
 

แผนการจัดการเรียนรู�ท่ี   1    

รายวิชาคณิตศาสตร�พ้ืนฐาน  รหัส  ค 32101                 ระดับช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  5    
หน'วยการเรียนรู* เรื่องการวิเคราะห�ข*อมูลเบ้ืองต*น                      จํานวน   20  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู*ท่ี   1   เรื่อง การแจกแจงความถ่ีของข*อมูล            เวลา  2   ช่ัวโมง 
ผู*สอน  นางก่ิงแก*ว  แดงงาม      สอนวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............. 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู* /ตัวช้ีวัด 
     1.1   มาตรฐานการเรียนรู*   
 มาตรฐาน ค 5.1 :  เข�าใจและใช�วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห&ข�อมูล 
 มาตรฐาน  ค 6. 1:  มีความสามารถในการแก�ป*ญหา การให� เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร&และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู�ต2าง ๆ ทางคณิตศาสตร&และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร&กับศาสตร&อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค&   

       1.2   ตัวช้ีวัด  
ค 5.1 ม.5/2 หาค2าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                  

เปอร&เซ็นไทล&ของข�อมูล 
ค 5.1 ม.5/3  เลือกใช�ค2ากลางท่ีเหมาะสมกับข�อมูลและวัตถุประสงค& 

ค 6.1 ม. 4 – 6  ใช�วิธีการท่ีหลากหลายแก�ป*ญหา 

 ค 6.1 ม. 4 – 6  ใช�ความรู� ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร&และเทคโนโลยีในการ 
แก�ป*ญหาในสถานการณ&ต2าง ๆ ได�อย2างเหมาะสม        

 ค 6.1 ม. 4 – 6  ให�เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได�อย2างเหมาะสม 

        ค 6.1 ม. 4 – 6  ใช�ภาษาและสัญลักษณ&ทางคณิตศาสตร&ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
และการนําเสนอได�อย2างถูกต�องและชัดเจน     

ค 6.1 ม. 4 – 6  เชื่อมโยงความรู�ต2าง ๆ ในคณิตศาสตร&และนําความรู�หลักการ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร&ไปเชื่อมโยงกับศาสตร&อ่ืน ๆ  

ค 6.1 ม. 4 – 6  มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค& 
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2.  สาระสําคัญ  
 การวิเคราะห&ข�อมูลเบื้องต�นเก่ียวกับเรื่องใด ๆ  เป@นการวิเคราะห&เพ่ือทราบลักษณะโดยรวม
ของข�อมูลเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ   เช2น  การวิเคราะห&ข�อมูลเบื้องต�นเก่ียวกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง  
ลักษณะโดยรวมของข�อมูลคือ  จํานวนนักเรียนจําแนกตามชั้นเรียนท่ีสอน  จํานวนนักเรียนโดยเฉลี่ย
ต2อห�องจํานวนครูจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  เป@นต�น  และการวิเคราะห&ข�อมูลจะ
เก่ียวข�องกับ การแจกแจงความถ่ีของข�อมูล   การหาค2ากลางของข�อมูล  และการหาค2ากระจายของ
ข�อมูล   
 
3.  จุดประสงค�การเรียนรู*   
 3.1   ด*านความรู* ความเข*าใจ  (K)   
 3.1.1  นักเรียนอธิบายแจกแจงความถ่ีของข�อมูลได�  
 3.1.2  นักเรียนบอกส2วนประกอบของตารางแจกแจงความถ่ีของข�อมูลได�     

3.2  ด*านทักษะ /กระบวนการ (P) 
 3.2.1  นักเรียนสามารถสร�างตารางแจกแจงความถ่ีได�   
          3.3  ด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค�  (A)  
 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามหลักสูตร   
  3.3.1   เป@นผู�ท่ีมีวินัย 
  3.3.2   เป@นผู�ท่ีมุ2งม่ันในการทํางาน 
  3.3.3   เป@นผู�ใฝDรู�ใฝDเรียน  
 2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3.3.4 ความมีเหตุผล   
3.3.5 ความพอประมาณ    

