แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
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รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน รหัส ค 32101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 5
หน'วยการเรียนรู* เรื่องการวิเคราะหข*อมูลเบื้องต*น
จํานวน 20 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู*ที่ 1 เรื่อง การแจกแจงความถี่ของข*อมูล
เวลา 2 ชั่วโมง
ผู*สอน นางกิ่งแก*ว แดงงาม
สอนวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............

1. มาตรฐานการเรียนรู* /ตัวชี้วัด
1.1 มาตรฐานการเรียนรู*
มาตรฐาน ค 5.1 : เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห&ขอมูล
มาตรฐาน ค 6. 1: มีความสามารถในการแกป*ญหา การให เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิ ต ศาสตร& แ ละการนํ าเสนอ การเชื่ อ มโยงความรู ต2 าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร& และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร&กับศาสตร&อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค&
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1.2 ตัวชี้วัด
ค 5.1 ม.5/2 หาค2าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปอร&เซ็นไทล&ของขอมูล
ค 5.1 ม.5/3 เลือกใชค2ากลางที่เหมาะสมกับขอมูลและวัตถุประสงค&
ค 6.1 ม. 4 – 6 ใชวิธีการที่หลากหลายแกป*ญหา
ค 6.1 ม. 4 – 6 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร&และเทคโนโลยีในการ
แกป*ญหาในสถานการณ&ต2าง ๆ ไดอย2างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 4 – 6 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอย2างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 4 – 6 ใชภาษาและสัญลักษณ&ทางคณิตศาสตร&ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนําเสนอไดอย2างถูกตองและชัดเจน
ค 6.1 ม. 4 – 6 เชื่อมโยงความรูต2าง ๆ ในคณิตศาสตร&และนําความรูหลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร&ไปเชื่อมโยงกับศาสตร&อื่น ๆ
ค 6.1 ม. 4 – 6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค&
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2. สาระสําคัญ
การวิเคราะห&ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ เป@นการวิเคราะห&เพื่อทราบลักษณะโดยรวม
ของขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช2น การวิเคราะห&ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
ลักษณะโดยรวมของขอมูลคือ จํานวนนักเรียนจําแนกตามชั้นเรียนที่สอน จํานวนนักเรียนโดยเฉลี่ย
ต2อหองจํานวนครูจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา เป@นตน และการวิเคราะห&ขอมูลจะ
เกี่ยวของกับ การแจกแจงความถี่ของขอมูล การหาค2ากลางของขอมูล และการหาค2ากระจายของ
ขอมูล

ww
w.

kr

oo
ba
nn
ok
.

3. จุดประสงคการเรียนรู*
3.1 ด*านความรู* ความเข*าใจ (K)
3.1.1 นักเรียนอธิบายแจกแจงความถี่ของขอมูลได
3.1.2 นักเรียนบอกส2วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่ของขอมูลได
3.2 ด*านทักษะ /กระบวนการ (P)
3.2.1 นักเรียนสามารถสรางตารางแจกแจงความถี่ได
3.3 ด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
1) คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3.3.1 เป@นผูที่มีวินัย
3.3.2 เป@นผูที่มุ2งมั่นในการทํางาน
3.3.3 เป@นผูใฝDรูใฝDเรียน
2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.4 ความมีเหตุผล
3.3.5 ความพอประมาณ
3.4 ด*านสมรรถนะที่สําคัญ
3.4.1 มีความสามารถในการสื่อสาร
3.4.2. ทักษะการคิดวิเคราะห&
3.4.3 ทักษะการแกป*ญหา
3.4.5 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
3.4.6 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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4. สาระการเรียนรู*
หน'วยการเรียนรู*ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะหข*อมูลเบื้องต*น
1. การแจกแจงความถี่ของข*อมูล
การแจกแจงความถี่ของขอมูล เป@นวิธีการทางสถิติอย2างหนึ่งที่ใชใน การจัด
ขอมูลที่มีอยู2ใหเป@นพวก ๆ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห&หรือดําเนินการทางสถิติ การแจกแจงความถี่
ควรทํากับขอมูลที่จะทําการวิเคราะห&ที่มีจํานวนมาก ๆ
การแจกแจงความถี่ทําได 2 แบบ คือ โดยใชตารางและโดยใชกราฟ
ความถี่ (frequency) ของค2าจากการสังเกต หมายถึง จํานวนครั้งที่ค2าจากการ
สังเกตปรากฏในขอมูล
ส'วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่
- อันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้น (Class interval) หมายถึง ช2วงคะแนนที่แบ2ง
ออกเป@นช2วง ๆ ในแต2ละช2วง คือ ค2าที่เป@นไปไดของขอมูล
- ขอบบนของอันตรภาคชั้นชั้นใด หมายถึง ค2ากึ่งกลางระหว2างค2าที่เป@นไปได
สูงสุดของอันตรภาคชั้นนั้นกับค2าที่เป@นไปได ต่ําสุดของอันตรภาคชั้นติดกันถัดไป
- ขอบล2างของอันตรภาคชั้นชั้นใด หมายถึง ค2ากึ่งกลางระหว2างค2าที่เป@นไปได
ต่ําสุดของอันตรภาคชั้นนั้น กับค2าที่เป@นไปไดสูงสุดของอันตรภาคชั้นที่อยู2ติดกันก2อนหนานั้น
- จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น คือ ค2าเฉลี่ยของช2วงคะแนนในอันตรภาคชั้นนั้น ๆ
- ความถี่ของอันตรภาคชั้น หมายถึง จํานวนขอมูล (ค2าจากการสังเกต) ที่ปรากฏ
อยู'ในช'วงคะแนนหรืออันตรภาคชั้น
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5. กิจกรรมการเรียนรู* โดยใช*เทคนิค WHERETO
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนําเข*าสู'บทเรียน
1. ครูทักทายนักเรียนและถามถึงความกาวหนาในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
นักเรียนเสนอหัวขอไว
2. ครูใหนักเรียนดูตัวอย2างขอมูลที่มีการแจกแจงความถี่แลว จากนั้นถามนักเรียนว2า
“ทําไมถึงมีการแจกแจงความถี่ของขอมูล” (Hook) (ตอบ เพื่อตองการจัดขอมูลจัดขอมูลที่มีอยู2ให
เป@นพวก ๆ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห&หรือดําเนินการทางสถิติ )
3. ครูแบ2งนักเรียนออกเป@น 7 กลุ2ม กลุ2มละ 6 – 7 คน โดยคละความสามารถ แลวเลือก
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และหนาที่ประจํากลุ2ม จากนั้นให ส2งตัวแทนมาจับสลากเพื่อเลือก
หัวขอในสํารวจขอมูล ดังนี้ (E คือ Equip และ Experience)

