคุณ” ดังภาพ 
 

 
 

 3. แชร์ข้อมูลที่ต้องการ 
 4. สามารถเพ่ิมไฟล์ ลิงก์ หรือวีดีโอตามต้องการ 
 5. คลิกปุ่มโพสต์ ดังภาพ 
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6. ข้อมูลที่ประกาศในชั้นเรียน  

 

 7. ข้อมูลที่ประกาศ (ส่วนของผู้เรียน) 

8. กรอกข้อมูล 
9. คลิกเครื่องหมาย “โพสต์”  
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การมอบหมายงาน 
ในการเรียนตลอดรายวิชา ครูผู้สอนสามารถมอบหมายงานหรือการบ้านได้ นักเรียนจะต้องทํางานที่

ได้รับมอบหมายและส่งผ่าน Google Classroom เมื่อครูผู้สอนสร้างงานแล้ว นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนจะ
ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ และจะเห็นงานในสตรีมของชั้นเรียน โดยขั้นตอนการสร้างงานมีดังนี้ 

1. ไปที่งานของชั้นเรียน 
2. คลิก  
3. คลิก “งาน” 

 
 
4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับงาน 
5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน วันเวลาส่งงาน หัวข้อ ดังภาพ 
6. คลิกมอบหมาย  
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 7. กิจกรรมที่สร้างขึ้นจะแสดงในงานของชั้นเรียน 

 
 

การสร้างแบบทดสอบ 
การสร้างแบบทดสอบจะใช้ Google Form มาใช้ในการสร้างข้อคําถาม และคําตอบ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 
1. ไปที่งานของชั้นเรียน 
2. คลิก + สร้าง 
3. คลิกงาน 
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4. กรอกข้อมูลตามต้องการ 
 5. กําหนดคะแนน วันเวลาส่งงานคะแนนจะนําเข้าจากในข้อสอบ   (Google Form) ที่สร้างขึ้น 
 6. เลือก Blank Quiz 

 

  

 

 

 7. สร้างข้อคําถาม และเฉลยคําตอบ ดังภาพ 
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8. กลับมาที่งานของชั้นเรียนเลือกมอบหมาย 

 

 

การสร้างค าถาม 

ระหว่างเนื้อหาผู้สอนอาจต้องการทบทวนบทเรียนโดยการตั้งคําถาม เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์คําตอบแล้วส่ง
คําตอบได้ ซึ่งการสร้างคําถามในลักษณะนี้ จะเป็นการโพสต์คําถามครั้งละ 1  ข้อเท่านั้น สามารถทําได้โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกงานของชั้นเรียน 
2. เลือกสร้าง 
3. เลือกคําถาม 

 

  

 
8 

 
1 

 
2 

 
3 



4. สร้างข้อคําถาม 
 5. เลือกรูปแบบคําถาม มี 2 รูปแบบได้แก่ คําตอบสั้น ๆ และปรนัย ดังภาพ 

 6. เพิ่มหรือแนบไฟล์ (ถ้ามี) 

 7. กําหนดคะแนน ระยะเวลาส่งงาน หรือกําหนดค่าอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 8. คลิก “ถาม” เพ่ือส่งให้นักเรียน 
 

 

 

การสร้างเนื้อหาในชั้นเรียน 
 การโพสต์ในหน้าสตรีม  เหมาะกับการใช้ประกาศทั่วไป ถึงแม้ว่าจะใช้โพสต์เนื้อหาได้  แต่การสร้าง
เนื้อหาด้วยคําสั่งการสร้างเนื้อหา จะทําให้ดูเด่นกว่าโพสต์ทั่วไป และผู้เรียนสามารถแยกออก และเข้าถึงเนื้อหา
ได้สะดวกกว่า สามารถทําได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกงานของชั้นเรียน 
2. เลือกสร้าง 
3. เลือกเนื้อหา 
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 4. สร้างเนื้อหา และคําอธิบาย (ถ้ามี) 

 5. เพิ่มข้อมูล เช่นไฟล์ วีดีโอจาก YouTube (ถ้ามี) 

 6. คลิก “โพสต์” 

 

ใช้โพสต์ซ้ า 
กรณีถ้ามีหลายห้องเรียน ครูผู้สอนสามารถนําเนื้อหาจากรายวิชาอ่ืน ๆ มาโพสต์ซ้ําได้ โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 
1. เลือกงานของชั้นเรียน 
2. เลือก +สร้าง 
3. เลือกใช้โพสต์ซ้ํา 
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4. เลือกชั้นเรียนที่ต้องการ 

 
5. เลือกเนื้อหาที่ต้องการโพสต์ซ้ํา 

 6. คลิก “ใช้ซ้ํา” 
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7. ปรับแต่งเนื้อหาตามต้องการ เช่นข้อคําถาม เพ่ิมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น 
 8. คลิก “มอบหมาย” 
 

 
           การตั้งชื่อหัวข้อ 

เมื่อในชั้นเรียนมีการมอบหมายงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในส่วนของงาน แบบทดสอบ เนื้อหา คําถาม 
อาจใช้หัวข้อในการแบ่งส่วนของงาน เพ่ือให้เข้าถึงงานได้ง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้น สามารถทําได้โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกงานของชั้นเรียน 
2. เลือกสร้าง 
3. เลือกใช้โพสต์ซ้ํา 
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4. กําหนดชื่อหัวข้อ 
 5. คลิก “เพ่ิม” 
 

 
           

             การตรวจงานของนักเรียน 

เมื่อมีการมอบหมายงาน  หรือการบ้านให้กับนักเรียน ครูผู้สอนจะต้องเข้าไปตรวจงาน  และให้คะแนนงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกงานของชั้นเรียน 
2. คลิกท่ีงาน  
3. คลิกดูงาน 
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4. ระบบจะแสดงจํานวนนักเรียน และสถานะการส่งงาน 
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การให้คะแนนการบ้าน 
การให้คะแนนการบ้าน ผู้สอนจะต้องเข้าถึงงานที่มอบหมายให้นักเรียนก่อน จากนั้นจึงทําการตรวจ

และให้คะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ให้คะแนน 
2. คลิก “ส่งคืน”  

 
 

 3. แสดงความเห็นกับผู้เรียน (ถ้ามี) 

 4. คลิก “ส่งคืน” 
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 การดูสรุปคะแนนของช้ันเรียน 

 ผู้สอนสามารถดูสรุปคะแนนของชั้นเรียนได้ โดยแยกตามงานหรือการบ้านที่มอบหมาย และแสดง
สถานะและคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน ดังภาพ 

 
 

การส่งออกคะแนนแบบตารางค านวณ (Spread Sheet) 
คะแนนการบ้านหรืองานที่มอบหมายสามารถส่งออกเป็นตารางคํานวณ หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV 

สําหรับจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยการส่งออกคะแนนมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ไปที่งานของชั้นเรียน 
2. เลือกงานหรือการบ้านที่มอบหมาย 
3. คลิกดูคําถาม 
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4. เลือกเครื่องหมาย  
 5. เลือกคัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google Sheet 
 

 
 
 6. จะปรากฏหน้าจอ Google Sheet ที่แสดงคะแนนรายข้อ และคะแนนเฉลี่ย 

 
 
 
 
 

4 
4 

4 
5 