3.4 ด*านสมรรถนะท่ีสําคัญ 
  3.4.1  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 3.4.2.  ทักษะการคิดวิเคราะห&  
 3.4.3  ทักษะการแก�ป*ญหา 
 3.4.5  ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต  
 3.4.6  ความสามารถในการใช�เทคโนโลย ี
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4.  สาระการเรียนรู*   
 หน'วยการเรียนรู*ท่ี  2   เรื่อง การวิเคราะห�ข*อมูลเบ้ืองต*น   

1. การแจกแจงความถ่ีของข*อมูล  
  การแจกแจงความถ่ีของข�อมูล  เป@นวิธีการทางสถิติอย2างหนึ่งท่ีใช�ใน การจัด 
ข�อมูลท่ีมีอยู2ให�เป@นพวก ๆ เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห&หรือดําเนินการทางสถิติ การแจกแจงความถ่ี
ควรทํากับข�อมูลท่ีจะทําการวิเคราะห&ท่ีมีจํานวนมาก  ๆ              
  การแจกแจงความถ่ีทําได�  2  แบบ  คือ โดยใช�ตารางและโดยใช�กราฟ   
  ความถ่ี (frequency) ของค2าจากการสังเกต  หมายถึง  จํานวนครั้งท่ีค2าจากการ 
สังเกตปรากฏในข�อมูล  
  ส'วนประกอบของตารางแจกแจงความถ่ี   

-  อันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้น (Class interval) หมายถึง  ช2วงคะแนนท่ีแบ2ง 
ออกเป@นช2วง ๆ  ในแต2ละช2วง คือ ค2าท่ีเป@นไปได�ของข�อมูล 

- ขอบบนของอันตรภาคชั้นชั้นใด  หมายถึง ค2าก่ึงกลางระหว2างค2าท่ีเป@นไปได�  
สูงสุดของอันตรภาคชั้นนั้นกับค2าท่ีเป@นไปได� ตํ่าสุดของอันตรภาคชั้นติดกันถัดไป  

- ขอบล2างของอันตรภาคชั้นชั้นใด หมายถึง ค2าก่ึงกลางระหว2างค2าท่ีเป@นไปได�  
ตํ่าสุดของอันตรภาคชั้นนั้น  กับค2าท่ีเป@นไปได�สูงสุดของอันตรภาคชั้นท่ีอยู2ติดกันก2อนหน�านั้น 

- จุดก่ึงกลางของอันตรภาคชั้น  คือ ค2าเฉลี่ยของช2วงคะแนนในอันตรภาคชั้นนั้น ๆ 
- ความถ่ีของอันตรภาคชั้น หมายถึง จํานวนข�อมูล (ค2าจากการสังเกต) ท่ีปรากฏ 

อยู'ในช'วงคะแนนหรืออันตรภาคช้ัน 
 
 5.   กิจกรรมการเรียนรู*  โดยใช*เทคนิค WHERETO 
ช่ัวโมงท่ี  1        
 ข้ันนําเข*าสู'บทเรียน  

1. ครูทักทายนักเรียนและถามถึงความก�าวหน�าในการเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ี 
นักเรียนเสนอหัวข�อไว�  

2. ครูให�นักเรียนดูตัวอย2างข�อมูลท่ีมีการแจกแจงความถ่ีแล�ว  จากนั้นถามนักเรียนว2า  
“ทําไมถึงมีการแจกแจงความถ่ีของข�อมูล” (Hook)  (ตอบ เพ่ือต�องการจัดข�อมูลจัดข�อมูลท่ีมีอยู2ให�
เป@นพวก ๆ เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห&หรือดําเนินการทางสถิติ )   