ขั้นสอน
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1. ความสูงของนักเรียนในชั้นเรียน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนปcการศึกษาที่ผ2านมา
3. น้ําหนักของนักเรียนในชั้นเรียน
4. จํานวนเงินที่นํามาโรงเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน
5. ระยะจากบานถึงโรงเรียนของนักเรียนในชั้น
6. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร&หน2วยที่ 1 เรื่องสถิติและขอมูลเบื้องตน
7. อายุของมารดาของนักเรียนในชั้นเรียน
4. นักเรียนแต2ละกลุ2มสํารวจขอมูลตามที่จับสลากได (เป@นขอมูลดิบ ไม2มีการแจกแจง
ความถี่) ครูแจกกระดาษชาร&ต เพื่อใหนักเรียนเขียนขอมูลที่สํารวจได แลวแต2ละกลุ2มส2งตัวแทน
นําเสนอหนาชั้น และติดผลงานชั้นเรียนหรือขางหองเรียน (ใชเวลา 5 นาที)
5. ครูจึงอธิบายว2าจากขอมูลที่นักเรียนสํารวจนั้นเป@นเพียงส2วนหนึ่งของการเรียนเรื่องการ
แจกแจงความถี่ของขอมูล ที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้ ซึ่งขอมูลดังกล2าวยังเป@นขอมูลดิบ เราจะตองนํา
ขอมูลมาจัดใหเป@นหมวดหมู2และเขาพวก เพื่อจะสะดวกในการวิเคราะห&ขอมูล (W คือ What
,Where, และ Why)
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6. ครูใหนักเรียนแต2กลุ2มส2งตัวแทนมารับชุดการเรียนรู เรื่องการวิเคราะห&ขอมูลเบื้องตน
ชุดที่ 1 เรื่องการแจกแจงความถี่ของขอมูล จากนั้นครูแจงจุดประสงค&การเรียนรูใหนักเรียนทราบ (W
คือ What ,where, และ Why) และเหตุผลของการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูว2า การเรียนรูดวยชุด
การเรียนนี้ จะเป@นการเพิ่มประสบการณ&การเรียนรูของนักเรียนดวยตนเอง นักเรียนสามารถที่จะ
เรียนรูและหาคําตอบดวยตนเอง เป@นการเพิ่มทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร& การใชเหตุผล การ
แกป*ญหา การคิดคนหาคําตอบ และที่สําคัญนักเรียนไดใชความสามารถของตนเอง และเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรูที่จะกาวไปสู2สากลได
7. นักเรียนศึกษาคําชี้แจง คําแนะนําสําหรับนักเรียนในการใชชุดการเรียนรู โดยใหนักเรียน
ละเอียด และย้ําใหนักเรียนมีความซื่อสัตย&ต2อตนเอง มีความรอบคอบ ตั้งใจในการศึกษาใบความรู
ทําใบงาน ทําแบบฝhกทักษะ การทําแบบทดสอบก2อนเรียนและหลังเรียน
8. นักเรียนทําแบบทดสอบก2อนเรียน ชุดการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่องการแจกแจงความถี่ของ
ขอมูล จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงในระดาษคําตอบในชุดการเรียนรู (สอนเรื่องความซื่อสัตย& หามดู
เฉลยก2อน) และเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จใหนักเรียนตรวจคําตอบของตนเอง และบันทึกผลการ
ทดสอบลงในตารางคะแนน
9. นักเรียนแต2ละกลุ2มร2วมกันศึกษาใบความรู จากชุดการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่อง การแจกแจง
ความถี่ของขอมูล เมื่อศึกษาเสร็จใหทําใบงานที่ 1 และแบบฝhกทักษะที่ 1.1
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10. ครูใหคําแนะนําและช2วยเหลือนักเรียนในที่นักเรียนศึกษาใบความรู ใบงาน และทําแบบ
ฝhกทักษะ
11. เมื่อศึกษาใบความรู ทําใบงาน และแบบฝhกเสร็จแลว ใหนักเรียนในกลุ2มช2วยกัน
วิเคราะห&คําตอบใหเป@นคําตอบของกลุ2ม แลวนําเสนอหนาชั้น และตรวจแนวคําตอบจากเฉลยใบงาน
ที่ 1 และเฉลยแบบฝhกทักษะที่ 1.1 ถานักเรียนคนใดตอบผิดใหนักเรียนกับไปศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง
จากนั้นนักเรียนส2งชุดการเรียนรูเพื่อใหครูตรวจผลงาน
ขั้นสรุป
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12. นักเรียนช2วยกันสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถี่ของขอมูล และบอก
ส2วนประกอบของการแจกแจงความถี่ของขอมูล
แนวทางการสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถี่ของข*อมูล
“การแจกแจงความถี่ของขอมูล เป@นวิธีการทางสถิติอย2างหนึ่งที่ใชใน การจัด
ขอมูลที่มีอยู2ใหเป@นพวก ๆ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห&หรือดําเนินการทางสถิติ การแจกแจงความถี่
ควรทํากับขอมูลที่จะทําการวิเคราะห&ที่มีจํานวนมาก ๆ”
ส2วนประกอบของการแจกแจงความถี่ของขอมูล ประกอบดวย
1. อันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้น (Class interval) หมายถึง ช2วงคะแนนที่แบ2ง
ออกเป@นช2วง ๆ ในแต2ละช2วง คือ ค2าที่เป@นไปไดของขอมูล
2. ขอบบนของอันตรภาคชั้นชั้นใด หมายถึง ค2ากึ่งกลางระหว2างค2าที่เป@นไปได
สูงสุดของอันตรภาคชั้นนั้นกับค2าที่เป@นไปได ต่ําสุดของอันตรภาคชั้นติดกันถัดไป
3. ขอบล2างของอันตรภาคชั้นชั้นใด หมายถึง ค2ากึ่งกลางระหว2างค2าที่เป@นไปได
ต่ําสุดของอันตรภาคชั้นนั้น กับค2าที่เป@นไปไดสูงสุดของอันตรภาคชั้นที่อยู2ติดกันก2อนหนานั้น
4. จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น คือ ค2าเฉลี่ยของช2วงคะแนนในอันตรภาคชั้นนั้น
5. ความถี่ของอันตรภาคชั้น หมายถึง จํานวนขอมูล (ค2าจากการสังเกต) ที่ปรากฏ
อยู'ในช'วงคะแนนหรืออันตรภาคชั้น

