
 
 

แผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง ธนาคารอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
 
 

 
 
 

นางเกศแกว  ฤทธาพรม 
ตําแหนง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

กองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 



แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ 4 MAT  
เรื่อง ธนาคารอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เรื่อง ธนาคารอาเซียน            แผนท่ี  ธนาคารอาเซียน (AEC) 
เวลา 1 ชั่วโมง                วันท่ี   เดือน               พ.ศ.  
 
 
1. สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดรเิริม่สรางสรรค  

1. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา 
2. ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  และเทคโนโลยีในการแกปญหา

ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรปุผลไดอยางเหมาะสม 
4. ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย   

และการนําเสนอไดอยางถูกตองและชัดเจน 
5. เช่ือมโยงความรูตางๆ  ในคณิตศาสตร และนําความรู หลักการ กระบวนการทาง

คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกบัศาสตรอื่นๆ   
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
2.  จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 

1. นักเรียนสามารถบอกคาของเงิน และวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราได  
2. นักเรียนสามารถหาคาของเงิน และบอกวิธีการแลกเงินอาเซียนได  

 ดานทักษะ 
1. นักเรียนสามารถแลกเงินอาเซียนได 
2. นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับคาของเงินและการแลกเงินไปใชประโยชนได 

 ดานคุณลักษณะ 
1. มีวินัยในตนเอง 
2. มีความต้ังใจใฝเรียนรู 
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน  
 
 
 
 
 



3.  สาระสําคัญ/เน้ือหา 
สาระสําคัญ 

รอยละหรือเปอรเซ็นต (percentage/percent) คือแนวทางในการนําเสนอจํานวนโดย
ใชเศษสวนที่มีตัวสวนเปน 100 มักใชสัญลักษณเปนเครื่องหมายเปอรเซ็นต เชน รอยละ 45 หรือ  

45 %  มีคาเทากับ 
100
45  

เน้ือหา 
เงินตราในแตละประเทศ มีคาของเงินแตกตางกัน ข้ึนอยูกบัมูลคาของเงิน มลูคาของ

ทองคําที่อยูในคลังและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ ประเทศที่มีความอยูดีกินดี การคาขาย
เจริญและภาวะเศรษฐกจิกาวหนาการขายมากกวาการซื้อเขา จะสงผลทําใหมูลคาของเงินตราประเทศ
น้ันมีอัตราการแลกเปลี่ยนกบัประเทศอื่นๆ มากกวาเรียกวา เงินมีความเสถียร เราจงึจําเปนตองมีการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา เน่ืองจากทกุประเทศมีการติดตอสื่อสาร คาขาย ทองเที่ยวและเดินทางกันทั่วโลก 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทัง้หมด 10 ประเทศ มีสกลุเงิน ดังน้ี 1. ไทย (บาท)   
2. กัมพูชา (เรียล)  3. บรูไน (ดอลลารบรูไน)  4. ลาว (กีบ)  5. มาเลเซีย (ริงกิต)   
6. สิงคโปร (ดอลลารสิงคโปร)  7. พมา (จาด)  8. เวียดนาม (ดง)  9. ฟลิปปนส (เปโซ)   
10. อินโดนีเซีย (รเูปยห) 

การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใชสูตรบัญญัติไตรยางศ “ขวาต้ังลางคูณซายหาร” เชน 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย 1 บาท   เงินกมัพูชา 150 เรียล 

ถาเงินไทย 10 บาท      เงินกมัพูชา 
1

10150  

 1,500 เรียล 

ดังน้ัน เงินไทย 10 บาท      เงินกมัพูชา 1,500 เรียล 
   
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ความสามารถในการคิด 

การคิดอยางสรางสรรค  
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝเรียนรู 
  3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
6. การจัดการเรยีนรูรูปแบบ 4 MAT 
 
 ขั้นท่ี 1 การสรางประสบการณ 

1.1 ครูเรียกช่ือนักเรียน สํารวจอปุกรณการเรียนของนักเรียน 



1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู เรื่องทีจ่ะเรียนใหนักเรียนทราบ 
1.3 นักเรียนแบงออกเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน (โดยแบงตามความสูง)  
1.4 ครูนําแผนภูมิอัตราการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในอาเซียนมาใหนักเรียนสงัเกต 

และศึกษา 
1.5 ครูต้ังคําถาม 

- ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกีป่ระเทศ  
(10 ประเทศ) 