3. ครูแบ2งนักเรียนออกเป@น 7 กลุ2ม กลุ2มละ 6 – 7  คน โดยคละความสามารถ  แล�วเลือก 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ และหน�าท่ีประจํากลุ2ม  จากนั้นให� ส2งตัวแทนมาจับสลากเพ่ือเลือก
หัวข�อในสํารวจข�อมูล ดังนี้  (E คือ Equip และ Experience)      
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1. ความสูงของนักเรียนในชั้นเรียน   
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในชั้นเรียนปcการศึกษาท่ีผ2านมา    
3. น้ําหนักของนักเรียนในชั้นเรียน   
4. จํานวนเงินท่ีนํามาโรงเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน   
5. ระยะจากบ�านถึงโรงเรียนของนักเรียนในชั้น     
6. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร&หน2วยท่ี 1 เรื่องสถิติและข�อมูลเบื้องต�น   
7. อายุของมารดาของนักเรียนในชั้นเรียน   

4.  นักเรียนแต2ละกลุ2มสํารวจข�อมูลตามท่ีจับสลากได� (เป@นข�อมูลดิบ ไม2มีการแจกแจง 
ความถ่ี)  ครูแจกกระดาษชาร&ต เพ่ือให�นักเรียนเขียนข�อมูลท่ีสํารวจได� แล�วแต2ละกลุ2มส2งตัวแทน
นําเสนอหน�าชั้น และติดผลงานชั้นเรียนหรือข�างห�องเรียน (ใช�เวลา 5  นาที)  

5. ครูจึงอธิบายว2าจากข�อมูลท่ีนักเรียนสํารวจนั้นเป@นเพียงส2วนหนึ่งของการเรียนเรื่องการ 
แจกแจงความถ่ีของข�อมูล ท่ีเราจะเรียนในชั่วโมงนี้  ซ่ึงข�อมูลดังกล2าวยังเป@นข�อมูลดิบ เราจะต�องนํา
ข�อมูลมาจัดให�เป@นหมวดหมู2และเข�าพวก เพ่ือจะสะดวกในการวิเคราะห&ข�อมูล (W คือ What 
,Where, และ Why) 

ข้ันสอน   
6. ครูให�นักเรียนแต2กลุ2มส2งตัวแทนมารับชุดการเรียนรู� เรื่องการวิเคราะห&ข�อมูลเบื้องต�น   

ชุดท่ี 1 เรื่องการแจกแจงความถ่ีของข�อมูล  จากนั้นครูแจ�งจุดประสงค&การเรียนรู�ให�นักเรียนทราบ (W 
คือ What ,where, และ Why) และเหตุผลของการเรียนโดยใช�ชุดการเรียนรู�ว2า  การเรียนรู�ด�วยชุด
การเรียนนี้  จะเป@นการเพ่ิมประสบการณ&การเรียนรู�ของนักเรียนด�วยตนเอง  นักเรียนสามารถท่ีจะ
เรียนรู�และหาคําตอบด�วยตนเอง เป@นการเพ่ิมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร&  การใช�เหตุผล การ
แก�ป*ญหา การคิดค�นหาคําตอบ และท่ีสําคัญนักเรียนได�ใช�ความสามารถของตนเอง และเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู�ท่ีจะก�าวไปสู2สากลได�   

7. นักเรียนศึกษาคําชี้แจง  คําแนะนําสําหรับนักเรียนในการใช�ชุดการเรียนรู� โดยให�นักเรียน 
ละเอียด และย้ําให�นักเรียนมีความซ่ือสัตย&ต2อตนเอง มีความรอบคอบ ต้ังใจในการศึกษาใบความรู�           
ทําใบงาน ทําแบบฝhกทักษะ การทําแบบทดสอบก2อนเรียนและหลังเรียน  

8. นักเรียนทําแบบทดสอบก2อนเรียน ชุดการเรียนรู� ชุดท่ี  1  เรื่องการแจกแจงความถ่ีของ 
ข�อมูล จํานวน  10  ข�อ  โดยตอบลงในระดาษคําตอบในชุดการเรียนรู� (สอนเรื่องความซ่ือสัตย& ห�ามดู
เฉลยก2อน) และเม่ือทําแบบทดสอบเสร็จให�นักเรียนตรวจคําตอบของตนเอง และบันทึกผลการ
ทดสอบลงในตารางคะแนน  