13 . นักเรียนนําเสนอวิธีการสรางตารางแจกแจงความถี่
14. ครูใหนักเรียนสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถี่ของขอมูลและส2วนประกอบของ
ตารางแจกแจงความถี่และวิธีการการสรางตารางแจกแจงความถี่ลงในสมุดเป@นการบาน
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ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนําเข*าบทเรียน
1. ครูสอบถามถึงการบานที่ใหนักเรียนสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถี่
ส2วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่และวิธีการสรางตารางแจกแจงความถี่ แลวสุ2มนักเรียน
2 – 3 ออกมานําเสนอหนาชั้น
2. ครูนําขอมูลส2วนสูงของนักเรียนในชั้นเรียน ที่เขียนลงในกระดาษชาร&ตมาติดหนา
กระดาน แลวใหนักเรียนอ2านขอมูลดังกล2าวพรอมกัน
3. นักเรียนแบ2งกลุ2มคละความสามารถ เก2ง กลาง อ2อน กลุ2มละ 6 – 7 คน
(อาจเป@นนักเรียนกลุ2มเดิมก็ได หรือเปลี่ยนกลุ2มใหม2 )
4. ครูแจกใบคําถามใหนักเรียนแต2ละกลุ2มแลวช2วยกันตอบประเด็นคําถามดังนี้
1. ขอมูลนี้คือขอมูลอะไร (ตอบขอมูลเกี่ยวกับส2วนสูงของนักเรียนชั้น ม.5 /...)
2. จํานวนขอมูลทั้งหมดมีเท2าใด (ตอบเท2ากับจํานวนนักเรียนในชั้นเรียนที่ทําการสํารวจ
ในชั่วโมงที่แลว)
3. ขอมูลที่นอยที่สุดและมากที่สุดคือ เท2าใด
4. ขอมูลใดที่มีความถี่มากที่สุด และนอยที่สุด
5. ถาจะแบ2งขอมูลออกเป@นช2วง แต2ละช2วงกวาง 3 จะแบ2งไดกี่ช2วง อธิบาย
5. นักเรียนนําเสนอคําตอบหนาชั้น โดยเพื่อน ๆ ช2วยกันเติมเต็มคําตอบที่ขาดหายไป
ครูเพิ่มเติมและอธิบายเสริมในเรื่องการแบ2งช2วงหรือแบ2งอันตรภาคชั้น
ขั้นสอน
6. นักเรียนรับชุดการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่องการแจกแจงความถี่ของขอมูลของตนเอง
7. นักเรียนแต2ละกลุ2มศึกษาตัวอย2างและวิธีการสรางตารางแจกแจงความถี่อีกครั้ง
โดยครูอธิบายเดินสํารวจ และใหคําแนะนําเพื่อนักเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
8. นักเรียนทําแบบฝhกทักษะที่ 1.2 - 1.5 ครูคอยใหกําลังใจและช2วยเหลือ โดยพยายาม
ใหนักเรียนทําแบบฝhกทักษะดวยตนเอง หามดูเฉลยก2อน (E คือ Evaluation)
9. เมื่อนักเรียนทําแบบฝhกทักษะเสร็จ ใหนักเรียนตรวจคําตอบของตนเอง จากเฉลยแบบ
ฝhกทักษะที่ 1.2 – 1.5 ถาผิดใหนักเรียนกับไปศึกษาเนื้อหาและแกไขขอที่ผิดอีกครั้ง
ขั้นสรุป

10. ครูใหนักเรียนแต2ละกลุ2ม สรุปขอดึของการเรียนเรื่องการแจกแจงความถี่ของขอมูลแลว
นําเสนอหนาชั้น
11. ครูและนักเรียนร2วมกันวิธีการสรางตารางแจกแจงความถี่ครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจ

oo
ba
nn
ok
.

co
m

มากยิ่งขึ้น คอยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของขอมูล
12. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การแจกแจงความถี่ของขอมูล ในชุดการเรียนรู
ชุดที่ 1 จํานวน 10 ขอ โดยตอบลงในกระดาษคําตอบในชุดการเรียนรู ครูส2งเสริมใหนักเรียนมี
ความซื่อสัตย&ไม2ดูเฉลยก2อน ขณะทําแบบทดสอบ เมื่อทําเสร็จนักเรียนตรวจคําตอบแลวบันทึกผลการ
ทดสอบลงในตารางคะแนน
13. ประธานกลุ2มรวบรวม ชุดการเรียนรูของสมาชิกในกลุ2ม ส2งครู เพื่อตรวจดูผลงานและ
บันทึกผลการเรียนรู
14. ครูแจงใหนักเรียนที่ไม2ผ2านเกณฑ&การประเมินหลังเรียนว2า “นักเรียนสามารถศึกษา
ชุดการเรียนรูไดอีกครั้ง ในเวลาว2างหรือจะกลับไปศึกษาที่บานได)
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6. หลักฐานการเรียนรู* (ชิ้นงาน / ร'องรอย)
6.1 แบบทดสอบก2อนเรียน 10 ขอ
6.2 ใบกิจกรรมกลุ2ม
6.3 ใบงานที่ 1
6.4 แบบฝhกทักษะที่ 1.1 – 1.5
6.5 แบบทดสอบหลังเรียน 10 ขอ
6.6 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค&
6.7 แบบประเมินดานทักษะการทํางานเป@นกลุ2ม
6.8 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร&
6.9 แบบประเมินการนําเสนอและผลงาน
7. สื่อการเรียนการสอน/แหล'งเรียนรู*
7.1 สื่อการเรียนการสอน
7.1.1 ชุดการเรียนรู
7.1.2 ตัวอย2างขอมูลดิบ
7.1.3 ใบคําถาม
7.1.4 กระดาษชาร&ต
7.1.5 ปากกาเมจิก
7.2 แหล'งเรียนรู*
7.2.1 หองสมุดโรงเรียน
7.2.2 หอง KR. ICT โรงเรียนกันทรารมณ&
7.2.3 หองกลุ2มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร&
7.2.4 บุคคลต2าง ๆ เช2น ครู เพื่อน ผูที่มีความรูเรื่องคณิตศาสตร&