  - ธนบัตรของแตละประเทศมลีักษณะเปนอยางไร  
(ไมเหมือนกัน  เพราะ...ตอบตามความคิดเห็น....) 
- สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนมหีนวยอยางไร  
[บรูไน (ดอลลารบรูไน), กัมพูชา (เรียล), อินโดนีเซีย (รเูปยห), ลาว (กีบ),  
มาเลเซีย (ริงกิต), พมา (จาด),  ฟลิปปนส (เปโซ), ไทย (บาท),  
สิงคโปร (ดอลลารสงิคโปร)  และเวียดนาม(ดง)] 
- คาสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนเปนอยางไร  
(ไมเทากัน เพราะ..ตอบตามความคิดเห็น....) 

 
 ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหประสบการณ 

2.1 ครูติดแถบประโยค ดังน้ี  
 

 
  
 
2.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย 

กับเงินกัมพูชา  (เงินไทย 1 บาท เทากับ เงินกัมพูชา 150 เรียล) 
   (เงินไทย 10 บาท เทากับ เงินกัมพูชา 1,500 เรียล) 

2.3 ครูติดแถบประโยค ดังน้ี  
 

 
  
 
2.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย 

กับเงินพมา (เงินไทย 5 บาท เทากับ เงินพมา 1 จาด) 
   (เงินไทย 10 บาท เทากับ เงินพมา 2 จาด) 
 
 
 

เงินไทย 1 บาท  แลกเงินกัมพูชาไดเทาไร 
ถามีเงินไทย 10 บาท จะแลกเงินกัมพูชาไดเทาไร 

 

เงินไทย 5 บาท  แลกเงินพมาไดเทาไร 
ถามีเงินไทย 10 บาท จะแลกเงินพมาไดเทาไร 
 



 ขั้นท่ี 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
3.1 นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเกี่ยวกับคาเงินสกุลตางๆ โดยครูใชคําถามกระตุน

สมอง ดังน้ี 
- คาเงินสกุลใดมีคามากทีสุ่ด เพราะเหตุใด 
(เงินบรูไน เพราะ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารบรูไน เทากับ 25.10 บาท) 
- คาเงินสกุลใดมีคานอยที่สุด เพราะเหตุใด 
(เงินเวียดนาม เพราะ อัตราแลกเปลี่ยน 900 ดงเทากบั 1.64 บาท) 
- ถานักเรียนตองการแลกเงินสกลุตางๆ ตองทําอยางไรบาง 
(เทียบบัญญัติไตรยางศ) 
- ทําไมตองมีการกําหนดอัตราการแลกเงิน 
(เพราะคาของเงินแตละประเทศมีคาแตกตางกัน) 

3.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปเปนความคิดรวบยอด 
 

 ขั้นท่ี 4 การพัฒนาความรูความคิดดวยขอมูล 
4.1 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเรื่อง อัตราการแลกเงินอาเซียน ครูแนะนํา

เพิ่มเติม  
4.2 นักเรียนแตละกลุมอภิปรายเกี่ยวกบัอัตราการแลกเงินอาเซียน  

 
 ขั้นท่ี 5 การปฏิบัติตามแนวคิดท่ีกําหนด 

5.1 ครูแจกใบงานที่ 7 ใหนักเรียนทุกกลุม 
5.2 นักเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางาน และทําใบงานที่ 3 ขอที่ 1 
 

 ขั้นท่ี 6 การสรางสรรคชิ้นงานของตนเอง 
6.1 นักเรียนแตละคนนําผลงานของตนเองในใบงานที่ 3 ขอที่ 1 มาใหเพื่อนๆ ภายใน

กลุมรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 
6.2 นักเรียนแตละคนแกไขความผิดพลาดของตนเอง 

 
 ขั้นท่ี 7 การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช 

7.1 นักเรียนแตละคนนําเสนอแนวคิดของตนเองในกลุม แลวรวมกันสรุปหลอมรวมเปน
ความคิดของกลุม และบันทึกผลลงในใบงานที่ 3 

7.2 นักเรียนแตละกลุมทําใบงานที่ 3 ขอที่ 2 
 
 ขั้นท่ี 8 การแลกเปลี่ยนความรู ความคิด 

8.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอแนวคิดในการจัดทํา และจัดแสดงผลงานใหกลุมอื่นๆ ดู 
8.2 นักเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมตางๆ ตามความสนใจ 

 