9. นักเรียนแต2ละกลุ2มร2วมกันศึกษาใบความรู� จากชุดการเรียนรู� ชุดท่ี  1 เรื่อง การแจกแจง 
ความถ่ีของข�อมูล  เม่ือศึกษาเสร็จให�ทําใบงานท่ี 1 และแบบฝhกทักษะท่ี  1.1      
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10.  ครูให�คําแนะนําและช2วยเหลือนักเรียนในท่ีนักเรียนศึกษาใบความรู� ใบงาน และทําแบบ       
ฝhกทักษะ  

11. เม่ือศึกษาใบความรู�  ทําใบงาน และแบบฝhกเสร็จแล�ว ให�นักเรียนในกลุ2มช2วยกัน 
วิเคราะห&คําตอบให�เป@นคําตอบของกลุ2ม  แล�วนําเสนอหน�าชั้น และตรวจแนวคําตอบจากเฉลยใบงาน
ท่ี 1 และเฉลยแบบฝhกทักษะท่ี  1.1  ถ�านักเรียนคนใดตอบผิดให�นักเรียนกับไปศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง 
จากนั้นนักเรียนส2งชุดการเรียนรู�เพ่ือให�ครูตรวจผลงาน  

ข้ันสรุป   
12.  นักเรียนช2วยกันสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถ่ีของข�อมูล และบอก 

ส2วนประกอบของการแจกแจงความถ่ีของข�อมูล     
 แนวทางการสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถ่ีของข*อมูล   
 “การแจกแจงความถ่ีของข�อมูล เป@นวิธีการทางสถิติอย2างหนึ่งท่ีใช�ใน การจัด 
ข�อมูลท่ีมีอยู2ให�เป@นพวก ๆ เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห&หรือดําเนินการทางสถิติ การแจกแจงความถ่ี
ควรทํากับข�อมูลท่ีจะทําการวิเคราะห&ท่ีมีจํานวนมาก  ๆ”   
 ส2วนประกอบของการแจกแจงความถ่ีของข�อมูล  ประกอบด�วย  
 1. อันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้น (Class interval) หมายถึง  ช2วงคะแนนท่ีแบ2ง 
ออกเป@นช2วง ๆ  ในแต2ละช2วง คือ ค2าท่ีเป@นไปได�ของข�อมูล 

2. ขอบบนของอันตรภาคชั้นชั้นใด  หมายถึง ค2าก่ึงกลางระหว2างค2าท่ีเป@นไปได�  

สูงสุดของอันตรภาคชั้นนั้นกับค2าท่ีเป@นไปได� ตํ่าสุดของอันตรภาคชั้นติดกันถัดไป  
3. ขอบล2างของอันตรภาคชั้นชั้นใด หมายถึง ค2าก่ึงกลางระหว2างค2าท่ีเป@นไปได�  

ตํ่าสุดของอันตรภาคชั้นนั้น  กับค2าท่ีเป@นไปได�สูงสุดของอันตรภาคชั้นท่ีอยู2ติดกันก2อนหน�านั้น 
4. จุดก่ึงกลางของอันตรภาคชั้น  คือ ค2าเฉลี่ยของช2วงคะแนนในอันตรภาคชั้นนั้น   
5. ความถ่ีของอันตรภาคชั้น หมายถึง จํานวนข�อมูล (ค2าจากการสังเกต) ท่ีปรากฏ 

อยู'ในช'วงคะแนนหรืออันตรภาคช้ัน  
  
 13 .  นักเรียนนําเสนอวิธีการสร�างตารางแจกแจงความถ่ี  
 14.   ครูให�นักเรียนสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถ่ีของข�อมูลและส2วนประกอบของ
ตารางแจกแจงความถ่ีและวิธีการการสร�างตารางแจกแจงความถ่ีลงในสมุดเป@นการบ�าน     
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ช่ัวโมงท่ี  2   
ข้ันนําเข*าบทเรียน   