8. การวัดและประเมินผล
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7.2.5 อินเตอร&เน็ต เว็ปไซด& www.pep-school.com
7.2.6 เว็ปไซด& www.snr.ac.th/ebook2/t03-21.html

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบก2อนเรียน
- แบบสังเกต
- ใบงานที่ 1
- แบบฝhกทักษะที่ 1.1 – 1.5
-แบบทดสอบหลังเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการร2วม
อภิปราย

เกณฑ
ผ2านเกณฑ&
รอยละ 50 ขึ้นไป

2. ดานทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร& (P) :

- แบบประเมินดานทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร&
- แบบประเมินการทํางานเป@นกลุม2
- แบบประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน
- แบบประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห&
- แบบสังเกตพฤติกรรมการร2วม
อภิปราย
- แบบประเมินดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค& (Attitudes)
- แบบประเมินการทํางานเป@นกลุม2
- แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการร2วม
อภิปราย

ผ2านเกณฑ&
รอยละ 60 ขึ้นไป
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ประเด็นที่ประเมิน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ดานความรู ความเขาใจ (K) : - ทดสอบก2อนเรียน
- สังเกตการตอบคําถามและอธิบายให
เหตุผล
- สังเกตจากการทํากิจกรรม
- ตรวจใบงานที่ 1
- ตรวจแบบฝhกทักษะที่ 1.1 – 1.5
- ทดสอบหลังเรียน

kr

- สังเกตทักษะ / กระบวนการในการ
ทํางาน โดยดูในดาน
การแกป*ญหา
การใหเหตุผลในคําตอบ
การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร& และการนําเสนอ
เชื่อมโยงความรูต2าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร&กับศาสตร&อื่นได
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค&
- สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนและ
การร2วมกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินการทํางานเป@นกลุม2
- การตรวจผลงานที่งานกลุ2มและ
งานเดี่ยว
- สังเกตการเขาชั้นเรียน
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3. ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค& (A)

ผ2านเกณฑ&
รอยละ 60 ขึ้นไป
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9. คุณธรรมจริยธรรมที่สอดแทรก
- ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยในตนเอง
- ความซื่อสัตย&ในการกิจกรรมกลุ2ม ใบงาน ทําแบบฝhกหัด และแบบทดสอบ
- การยอมรับฟ*งความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอื่นในการทํากิจกรรมกลุ2ม
- การตรงต2อเวลาในการส2งงาน
10. ตัวชี้วัดสอดคล*องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานด*านการผลผลิต
- มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห& คิดสังเคราะห& มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค& คิดไตร2ตรองและมีวิสัยทัศน&
- มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเป@นตามหลักสูตร
11. กิจกรรมเสนอแนะ.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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12. การนิเทศตรวจสอบ ข*อเสนอแนะของหัวหน*าสถานศึกษา หรือผู*ที่ได*รับมอบหมาย
12.1 หัวหนากลุ2มสาระการเรียนรู
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นายสมพงษ& ละชั่ว)
วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ...........
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12.2 รองผูอํานวยการฝDายวิชาการ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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ลงชื่อ.. ....................................................
(นายพิศิษฐ& ผลาชิตร)
วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ...........

12.3 ผูอํานวยการโรงเรียน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(นายเดชชัย ดวงแสง )
วันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ...........

แบบประเมินด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attribute)

แบบประเมินที 1

คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมผูเรียน แลวกาเครื่องหมาย
ความคิดเห็นของท2าน
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม
2 หมายถึง ดี
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ชือ – สกุล (ผูเ้ รี ยน) .................................................................................ชัน ม.5 /.......เลขที .........
ลงในช2องที่ตรงกับระดับ

1 หมายถึง ผ2าน 0 หมายถึง ไม2ผ2าน
ระดับคะแนน

รายการประเมิน

2

1

0
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3

ผลการ
ประเมิน

1. ด*านความมีวินัย
1.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ& ระเบียบขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม ไม2ละเมิดสิทธิของผูอื่น
1.2 ตรงต2อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต2าง ๆในชีวิตประจําวัน
และรับผิดชอบในการทํางาน
1.3 ยึดมั่นในระเบียบวินัยและขอปฏิบัติที่กําหนด
2. ด*านใฝWเรียนรู*
2.1 ตั้งใจเรียน
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2.2 เอาใจใส2และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
2.3 สนใจเขาร2วมกิจกรรมการเรียนรูต2าง ๆ
2.4 ศึกษาคนควาหาความรูจากแหล2งเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนและเลือกใชสื่อไดอย2างเหมาะสม
2.5 บันทึกความรู วิเคราะห& ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรูสรุปเป@นองค&ความรู
2.6 แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการต2าง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
3. ด*านความมุ'งมั่นในการทํางาน
3.1 เอาใจใส2ต2อการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ
3.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง
3.4 ทุ2มเททํางาน อดทน ไม2ย2อทอต2อป*ญหาและอุปสรรคในการทํางาน
3.5 พยายามแกป*ญหาและอุปสรรดในการทํางานใหสําเร็จ
3.6 ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
.................../.................../.....................

แบบสรุปผลการประเมินด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute)

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ความมีวินัย

ด*านใฝWเรียนรู*

มุ'งมั่นในการทํางาน
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เลขที่
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รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ค 32101
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 5/.......... โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ
รวม

ผล

เกณฑการประเมินด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attribute)
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คําชี้แจง ในการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค&ในครั้งนี้ ไดใชหลักแนวปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยแบ2งการประเมินออกเป@น 3 ดาน คือ ด*านมีวินัย ด*านใฝWเรียนรู* และความมุ'งมั่นในการทํางาน
ซึ่งมีเกณฑ&การประเมินเป@น 4 ระดับ โดยแทนดวยตัวเลข 4 ตัว ดังนี้
3
หมายถึง ระดับพฤติกรรมดีเยี่ยม
2
หมายถึง ระดับพฤติกรรมดี
1
หมายถึง ระดับพฤติกรรมผ2านเกณฑ&การประเมิน
0
หมายถึง ระดับพฤติกรรมไม2ผ2านเกณฑ&การประเมิน
เกณฑ&แปลผลประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค& มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
80 – 100
ดี
หมายถึง
รอยละ
70 – 79
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
60 – 69
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ 60
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เกณฑการให*คะแนนดังนี้
1. ด*านความมีวินัย
มีวินัย หมายถึง คุณ ลักษณะที่แ สดงออกถึงการยึ ด มั่น ในขอตกลง กฎเกณฑ& และ
ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ผู*มีวินัย คือ
ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ& ระเบียบขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคมเป@นปกติวิสัย ไม2ละเมิดสิทธิของผูอื่น
ตัวชี้วัด
1.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ& และเรียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม

พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑการให*คะแนน
ตัวชี้วัด 1.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ& และเรียบขอบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม
ผ'าน (1)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ&และระเบียบ
ขอบังคับของครอบ
ครัวและโรงเรียนตรง
ต2อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต2าง ใน
ชีวิตประจําวัน และยึด
มั่นในระเบียบวินัย
และขอปฏิบัติ

ดี (2)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ&และระเบียบ
ขอบังคับของครอบ
ครัวโรงเรียน และ
สังคม ไม2ละเมิดสิทธิ
ของผูอื่น ตรงต2อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต2าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และ
รับผิดชอบในการ
ทํางานยึดมัน่ ใน
ระเบียบวินยั และขอ
ปฏิบัติที่กําหนด

ดีเยี่ยม (3)
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ&และระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม
ไม2ละเมิดสิทธิของผูอื่น
ตรงต2อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต2างๆใน
ชีวิตประจําวันและ
รับผิดชอบในการทํางาน
ยึดมั่นในระเบียบวินยั และ
ขอปฏิบัติที่กําหนด
ปฏิบัติเป@นปกติวิสยั และ
เป@นแบบอย2างที่ดี
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ไม'ผ'าน (0)
ไม2ปฏิบัตติ นตาม
ขอตกลงกฎเกณฑ&
ระเบียบขอบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน
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พฤติกรรมบ'งชี้
1.1.1 ปฏิบัติตาม
ขอตกลง กฎเกณฑ&
และระเบียบขอบังคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม ไม2
ละเมิดสิทธิของผูอื่น
1.1.2 ตรงต2อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ต2าง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน
1.1.3 ยึดมั่นใน
ระเบียบวินยั และขอ
ปฏิบัติที่กําหนด
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2. ด*านใฝWรเู* รียน
ใฝWเรียนรู* หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความตัง้ ใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรูจากแหล2งเรียนรูทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู*ที่ใฝWเรียนรู* คือ ผูที่มีลกั ษณะซึ่งแสดงออกถึงความตัง้ ใจ เพียรพยายามในการเรียน เขา
ร2วมกิจกรรมการเรียนรูแสวงหาความรูจากแหล2งเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย2างสม่ําเสมอ
ดวยการเลือกใชสื่ออย2างเหมาะสม บันทึกความรูวิเคราะห& สรุปเป@นองค&ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
ถ2ายทอด เผยแพร2 และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ตัวชี้วดั
2.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขาร2วมกิจกรรมการเรียนรู
2.2 แสวงหาความรูจากแหล2งเรียนรูต2าง ๆ ทั้งภายในและภายอกโรงเรียน ดวยการเลือกใช
สื่ออย2างเหมาะสม สรุปเป@นองค&ความรู และสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได

พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑการให*คะแนน
ตัวชี้วดั 2.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข*าร'วมกิจกรรมการเรียนรู*
ดี (2)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส2
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
มีส2วนร2วมในการ
เรียนรูและเขาร2วม
กิจกรรมการเรียนรู
ต2าง ๆ ทั้งภายในและ
นอกโรงเรียนบ2อยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
เขาเรียนตรงเวลา ตั้งใจ
เรียน เอาใจใส2 และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู มีส2วนร2วมใน
การเรียนรูและเขาร2วม
กิจกรรมการเรียนรูต2าง ๆ
ทั้งภายในและนอก
โรงเรียนเป@นประจําและ
เป@นแบบอย2างที่ดี
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ผ'าน (1)
เขาเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส2
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู
มีส2วนร2วมในการ
เรียนรูและเขาร2วม
กิจกรรมการเรียนรู
ต2าง ๆ บางครั้ง
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พฤติกรรมบ'งชี้
ไม'ผ'าน (0)
2.1.1 ตั้งใจเรียน
ไม2ตั้งใจเรียน
2.1.2 เอาใจใส2และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู
2.1.3 เขาร2วม
กิจกรรมการเรียนรู
ต2าง ๆ

ตัวชี้วดั 2.2
แสวงหาความรูจากแหล2งเรียนรูต2าง ๆ ทั้งภายในและภายอกโรงเรียน ดวย
การเลือกใชสื่ออย2างเหมาะสม สรุปเป@นองค&ความรู และสามารถนําไปใชในชีวติ ประจําวันได
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พฤติกรรมบ'งชี้
ไม'ผ'าน (0)
2.2.1 ศึกษาคนควา ไม2ศึกษาคนควาหา
หาความรูจากหนังสือ ความรู
เอกสารสิ่งพิมพ& สื่อ
เทคโนโลยีต2าง ๆ
แหล2งเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใชสื่อได
อย2างเหมาะสม
2.2.2 บันทึกความรู
วิเคราะห&ขอมูลจากสิ่ง
ที่เรียนรูสรุปเป@นองค&
ความรู
2.2.3 แลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยวิธีการ
ต2างๆ เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

ผ'าน (1)
ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ& สื่อ
เทคโนโลยี แหล2ง
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เลือกใชสื่อไดอย2าง
เหมาะสม และมีการ
บันทึกความรู

ดี (2)
ศึกษาคนควาความรู
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ& สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล2ง
เรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และ เลือกใชสื่อได
อย2างเหมาะสม มีการ
บันทึกความรูวิเคราะห&
ขอมูล สรุปเป@นองค&
ความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู กับผูอื่นได
และ นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

ดีเยี่ยม (3)
ศึกษาคนควาความรูจาก
หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ&
สื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล2งเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใชสื่อได
อย2างเหมาะสม มีการ
บันทึกความรูวิเคราะห&
ขอมูล สรุปเป@นองค&
ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
และเผยแพร2แก2บุคคล
ทั่วไป นําไปใชในชีวติ
ประจําวันได
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3. ด*านความมุ'งมั่นในการทํางาน
มุ'งมุ'นในการทํางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตัง้ ใจและรับผิดชอบในการ
ทําหนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปyาหมาย
ผู*ที่มุ'งมั่นในการทํางาน คือ ผูทีม่ ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรับ
มอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุ2มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต2าง ๆ ใหสําเร็จ
ลุล2วงตามเปyาหมายที่กําหนดดวยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ตัวชี้วดั 3.1 ตัง้ ใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่การงาน
3.2 ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปyาหมาย

พฤติกรรมบ'งชี้
3.1.1 เอาใจใส2ต2อการ
ปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับ
มอบหมาย
3.1.2 ตั้งใจและรับผิด
ชอบในการทํางานให
สําเร็จ
3.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานดวย
ตนเอง
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พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑการให*คะแนน
ตัวชี้วดั 3.1 ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปyาหมาย
ไม'ผ'าน (0)
ไม2ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่การงาน

ผ'าน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางาน
ใหดี

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเอง

ดีเยี่ยม (3)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหดีขึ้น
ดวยตนเอง และเป@น
แบบอย2างที่ดี
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พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑการให*คะแนน
ตัวชี้วดั 3.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่การงาน
ไม'ผ'าน (0)
ไม2ขยันอดทนใน
การทํางาน
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พฤติกรรมบ'งชี้
3.2.1 ทุ2มเททํางาน
อดทนไม2ย2อทอต2อ
ป*ญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน
3.2.2 พยายามแก
ป*ญหาและอุปสรรคใน
การทํางานใหสําเร็จ
3.2.3 ชื่นชมผลงาน
ดวยความภาคภูมิใจ

ผ'าน (1)
ทํางานดวยความขยัน
อดทนและพยายามให
งานสําเร็จตาม
เปyาหมาย ไม2ย2อทอต2อ
ป*ญหาแกป*ญหาในการ
ทํางาน และชืน่ ชม
ผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ

ดี (2)
ทํางานดวยความขยัน
อดทนและพยายามให
งานสําเร็จตามเปyาหมาย
ในเวลาที่กําหนด ไม2ย2อ
ทอต2อป*ญหาแกป*ญหา
อุปสรรคในการทํางาน
และชืน่ ชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ

ดีเยี่ยม (3)
ทํางานดวยความขยันอดทนและ
พยายามใหงานสําเร็จตาม
เปyาหมายก2อนเวลาที่กําหนด ไม2
ย2อทอต2อป*ญหาแกป*ญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชืน่
ชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ

แบบประเมินทักษะการทํางานเปZนกลุ'ม

แบบประเมินที 2

ความคิดสร*างสรรค

ความรับผิดชอบต'อกลุ'ม

ความตั้งใจใน
การทํางานกลุ'ม

รวม
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ชื่อ – สกุล

การแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ'ม

ที่

ความร'วมมือใน
การทํางานกลุ'ม

รายการประเมิน

co
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ชั้น .................. กลุ2มที่ .........................ชื่อกลุ2ม .............................................................................................
คําชี้แจง : ผูสอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผูเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ2มโดยกา ลงในช2องตาม
พฤติกรรมของผูเรียน
เกณฑการประเมิน
3 หมายถึง ดีเยี่ยม
2 หมายถึง ดี
1 หมายถึง ผ2าน 0 หมายถึง ไม2ผ2านเกณฑ&

(คะแนน)
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3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
.................../.................../...............

15

ผลการ
ประเมิน

เกณฑการประเมินด*านทักษะการทํางานเปZนกลุ'ม
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คําชี้แจง
การประเมินดานทักษะการทํางานเป@นกลุ2ม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานร2วมกับ
สมาชิกในกลุ2ม โดยแบ2งการประเมินออกเป@น 5 รายการ คือ ความร2วมมือ การแสดง
ความ
คิดเห็น ความตั้งใจในการทํางาน การรับผิดชอบต2อกลุ2ม ความคิดสรางสรรค&และจินตนาการ ซึ่งมี
เกณฑ&การประเมินเป@น 4 ระดับ โดยแทนดวยตัวเลข 4 ตัว ดังนี้
3
หมายถึง มีระดับพฤติกรรมดีเยี่ยม
2
หมายถึง มีระดับพฤติกรรมดี
1
หมายถึง มีระดับพฤติกรรมผ2านเกณฑ&การประเมิน
0
หมายถึง มีระดับพฤติกรรมไม2ผ2านเกณฑ&การประเมิน
เกณฑ&แปลผลการประเมินดานทักษะการทํางานกลุ2ม มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
80 – 100
ดี
หมายถึง
รอยละ
70 – 79
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
60 – 69
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ 60
พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑการให*คะแนน

ดีเยี่ยม (3)
ใหความร2วมมือในการ
ทํางานกลุ2มดวยความเต็ม
ใจและเต็มกําลัง
ความสามารถทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียน
จนงานเสร็จตามกําหนด
ร2วมแสดงความคิดเห็น ร2วมแสดงความคิดเห็น ร2วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความ
และยอมรับความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น
คิดเห็นของสมาชิกใน ของสมาชิกในกลุ2มโดย ของสมาชิกในกลุ2ม โดย
กลุ2มบางบางครั้ง
อาศัยหลักการและ
อาศัยหลักการและเหตุผล
เหตุผลในการแสดงความ ในการแสดงความคิดเห็น
คิดเห็น บ2อยครั้ง
อยู2เป@นประจํา หรือตลอด
การทํางาน

ww
w.

kr

พฤติกรรมบ'งชี้
ไม'ผ'าน (0)
ผ'าน (1)
ดี (2)
1. ดานความร2วมมือใน ไม2ใหความร2วมมือ ใหความร2วมมือในการ ใหความร2วมมือในการ
การทํางานกลุ2ม
ทํางานกลุม2 ดวยความเต็ม
ในการทํางานกลุ2ม ทํางานกลุม2 ตามที่
กําหนด
ใจตลอดจนงานเสร็จ
ตามที่กําหนด

2. การแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ2ม

ไม2แสดงความ
คิดเห็นและไม2
ยอมรับความ
คิดเห็นของ
สมาชิกกลุ2ม

ดี (2)
มีความตั้งใจ เสียสละ
มุ2งมั่นในการทํางานกลุ2ม
ตามที่กําหนดจนเกิดผล
สําเร็จอยู2บ2อยครั้ง

