
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบท่ีเนนสมาธิ 4C Model 
เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 



 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบท่ีเนนสมาธิ 4C Model 

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เรื่อง เรขาคณิตสรางสรรค   แผนท่ี   บัตรอวยพรวันแมแหงชาติ 
เวลา 1 ชั่วโมง     วันท่ี   เดือน               พ.ศ.  
 
 
1. สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
        มาตรฐาน ค 3.1   อธิบายและวิเคราะหรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
                1. สรางและบอกข้ันตอนการสรางพื้นฐานทางเรขาคณิต 
                2. สรางรปูเรขาคณิตสองมิติโดยใชการสรางพืน้ฐานทางเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการ 
สรางโดยไมเนนการพสิูจน 
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. นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนการสรางรูปรางเรขาคณิตพื้นฐานได  
2. นักเรียนสามารถสรางรูปรางเรขาคณิตพื้นฐานได  

 ดานทักษะ 
1. นักเรียนสามารถประดิษฐบัตรอวยพรใหมีรูปรางสรางสรรคได 
2. นักเรียนสามารถนําบัตรอวยพรไปใชประโยชนได 

 ดานคุณลักษณะ 
1. มีวินัยในตนเอง 
2. มีความต้ังใจใฝเรียนรู 



 

 

3. มีความมุงมั่นในการทํางาน  
3.  สาระสําคัญ/เน้ือหา 

สาระสําคัญ 
    รูปภาพที่เราเห็นทุกวันน้ี จะสังเกตไดวามีการใชรปูทรงเรขาคณิตมาใชในการเขียนแบบ

ทั้งน้ัน เชน วงกลม วงร ีสวนโคง หรือรปูเหลี่ยม ดังน้ันในการออกแบบจําเปนที่ผูเขียนจะตองมีความรู
ในการสรางรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งการสรางรูปทรงเรขาคณิตที่ถูกตองน้ันจะตองใชเครื่องมือชวยในการ
เขียนแบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว   

การแบงมุม 60o 

 

วิธีสราง 
1. กําหนดมุม BAC ใชจุด A เปนจุดศูนยกลาง (รัศมีพอสมควร) เขียนสวนโคง 
2.ใชจุด E และ F เปนจุดศูนยกลาง เขียนเสนโคงตัดกันที่จุด D 
3. ลากเสนตรง AD จะแบงครึ่งมุม BAC ออกเปน 2 มุม เทาๆ กัน 

การแบงมุม 45o 90o 

    การสรางมุมที่มีขนาดเทากับ 90องศา อาศัยการสรางเสนต้ังฉาก ที่จุดจุดหน่ึงบนเสนตรงที่
กําหนดให ซึง่จะใชมุมฉาก และการสรางมมุที่มีขนาด 45 องศา อาศัยการแบงครึ่งมมุฉากดังน้ี 

 



 

 

 
 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ความสามารถในการคิด 

การคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตร ทั้งการคิดคลองแคลว การคิดยืดหยุน การคิดรเิริม่ 
การคิดละเอียดลออ 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝเรียนรู 
  3. มุงมั่นในการทํางาน 
 
6. การจัดการเรยีนรูรูปแบบ 4C Model 
ขั้นท่ี 1 ขั้นฝกสมาธิ (Concentrate) 

1.1 ขั้นการต้ังสมาธ ิ  
   1.1.1 ครูเรียกช่ือนักเรียน สํารวจอุปกรณการเรียนของนักเรยีน 
   1.1.2 นักเรียนฝกการกําหนดลมหายใจ บริกรรมดวยพทุโธ หายใจเขาบริกรรมวาพทุ 
หายใจออกบริกรรมวาโธ รวมใจเขามาใหรูดวยการนับจํานวน หายใจเขา ๑ หายใจออก ๑ หายใจเขา 
๒ หายใจออก ๒ ๓-๓ ๔-๔ ๕-๕ แลวก็กลับ ๕-๕ ถึง ๑-๑ ใหม จนจิตรวมเขามาไดดีพอควรก็ไมตอง
นับ ทําความกําหนดรูอยูที่ปลายจมูกหรือที่รมิฝปากเบื้องบนเทาน้ัน อยูในอิริยาบถน่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ขั้นการวิเคราะหประสบการณ   
   1.2.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู เรื่องทีจ่ะเรียนใหนักเรียนทราบ 
   1.2.2 นักเรียนแบงออกเปน 6 กลุม กลุมละ 5 คน (โดยแบงตามเลขที)่  
   1.2.3 ครูนํารูปภาพแมกอดลูกมาใหนักเรียนสังเกต ดังน้ี 
 