7. สื่อ/แหลงการเรยีนรู 
1.  แผนภูมิอัตราการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศในอาเซียน 
2.  แถบประโยค 
3.  ใบความรู 
4.  ใบงานที่ 7 
5.  รูปธนบัตรเงินประเทศตางๆ ในอาเซียน  

 
8. การวัดและประเมินผล 
   

จุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือการ

ประเมิน 
เกณฑ 

การประเมิน 
ดานความรู (K) 
1. นักเรียนสามารถบอกคาของเงิน 
และวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราได  
2. นักเรียนสามารถหาคาของเงิน และ
บอกวิธีการแลกเงินอาเซียนได  

- ตรวจใบงาน 
 

- ใบงาน 
 

- ผานเกณฑ  
รอยละ 70 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
1. นักเรียนสามารถแลกเงินอาเซียนได 
2. นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกบั
คาของเงินและการแลกเงินไปใช
ประโยชนได 

- ตรวจผลงาน 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
 

- แบบประเมินดาน 
ทักษะ/กระบวนการ 
 
- แบบประเมินการ
ทํางานกลุม 

- ไดคะแนน 
รอยละ 70 ข้ึนไป 
 
- ไดคะแนน
คุณภาพในระดับ
ดี  

ดานคุณลักษณะ (A) 
1. มีวินัยในตนเอง 
2. มีความต้ังใจใฝเรียนรู 
3. มีความมุงมั่นในการทํางาน  

- สังเกตพฤติกรรม 
 
 

- แบบประเมินดาน
คุณลักษณะ 
 

- ไดคะแนน
คุณภาพในระดับ
ดี ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 1 การสรางประสบการณ   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 2 การวิเคราะหประสบการณ   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 4 การพัฒนาความรูความคิดดวยขอมูล  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่  5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 



ผลการเรียนรู ข้ันที่ 6 การสรางสรรคช้ินงานของตนเอง   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 7 การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรูความคิด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู       
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ .............................................. ครูผูสอน 
                 (นางเกศแกว  ฤทธาพรม) 
               ครู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ ....................................................  

       (นางสาวสริินพพา  คนมั่น) 
                รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝายวิชาการ 



ใบความรู 
เรื่อง ธนาคารอาเซียน     แผนที่ 3 ธนาคารอาเซียน (AEC) 
******************************************************************************************* 
 
เน้ือหา  การแลกเปลี่ยนเงิน 

เงินตราในแตละประเทศ มีคาของเงินแตกตางกัน ข้ึนอยูกับมูลคาของเงิน มูลคาของทองคําที่
อยูในคลังและฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ ประเทศที่มีความอยูดีกินดี การคาขายเจริญและ
ภาวะเศรษฐกิจกาวหนาการขายมากกวาการซื้อเขา จะสงผลทําใหมูลคาของเงินตราประเทศน้ันมี
อัตราการแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ มากกวาเรียกวา เงินมีความเสถียร เราจึงจําเปนตองมีการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา เน่ืองจากทุกประเทศมีการติดตอสื่อสาร คาขาย ทองเที่ยวและเดินทางกันทั่วโลก 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด 10 ประเทศ มีสกุลเงิน ดังน้ี 1. ไทย (บาท)  2. กัมพูชา 
(เรียล)     3. บรูไน (ดอลลารบรูไน)  4. ลาว (กีบ)  5. มาเลเซีย (ริงกิต)  6. สิงคโปร (ดอลลารสิงคโปร)  
7. พมา (จาด)  8. เวียดนาม (ดง)  9. ฟลิปปนส (เปโซ)  10. อินโดนีเซีย (รูเปยห) 

การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใชสูตรบัญญัติไตรยางศ “ขวาต้ังลางคูณซายหาร” เชน 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทย 1 บาท   เงินกมัพูชา 150 เรียล 

ถาเงินไทย 10 บาท      เงินกมัพูชา 
1

10150  

 1,500 เรียล 

ดังน้ัน เงินไทย 10 บาท      เงินกมัพูชา 1,500 เรียล 
 
   

1. ไทย (บาท)      

2. กัมพูชา (เรียล)    

3. บรูไน (ดอลลารบรูไน)    
 



4. ลาว (กีบ)       

5. มาเลเซีย (รงิกิต)   

6. สิงคโปร (ดอลลารสิงคโปร)      

7. พมา (จาด)     

9. ฟลิปปนส (เปโซ)     

8. เวียดนาม (ดง)     

10. อินโดนีเซีย (รเูปยห)   
 
 
 
 
 
 
 



อัตราแลกเปลีย่นเงินอาเซียน 
 
 

 
 

 



 
 

ใบงานที่ 3 
เรื่อง ธนาคารอาเซียน                แผนที่ 3 ธนาคารอาเซียน (AEC) 

กลุมท่ี ....................... ชื่อกลุม ....................................................... 
สมาชิกในกลุม เลขท่ี ...............  เลขท่ี ...............  เลขท่ี ............... 