4. ความรับผิดชอบต2อ ไม2มีความ
มีความรับผิดชอบต2อ
การทํางานกลุ2มร2วมกับ รับผิดชอบต2อการ การทํางานกลุ2มร2วมกับ
สมาชิกในกลุ2ม
ทํางานกลุ2ม
สมาชิกในกลุ2มบาง
บางครั้ง

มีความรับผิดชอบต2อการ
ทํางานกลุ2มและยอมรับ
ในผลงานของกลุ2มถึงแม
จะออกมาดีหรือไม2ดีก็
ตามอยู2บ2อยครั้ง

ดีเยี่ยม (3)
มีความตั้งใจ เสียสละ
มุ2งมั่นในการทํางานกลุ2ม
ตามที่กําหนดในเวลาและ
นอกเวลาเรียนจนเกิดผล
สําเร็จอยู2เป@นประจํา
มีความรับผิดชอบต2อการ
ทํางานกลุ2มและยอมรับ
ในผลงานของกลุ2มถึงแม
จะออกมาดีหรือไม2ดีก็
ตาม อีกทั้งยังยอมรับคํา
ชี้แนะและขอเสนอของ
ผูอื่นดวยความเต็มใจ
จริงใจอยู2เป@นประจํา
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค&
และมีจินตนาการ ร2วม
ออกแบบผลงานของกลุ2ม
ร2วมกับสมาชิกในกลุ2ม
ลงมือสรางและประดิษฐ&
จนเกิดผลงานเป@นที่
ยอมรับของกลุ2มอีกทั้งมี
แนวคิดและวิธีการที่
แปลกใหม2ทันสมัยมา
นําเสนอในกลุ2มอยู2เป@น
ประจํา

co
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ไม'ผ'าน (0)
ผ'าน (1)
ไม2มีความตั้งใจใน มีความตั้งใจและ
การทํางานกลุ2ม เสียสละในการทํางาน
กลุ2มบางบางครั้ง
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พฤติกรรมบ'งชี้
3. ความตั้งใจในการ
ทํางานกลุ2ม

มีความคิดสรางสรรค&
และจินตนาการ ร2วม
ออกแบบผลงานของ
กลุ2มร2วมกับสมาชิกใน
กลุ2มบางบางครั้ง

ww
w.

kr

5. มีความคิด
ไม2มีความคิด
สรางสรรค& และ
เห็นหรือสราง
จินตนาการที่แปลกใหม2 สรรค&งานกลุ2ม
ใด ๆ

มีความคิดสรางสรรค&
และจินตนาการ ร2วม
ออกแบบผลงานของกลุ2ม
ร2วมกับสมาชิกในกลุ2ม
ลงมือสรางประดิษฐ& และ
มีแนวคิดใหม2 ๆ
สรางสรรค&ผลงานกลุ2ม
เป@นที่ยอมรับของกลุ2มอยู2
บ2อยครั้ง

แบบประเมินที 3

แบบประเมินด*านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
(mathematical skill and process)

ความคิดริเริม่
สรางสรรค&

การเชื่อมโยงความรู
ต2าง ๆ

การสื่อสารและสือ่
ความหมายทาง
คณิตศาสตร&

การใหเหตุผล
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ที่

การแกป*ญหา

รายการประเมิน

co
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คําชี้แจง : ผูสอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานผูเรียน โดยกา ลงในช2องตาม
ความสามารถและพฤติกรรมของผูเรียน
เกณฑการประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี
1 หมายถึง ผ2าน 0 หมายถึง ไม2ผ2านเกณฑ&

ชื่อ – สกุล

(คะแนน)

ผลการ
ประเมิน
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3 21 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

รวม

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
.................../.................../....................

เกณฑการประเมินด*านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
คําชี้แจง
การประเมินดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร& ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียน หรืองานที่มอบหมายปฏิบตั ิ โดยแบ2งการประเมินออกเป@น 5 รายการ คือ การ

co
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แกป*ญหา การใหเหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร&และนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู
ต2าง ๆทางคณิตศาสตร&และเชื่อมโยงกับศาสตร&อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค& ซึ่งมีเกณฑ&การประเมิน

ไม'ผ'าน (0)
ไม2ไดใชความรู
วิธีการ และทักษะ
และกระบวนทาง
คณิตศาสตร&
แกป*ญหา

ผ'าน (1)
ใชความรู วิธีการ
ทักษะและกระบวน
ทางคณิตศาสตร&
แกป*ญหาบางครั้ง

ดี (2)
ใชความรู วิธีการ ทักษะ
และกระบวนทาง
คณิตศาสตร& เทคโนโลยี
แกป*ญหาในสถานการณ&
ต2าง ๆ บ2อยครั้ง

ไม2ใชเหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
สถานการณ&ที่
กําหนด

ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจใน
สถานการณ&ตา2 ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันบาง
บางครั้ง

ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ&
ต2าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
อย2างรอบคอบและ
เป@นไปไดเกือบทุก
เหตุการณ&
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พฤติกรรมบ'งชี้
1. ใชความรู วิธีการ
หลากหลาย และทักษะ
และกระบวนทาง
คณิตศาสตร&แกป*ญหา
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เป@น 4 ระดับ โดยแทนดวยตัวเลข 4 ตัว ดังนี้
3
หมายถึง
มีระดับพฤติกรรมดีเยี่ยม
2
หมายถึง
มีระดับพฤติกรรมดี
1
หมายถึง
มีระดับพฤติกรรมผ2านเกณฑ&การประเมิน
0
หมายถึง
มีระดับพฤติกรรมไม2ผ2านเกณฑ&การประเมิน
เกณฑ&แปลผลการประเมินด*านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
80 – 100
ดี
หมายถึง
รอยละ
70 – 79
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
60 – 69
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ 60
พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑการให*คะแนน

2. การใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ

ดีเยี่ยม (3)
ใชวิธีการที่หลากหลาย
แกป*ญหา โดยอาศัย
ความรู วิธีการ ทักษะและ
กระบวนทาง
คณิตศาสตร& เทคโนโลยี
มาใชแกป*ญหาใน
สถานการณ&ตา2 ง ๆ เป@น
ประจํา
ใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ&
ต2าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
อย2างรอบคอบและเป@นไป
ไดในทุกเหตุการณ&และ
เป@นประจํา