 

 
 

  
 

1.2.4 ครูต้ังคําถาม นักเรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นดังน้ี 
นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  
(รูปแมกอดลูก รูปแมลกูกอดกัน) 
กรอบที่ลอมรูปแมกอดลูกเปนอยางไร 
(กรอบทีล่อมเปนรูปเรขาคณิตสองมิติ มีทัง้รปูสีเ่หลี่ยม วงกลม และหัวใจ) 
นักเรียนมีความคิดเห็นวาเราสามารถนํารปูภาพขางตนไปใชทําประโยชนอะไรไดบาง 
(ทําบัตรอวยพรวันแมแหงชาติ ทํากรอบรปูแตงหอง) 

ขั้นท่ี 2 ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept)  
 2.1 ขั้นการสรางความคิดรวบยอด   

2.1.1 นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต โดยครูใชคําถามกระตุน
สมอง ดังน้ี 

เราสามารถนํารูปเรขาคณิตใดบางมาทําเปนบัตรอวยพรวันแมแหงชาติ 
(สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี สามเหลี่ยม หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม) 
2.1.2 ครูนํารูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติมาใหนักเรยีนสงัเกต 

 
2.1.3 นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปเปนความคิดรวบยอด 
บัตรอวยพรวันแมแหงชาติ สามารถสรางจากรปูเรขาคณิตสองมิติหรือสามมิติไดอยางไร 
(สรางบัตรอวยพรวันแมแหงชาติไดจากรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติไดทุกแบบ ข้ึนอยู

กับความคิดสรางสรรคของนักเรียนแตละคน และประสบการณที่ไดรับ) 
 

 

  



 

 

 2.2 ขั้นการสรางแนวคิดเปนของตนเอง   
2.2.1 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง การสรางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  

การแบงมุม 45o 60o 90o โดยการใชวงเวียน เพื่อใชทบทวนข้ันตอนการสรางรูปเรขาคณิต ครูแนะนํา
เพิ่มเติมเพือ่ใหเช่ือมโยงกับสาระการวัดทีเ่รียนผานมาแลว 

2.2.2 นักเรียนแตละกลุมอภิปรายและวางแผนการทํางาน เกี่ยวกับการสรางรปูเรขาคณิต
และการแบงมุมเพื่อนําความรูไปเปนแนวทางในการประดิษฐบัตรอวยพร แลวสรุปเปนแนวทางการ
ออกแบบบัตรอวยพรเปนของตนเอง 
ขั้นท่ี 3 ขั้นปฏิบัติสรางสรรค (Create)   
 3.1 ขั้นการคิดคลองแคลว (Fluency) 

3.1.1 นักเรียนออกแบบบัตรอวยพรรวมกันภายในกลุมลงในใบงานที ่1 เปนความสามารถ
ในการคิดแบบบัตรอวยพรใหไดมากที่สุดที่จะมากไดในเวลาที่จํากัด 5 นาที ตองอาศัยการระดมสมอง 
(Brainstorming) เขามาชวยเพื่อใหเกิดปริมาณความคิดมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงความถูกผิด และไม
ควรวิพากษวิจารณความคิดของผูอื่น 

3.1.2 นักเรียนแตละคนนําผลงานของตนเองในใบงานที่ 1 มาใหเพื่อนๆ ภายในกลุม
รวมกันตรวจสอบความถูกตอง นักเรียนแตละคนแกไขความผิดพลาดของตนเอง 

   
 3.2 ขั้นการคิดยืดหยุน (Flexibility) 
 3.2.1 นักเรียนแตละกลุมจําแนก การออกแบบบัตรอวยพร ออกเปนประเภทรูปเรขาคณิต
ชนิดเดียวกัน การคิดหาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทศิทาง เอาคําตอบที่ไดมาจัดกลุมหรือ
ประเภทเพือ่ดูความหลากหลายในการคิด เชน รูปเรขาคณิตสองมิติหรือสามมิติ สีเ่หลี่ยม หาเหลี่ยม 
หกเหลี่ยม วงกลม วงรี หัวใจ ดาว 