เลขท่ี ...............  เลขท่ี ...............  เลขท่ี ............... 
วันท่ี ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................ 

 

 
 

คําชี้แจง ธนาคารอาเซียน (AEC) ใหนักเรียนปฏิบัติงานกลุม 2 ขอ 
 
 ขอท่ี 1 ใหนักเรียนแตละกลุมวางแผนการแลกเงินประเทศในอาเซียน คนละ 1 ขอ โดยตอง
ใชสกุลเงินประเทศตางๆ ที่หลากหลายลงในใบงานน้ี แลวรวมกันอภิปราย ตรวจสอบความถูกตองของ
เพื่อนๆ ในกลุม  

ผลงานนักเรียนรายบุคคล 
 

เงินประเทศ จํานวน (ระบุสกุลเงิน) แลกเงินประเทศ ไดจํานวน (ระบสุกลุเงิน) 
    
    
    
    
    
    

 
ขอท่ี 2 ถามีเงิน 1,000 บาท นักเรียนจะแลกเปลีย่นเงินตราประเทศตางๆ ในอาเซียน  

ไดอยางไรบาง 
ผลงานกลุม 

แลกเงินประเทศ....................................   ไดจํานวนเงิน ........................    ..........................(สกุลเงิน) 
แลกเงินประเทศ....................................   ไดจํานวนเงิน ........................    ..........................(สกุลเงิน) 
แลกเงินประเทศ....................................   ไดจํานวนเงิน ........................    ..........................(สกุลเงิน) 
แลกเงินประเทศ....................................   ไดจํานวนเงิน ........................    ..........................(สกุลเงิน) 
แลกเงินประเทศ....................................   ไดจํานวนเงิน ........................    ..........................(สกุลเงิน) 
แลกเงินประเทศ....................................   ไดจํานวนเงิน ........................    ..........................(สกุลเงิน) 
 



เกณฑการประเมินดานทักษะ/กระบวนการ 
 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรงุ (1) 
1. ใชวิธีการที่หลากหลาย
แกปญหา 

ใชวิธีการต้ังแต 3 วิธีข้ึน
ไปในการแกปญหา 

ใชวิธีการ 2 วิธี 
ในการแกปญหา 

ใชวิธีการ 1 วิธี 
ในการแกปญหา 

2. ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม 

ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร  และ
เทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรเปนบางครัง้ 
และใชเทคโนโลยีในการ
แกปญหาในสถานการณ
ตางๆ ไดบางครัง้หรือเพียง
บางสวนเทาน้ัน 

ไมใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร  และไมใช
เทคโนโลยีในการ
แกปญหาใน
สถานการณตางๆ 

3. ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรปุผลได
อยางเหมาะสม 

ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินไดอยางครบถวน 
และสรุปผลไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจแตอาจจะไมครบ 
และสรุปผลไดอยางถูกตอง
เปนบางสวน 

ไมใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
หรือเหตุผลไม
สอดคลองกบัการ
สรปุผล 

4. ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย  
และการนําเสนอไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการ
นําเสนอไดอยางถูกตอง
และชัดเจน 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย  
และการนําเสนอไดถูกตอง
บางสวน 

ใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย  และการ
นําเสนอไมถูกตอง 

5. เช่ือมโยงความรูตางๆ  ใน
คณิตศาสตร และนําความรู 
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยง
กับศาสตรอื่นๆ 

เช่ือมโยงความรูตางๆ  ใน
คณิตศาสตร และนํา
ความรู หลักการ 
กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยง
กับศาสตรอื่นๆ  ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

เช่ือมโยงความรูตางๆ  ใน
คณิตศาสตร และนําความรู 
หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรไปเช่ือมโยง
กับศาสตรอื่นๆ  ไดเพียง
บางสวน 

ไมมีการเช่ือมโยงความรู
ตางๆ  ในคณิตศาสตร 
และไมนําความรู 
หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตรไป
เช่ือมโยงกับศาสตร
อื่นๆ 

6. มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

มีความคิดริเริม่
สรางสรรคทกุครั้ง 

มีความคิดริเริม่สรางสรรค 
เปนบางครัง้หรือเพียง
บางสวนเทาน้ัน 

ไมมีความคิดริเริม่
สรางสรรค 

ระดับคุณภาพ  
3 คะแนน คือ ดี  2 คะแนน คือ พอใช 1 คะแนน คือ ปรับปรุง 



แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ 
วันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................ 