ดีเยี่ยม (3)
ใชภาษาและสัญลักษณ&
ทางคณิตศาสตร&ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายได
ถูกตองและชัดเจน
เหมาะสมเป@นประจํา
มีการเชื่อมโยงความรู มีการเชื่อมโยงความรูต2าง มีการเชื่อมโยงความรูต2าง
ต2าง ๆ กับศาสตร&อื่น ๆ ๆ ในทางคณิตศาสตร&กับ ๆ ในทางคณิตศาสตร&กับ
เป@นบางครั้ง
ศาสตร&อื่น ๆ และนําไป ศาสตร&อื่น ๆ และนําไป
ประยุกต&ใช
ประยุกต&ใชใน
ชีวิตประจําวันไดอย2าง
เหมาะสมทุกครั้ง
ร2วมแสดงความคิดเห็น ร2วมแสดงความคิดเห็นที่ ร2วมแสดงความคิดเห็นที่
ที่สรางสรรค&และสราง สรางสรรค&และสราง
สรางสรรค&และสราง
ชิ้นงานในบางโอกาส ชิ้นงาน ประยุกต&ใชใน ชิ้นงาน นํามาประยุกต&ใช
ชีวิตประจําได
ในชีวิตประจําไดเป@น
ประจํา

ไม2แสดงความ
คิดเห็นหรือ
สรางสรรค&งาน
ใด ๆ
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5. มีความคิด
สรางสรรค&

ผ'าน (1)
ใชภาษาและสัญลักษณ&
ทางคณิตศาสตร&ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย
ไดเขาใจ

ดี (2)
ใชภาษาและสัญลักษณ&
ทางคณิตศาสตร&ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายได
อย2างถูกตอง
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4. เชื่อมโยงความรู
ต2างๆ กับศาสตร&อื่น ๆ

ไม'ผ'าน (0)
ไม2ไดใชภาษาทาง
คณิตศาสตร&ใน
การสื่อสาร สื่อ
ความหมาย
ใด ๆ
ไม2ไดเชื่อมโยง
ความรูต2าง ๆกับ
ศาสตร&อื่น ๆ

co
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พฤติกรรมบ'งชี้
3. ใชภาษาทาง
คณิตศาสตร&ในการ
สื่อสารสื่อความหมาย

แบบประเมินที 4

แบบประเมินการนําเสนอและผลงาน

ความพรอมและมี
ส2วนร2วม

20
คะแนน

สรุปผลการ
ประเมิน

ผ2าน

ผลงาน

บุคลิก
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วิธีการนําเสนอ

รวม
คะแนน
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เลขที่

ชื่อ – นามสกุล

ความถูกตองตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
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ชั้น .................. กลุ2มที่ .........................ชื่อกลุ2ม .............................................................................................
คําชี้แจง : ใหผูสอนประเมินจากผลงานกลุ2มของนักเรียนและการรายงาน โดยใหระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับ
ผลงานที่นําเสนอ
เกณฑการประเมิน 4 หมายถึง ดีเยี่ยม 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
.................../.................../...............

เกณฑ&แปลผลการประเมินการนําเสนอและผลงาน มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
ดี
หมายถึง
รอยละ
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ

80 – 100
70 – 79
60 – 69
60

ไม2ผา2 น

แบบประเมินสมรรถนะ

แบบประเมินที 5

ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี

ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต

ความสามารถในการแกป*ญหา

ความสามารถในการคิด

20
คะแนน

สรุปผลการ
ประเมิน

ผ2าน

ไม2ผา2 น

oo
ba
nn
ok
.

ชื่อ – นามสกุล

รวม
คะแนน

ww
w.

kr

เลขที่

ความสามารถในการสื่อสาร

รายการประเมิน

co
m

คําชี้แจง : ผู*สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู*เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยให*ระดับ
คะแนนลงในรายการประเมินสมรรถนะของผู*เรียน
เกณฑการประเมิน 4 หมายถึง ดีเยี่ยม 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช* 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.............................................ผู*ประเมิน
.................../.................../...............

เกณฑ&แปลผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
ดี
หมายถึง
รอยละ
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ

80 – 100
70 – 79
60 – 69
60

แบบประเมินที 6

แบบสังเกตพฤติกรรมการร'วมอภิปราย

ความมั่นใจในการ
แสดงออก

ความสมเหตุสมผล

ตรงประเด็น

การรับฟ*งความ
คิดเห็นของผูอื่น

ชื่อ – นามสกุล

รวม
คะแนน

20
คะแนน

สรุปผลการ
ประเมิน

ผ2าน

ww
w.

kr

oo
ba
nn
ok
.

เลขที่

การแสดงความ
คิดเห็น

รายการประเมิน

co
m

คําชี้แจง : ใหผูสอนประเมินจากการสังเกตการร2วมอภิปรายในระหว2างเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ2ม
โดยใหระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผูเรียน
เกณฑการประเมิน 4 หมายถึง ดีเยี่ยม 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
.................../.................../...............

เกณฑ&แปลผลการประเมินพฤติกรรมการร2วมอภิปราย มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
80 – 100
ดี
หมายถึง
รอยละ
70 – 79
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
60 – 69
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ 60

ไม2ผา2 น

แบบประเมินที 7

แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห

นําเสนอผลงานดวยชิ้นงานที่
สรางสรรค&ดวยตนเอง

สามารถคิดโจทย&ป*ญหาที่
ซับซอนได

เปรียบเทียบขอมูลระหว2าง
ขอมูล

จัดลําดับขอมูลไดถูกตอง
เหมาะสม

20
คะแนน

สรุปผลการ
ประเมิน

ผ2าน

oo
ba
nn
ok
.

ชื่อ – นามสกุล

รวม
คะแนน

ww
w.

kr

เลขที่

จําแนกแจกแจงองค&ประกอบ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

รายการประเมิน

co
m

คําชี้แจง : ใหผูสอนประเมินจากการสังเกตทักษะการคิดวิเคราะห&ของผูเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยใหระดับ
คะแนนลงในตารางที่ตรงกับความสามารถในการคิดของผูเรียน
เกณฑการประเมิน 4 หมายถึง ดีเยี่ยม 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.............................................ผูประเมิน
.................../.................../...............

เกณฑ&แปลผลการประเมินดานทักษะการคิดวิเคราะห&มีดังนี้
ดีเยี่ยม
หมายถึง
รอยละ
ดี
หมายถึง
รอยละ
ผ2านเกณฑ&
หมายถึง
รอยละ
ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง
ต่ํากว2ารอยละ

80 – 100
70 – 79
60 – 69
60

ไม2ผา2 น