  



 

 

 3.3 ขั้นการคิดริเริ่ม (Originality) 
 3.3.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน เพื่อหาบัตรอวยพรที่มรีูปเรขาคณิต
ที่มีความคิดแปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดาไมเหมอืนใคร การนําบัตรอวยพรที่ออกแบบ
ทั้งหมดน้ันมาหาความถ่ี ถาซ้ํากันมาก ๆ ในกลุม ก็ไมถือเปนความคิดริเริ่ม 

  
 3.4 ขั้นการคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 3.4.1 นักเรียนแตละคนนํารูปเรขาคณิตที่ออกแบบบัตรอวยพรไปลงมอืประดิษฐบัตรอวย
พรวันแมแหงชาติ โดยการคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตงหรอืขยายรายละเอียดใหไดความสมบูรณ
ย่ิงข้ึน เปนความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งทีค่นอื่นมอไมเห็น  
 3.4.2 นักเรียนนําไปทําตอเปนการบานภายในเวลาหน่ึงวัน ตกแตงใหสวยงามอยาง
ละเอียดลออ 

   
 
 
ขั้นท่ี 4 ขั้นวิเคราะหพิจารณา (Contemplate)  
 4.1 ขั้นวิเคราะหผลงาน 

4.1.1 นักเรียนแตละคนนําบัตรอวยพรวันแมแหงชาติไดประดิษฐแลวไปใหคุณแม แลว
ถายรูปมานําเสนอหนาช้ันเรียนใหเพื่อน ๆ ภายในกลุมตนเองไดวิเคราะหและช่ืนชมผลงาน 

   



 

 

 4.2 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4.2.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอแนวคิดในการจัดทํา และจัดแสดงผลงานใหกลุมอื่น ๆ 

ไดศึกษาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรทัง้ 4 ดาน 
4.2.2 นักเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมตาง ๆ ตามความสนใจ 

   
 
7. สื่อ/แหลงการเรยีนรู 

7.1  รูปภาพแมกอดลูก 
7.2  รูปเรขาคณิตสามมิติ 
7.3  ใบความรู  
7.4  ใบงานที่ 1 

8. การวัดและประเมินผล 
   

จุดประสงคการเรียนรู 
วิธีการวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือการ

ประเมิน 
เกณฑ 

การประเมิน 
ดานความรู (K) 
1. นักเรียนสามารถบอกข้ันตอนการ
สรางรูปรางเรขาคณิตพื้นฐาน 
2. นักเรียนสามารถสรางรปูราง
เรขาคณิตพื้นฐาน 

- ตรวจใบงาน 
 

- ใบงาน 
 

- ผานเกณฑ  
รอยละ 70 

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
1. นักเรียนสามารถประดิษฐบัตรอวย
พรได 
2. นักเรียนสามารถนําบัตรอวยพรไป
ใชประโยชนได 

- ตรวจผลงาน 
 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ตรวจรูปถาย 

- แบบประเมินดาน 
ทักษะ/กระบวนการ 
 
- แบบประเมินการ
ทํางานกลุม 

- ไดคะแนน 
รอยละ 70 ข้ึนไป 
 
- ไดคะแนนคุณภาพ
ในระดับดี  

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

- สังเกตพฤติกรรม 
 
 

- แบบประเมินดาน
คุณลักษณะ 
 

- ไดคะแนนคุณภาพ
ในระดับดี ข้ึนไป 

 



 

 

9.  บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 1 ข้ันฝกสมาธิ (Concentrate) 
1.1 ข้ันการต้ังสมาธิ   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
1.2 ข้ันการวิเคราะหประสบการณ   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 2 ข้ันพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept)  
2.1 ข้ันการสรางความคิดรวบยอด   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
2.2 ข้ันการสรางแนวคิดเปนของตนเอง   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
 



 

 

ผลการเรียนรู ข้ันที่ 3 ข้ันปฏิบัติสรางสรรค (Create)   
3.1 ข้ันการคิดคลองแคลว (Fluency) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
3.2 ข้ันการคิดยืดหยุน (Flexibility) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
3.3 ข้ันการคิดริเริม่ (Originality) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
3.4 ข้ันการคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการเรียนรู ข้ันที่ 4 ข้ันวิเคราะหพิจารณา (Contemplate)  
4.1 ข้ันวิเคราะหผลงาน 
............................................................................................................................................................. 