คําชี้แจง  ใหครูสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนและตรวจผลงาน  
 แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณภาพ 
 

เลข 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 

1.
 ใช

วิธ
ีกา
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ี่หล

าก
หล

าย
แก

ปญ
หา

 

2.
 ใช

คว
าม

รู 
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ษะ
แล

ะก
ระ

บว
นก

าร
ทา

ง
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3.
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ใจ

 แ
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สรุ
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ลไ
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สม
 

4.
 ใช

ภา
ษา

แล
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ัญ
ลัก

ษณ
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งค
ณิ

ตศ
าส

ตร
ใน

กา
รส

ื่อส
าร

 ก
าร

สื่อ
คว
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หม
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ร
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5. 
เช

ื่อม
โย

งค
วา

มรู
ตา

ง
 ๆ ใ

นค
ณิ

ตศ
าส

ตร
 แ

ละ
นํา

คว
าม

รู 
หล

ักก
าร

 ก
ระ

บว
นก

าร
ทา

ง
คณิ

ตศ
าส

ตร
ไป

เช
ื่อม
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บศ
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ๆ 

6.
 ม

ีคว
าม

คิด
ริเ

ริ่ม
สร

าง
สร

รค
 

รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 (18) 
1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     



แบบประเมินดานทักษะ/กระบวนการ (ตอ) 
วันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................ 

คําชี้แจง  ใหครูสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนและตรวจผลงาน  
 แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกับระดับคุณภาพ 
 

เลข 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 

1.
 ใช

วิธ
ีกา

รท
ี่หล

าก
หล

าย
แก

ปญ
หา

 

2.
 ใช

คว
าม

รู 
ทัก

ษะ
แล

ะก
ระ

บว
นก

าร
ทา

ง
คณิ
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าส
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3.
 ให

เห
ตุผ
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บก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 แ
ละ

สรุ
ปผ

ลไ
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สม
 

4.
 ใช

ภา
ษา

แล
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ัญ
ลัก

ษณ
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5. 
เช

ื่อม
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งค
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มรู
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ตศ
าส

ตร
 แ

ละ
นํา

คว
าม

รู 
หล

ักก
าร

 ก
ระ

บว
นก

าร
ทา

ง
คณิ

ตศ
าส

ตร
ไป

เช
ื่อม

โย
งกั

บศ
าส

ตร
อื่น

ๆ 

6.
 ม

ีคว
าม

คิด
ริเ

ริ่ม
สร

าง
สร

รค
 

รวม 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 (18) 
21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     
 

การตัดสินระดับคุณภาพ  
   15 - 18   คะแนน   (รอยละ 80 ข้ึนไป) ระดับ ดี      

11 - 14    คะแนน    (รอยละ 60 – 79) ระดับ พอใช  
ตํ่ากวา 11  คะแนน   (ตํ่ากวารอยละ 60) ระดับ ปรับปรงุ 

 
 

ลงช่ือ............................................................. ผูประเมิน 
           (...............................................................) 

 
 



แบบประเมินการทํางานกลุม 
 

กลุมท่ี ....................... ชื่อกลุม ....................................................... 
สมาชิกในกลุม 
เลขท่ี ............... 
เลขท่ี ............... 
เลขท่ี ............... 
เลขท่ี ............... 
เลขท่ี ............... 
เลขท่ี ............... 

วันท่ี ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................ 
 

คําชี้แจง : ใหครสูงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับคุณภาพ 
 

ท่ี รายการสังเกต 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1 การเตรียมความพรอมในกลุม     
2 การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ     
3 การดําเนินกจิกรรม และแสดงความคิดเห็นในกลุม     
4 การเขียนบนัทึกผลงาน     
5 การนําเสนอผลงาน     

รวม   
สรปุ   

 
เกณฑคุณภาพ 
 ระดับ 3  หมายถึง  ดี 
 ระดับ 2  หมายถึง  พอใช 
 ระดับ 1  หมายถึง  ปรบัปรุง 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน  12 - 15    หมายถึง  ดี 
 ชวงคะแนน  8 - 11     หมายถึง  พอใช 
 ชวงคะแนน  ตํ่ากวา 8  หมายถึง  ปรับปรงุ 
 

  ลงช่ือ............................................................. ผูประเมิน 
(.........................................................) 



เกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
รายการ
ประเมิน 

คําอธิบายการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4 3 2 1 

มีวินัย 
 
 

ปฏิบัติตนตามขอตกลง 

กฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของสมาชิก

หองเรียน รับผิดชอบใน

การทํางานไดดวยตัวเอง 

สงงานตรงเวลา เขา

หองเรียนตรงเวลา 

ปฏิบัติตนตามขอตกลง 

กฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของสมาชิก

หองเรียน แตตองมีการ

เตือนเปนบางครั้งในการ

ทํางาน  สงงานตรงเวลา 

เขาหองเรียนตรงเวลา 

ปฏิบัติตนตามขอตกลง 

กฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับของสมาชิก

หองเรียน แตตองมีการ

เตือนเปนสวนใหญใน

การทํางาน 

ไมปฏิบัติตนตาม

ขอตกลง กฎเกณฑ

ระเบียบขอบังคับของ

สมาชิกหองเรียน ไม

รับผิดชอบในการ

ทํางานไมสงงานตรง

เวลา ไมเขาหองเรียน

ตรงเวลา 

ใฝ
เรียนรู 

ตั้งใจ เพียรพยายามใน

การเรียน และเขารวม

กิจกรรมในหองเรียน

แสวงหาความรูจาก

แหลงเรียนรูตางๆทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียนดวยการ

เลือกใชส่ืออยาง

เหมาะสมนําความรูที่ได

ไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

ตั้งใจ เพียรพยายามใน

การเรียน และเขารวม

กิจกรรมในหองเรียน

แสวงหาความรูจาก

แหลงเรียนรูตางๆทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียนตองตักเตือน

แนะนําเปนบางครั้งใน

การเลือกใชส่ือไดอยาง

เหมาะสม 

ตั้งใจ เพียรพยายามใน

การเรียน และเขารวม

กิจกรรมในหองเรียน

แสวงหาความรูจาก

แหลงเรียนรูตางๆทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียนตองตักเตือน

แนะนําเปนสวนใหญใน

การเลือกใชส่ือไดอยาง

เหมาะสม 

ไมตั้งใจ ไมพยายามใน

การเรียน และไมเขา

รวมกิจกรรม ไม

แสวงหาความรูจาก

แหลงเรียนรูตางๆทั้ง

ภายในและภายนอก 

มุงมั่น
ในการ
ทํางาน 

มีความตั้งใจและ

รับผิดชอบในการทํางาน

มีสวนรวมในการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จมี

การปรับปรุงและพัฒนา

ผลงานทํางานดวยความ

เพียรพยายาม และ

อดทนเพื่อใหสําเร็จตาม

เปาหมาย 

มีความตั้งใจและ

รับผิดชอบในการทํางาน

มีสวนรวมในการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเร็จมี

การปรับปรุงผลงาน

ทํางานดวยความเพียร

พยายาม และอดทน

เพื่อใหสําเร็จตาม

เปาหมาย 

ตองตักเตือนใหตั้งใจ 

และรับผิดชอบในการ

ทํางานมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมายใหสําเรจ็มี

การปรับปรุงผลงาน 

ตองตักเตือนใหตั้งใจ 

และไมรับผิดชอบใน

การทํางาน ไมมีสวน

รวมในการปฏิบัติ

กิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมายอยูเสมอๆ 

ขาดการปรับปรุง

ผลงาน 

ระดับคุณภาพ  
    10 – 12    คะแนน        ระดับ ดีมาก 

   7 – 9     คะแนน        ระดับดี 
   4 – 6      คะแนน        ระดับพอใช 
   0– 3      คะแนน        ระดับปรบัปรุง 



แบบประเมินพฤติกรรมดานคุณลักษณะ 
วันท่ี ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ................ 

คําชี้แจง : ใหครสูงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับคุณภาพ 
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มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน รวม 
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ระดับคุณภาพ  
   10 – 12   คะแนน       ระดับ ดีมาก  7 – 9     คะแนน       ระดับ ด ี

  4 – 6     คะแนน       ระดับ พอใช  0– 3      คะแนน       ระดับ ปรับปรุง 
 

ลงชื่อ............................................................. ผูประเมิน 
  (.........................................................) 