 

 

............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
4.2 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ปญหาและอปุสรรค
............................................................................................................................................................. 
แนวทางการแกไข
............................................................................................................................................................. 
ผลการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู       
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

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

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

       (นางสาวสริินพพา  คนมั่น) 
                         รองผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝายวิชาการ 
ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

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

             (นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ) 
                     ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 



 

 

 
ใบความรู เรื่อง การสรางรูปเรขาคณิต 

  
รูปภาพทีเ่ราเห็นทกุวันน้ี จะสงัเกตไดวามีการใชรูปทรงเรขาคณิตมาใชในการเขียนแบบทัง้น้ัน 

เชน วงกลม วงร ีสวนโคง หรือรูปเหลี่ยม ดังน้ันในการออกแบบจําเปนที่ผูเขียนจะตองมีความรูในการ
สรางรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งการสรางรปูทรงเรขาคณิตที่ถูกตองน้ันจะตองใชเครือ่งมือชวยในการเขียน
แบบเพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว   

 
 
 
 
 



 

 

 
การแบงมุม 60o 

 

วิธีสราง 
1. กําหนดมุม BAC ใชจุด A เปนจุดศูนยกลาง (รัศมีพอสมควร) เขียนสวนโคง 
2.ใชจุด E และ F เปนจุดศูนยกลาง เขียนเสนโคงตัดกันที่จุด D 
3. ลากเสนตรง AD จะแบงครึ่งมุม BAC ออกเปน 2 มุม เทาๆ กัน 

 
การแบงมุม 45o 90o 

    การสรางมุมที่มีขนาดเทากับ 90องศา อาศัยการสรางเสนต้ังฉาก ที่จุดจุดหน่ึงบนเสนตรงที่
กําหนดให ซึง่จะใชมุมฉาก และการสรางมมุที่มีขนาด 45 องศา อาศัยการแบงครึ่งมมุฉากดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบงานท่ี 1 
ชี่อกลุม .................................................................................... 

สมาชิกเลขท่ี ..............................................................................................ชั้น ม.1/........... 
1. นักเรียนแตละกลุมชวยกันออกแบบบัตรอวยพรใหมรีูปเรขาคณิตที่หลากหลายมากทีสุ่ด ภายใน
เวลา 5 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. นักเรียนแตละกลุมจําแนกการออกแบบบัตรอวยพรที่ไดมา ออกเปนประเภทรปูเรขาคณิตชนิด
เดียวกัน การคิดหาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทิศทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน เพื่อหาบตัรอวยพรทีม่ีรปูเรขาคณิตที่มคีวามคิด
แปลกใหม แตกตางจากความคิดธรรมดาไมเหมือนใคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นักเรียนแตละคนนํารูปเรขาคณิตที่ออกแบบบัตรอวยพรไปลงมือประดิษฐบัตรอวยพรวันแม
แหงชาติ ตกแตงใหสวยงามอยางละเอียดลออ (ทําเปนการบาน) 
 

 



 

 

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 การสือ่ความหมาย  
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

รท
ี่หล

าก
หล

าย
แก

ปญ
หา

 

2.
 ใช
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ษะ
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ะก
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าส
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เท
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ญ
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3.
 ให

เห
ตุผ
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 แ
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สม
 

4.
 ใช

ภา
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ณิ
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 ก
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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
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บว
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ง
คณิ
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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) 
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

ตศ
าส
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ใน
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 ได
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เห
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3.
 ให

เห
ตุผ

ลป
ระ

กอ
บก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 แ
ละ

สรุ
ปผ

ลไ
ดอ

ยา
งเ

หม
าะ

สม
 

4.
 ใช

ภา
ษา

แล
ะส

ัญ
ลัก

ษณ
ทา

งค
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าส
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5. 
เช

ื่อม
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งค
วา

มรู
ตา

ง
 ๆ ใ

นค
ณิ

ตศ
าส
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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 : ใหครูสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน 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

มอบหมายใหสําเร็จมี

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 : ใหครูสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวขีด ลงในชองวางที่ตรงกบัระดับคุณภาพ 
 

เลข 
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
มีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน รวม 

(12) 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               

ระดับคุณภาพ  
   10 – 12   คะแนน       ระดับ ดีมาก  7 – 9     คะแนน       ระดับ ด ี

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

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