1. ครูสอบถามถึงการบ�านท่ีให�นักเรียนสรุปความสําคัญของการแจกแจงความถ่ี   
ส2วนประกอบของตารางแจกแจงความถ่ีและวิธีการสร�างตารางแจกแจงความถ่ี  แล�วสุ2มนักเรียน 
 2 – 3 ออกมานําเสนอหน�าชั้น    

2.  ครูนําข�อมูลส2วนสูงของนักเรียนในชั้นเรียน ท่ีเขียนลงในกระดาษชาร&ตมาติดหน�า 
กระดาน แล�วให�นักเรียนอ2านข�อมูลดังกล2าวพร�อมกัน   

3. นักเรียนแบ2งกลุ2มคละความสามารถ เก2ง  กลาง อ2อน กลุ2มละ  6 – 7 คน  
 (อาจเป@นนักเรียนกลุ2มเดิมก็ได� หรือเปลี่ยนกลุ2มใหม2 )  

4. ครูแจกใบคําถามให�นักเรียนแต2ละกลุ2มแล�วช2วยกันตอบประเด็นคําถามดังนี้   
1. ข�อมูลนี้คือข�อมูลอะไร  (ตอบข�อมูลเก่ียวกับส2วนสูงของนักเรียนชั้น ม.5 /...) 
2. จํานวนข�อมูลท้ังหมดมีเท2าใด (ตอบเท2ากับจํานวนนักเรียนในชั้นเรียนท่ีทําการสํารวจ

ในชั่วโมงท่ีแล�ว)  
3. ข�อมูลท่ีน�อยท่ีสุดและมากท่ีสุดคือ เท2าใด   
4. ข�อมูลใดท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด  และน�อยท่ีสุด    
5. ถ�าจะแบ2งข�อมูลออกเป@นช2วง  แต2ละช2วงกว�าง 3  จะแบ2งได�ก่ีช2วง อธิบาย   

5. นักเรียนนําเสนอคําตอบหน�าชั้น โดยเพ่ือน ๆ  ช2วยกันเติมเต็มคําตอบท่ีขาดหายไป             
ครูเพ่ิมเติมและอธิบายเสริมในเรื่องการแบ2งช2วงหรือแบ2งอันตรภาคชั้น   
ข้ันสอน   

6. นักเรียนรับชุดการเรียนรู�  ชุดท่ี  1  เรื่องการแจกแจงความถ่ีของข�อมูลของตนเอง 
7. นักเรียนแต2ละกลุ2มศึกษาตัวอย2างและวิธีการสร�างตารางแจกแจงความถ่ีอีกครั้ง   

โดยครูอธิบายเดินสํารวจ และให�คําแนะนําเพ่ือนักเรียนเกิดความเข�าใจมากยิ่งข้ึน      
8. นักเรียนทําแบบฝhกทักษะท่ี  1.2  - 1.5  ครูคอยให�กําลังใจและช2วยเหลือ โดยพยายาม 

ให�นักเรียนทําแบบฝhกทักษะด�วยตนเอง ห�ามดูเฉลยก2อน (E คือ Evaluation) 
9. เม่ือนักเรียนทําแบบฝhกทักษะเสร็จ  ให�นักเรียนตรวจคําตอบของตนเอง  จากเฉลยแบบ 

ฝhกทักษะท่ี  1.2 – 1.5  ถ�าผิดให�นักเรียนกับไปศึกษาเนื้อหาและแก�ไขข�อท่ีผิดอีกครั้ง  
 
ข้ันสรุป 

10.  ครูให�นักเรียนแต2ละกลุ2ม  สรุปข�อดึของการเรียนเรื่องการแจกแจงความถ่ีของข�อมูลแล�ว   
นําเสนอหน�าชั้น    

11. ครูและนักเรียนร2วมกันวิธีการสร�างตารางแจกแจงความถ่ีครั้ง  เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ 
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มากยิ่งข้ึน  คอยอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแจกแจงความถ่ีของข�อมูล   
12. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การแจกแจงความถ่ีของข�อมูล ในชุดการเรียนรู� 

ชุดท่ี  1 จํานวน  10 ข�อ  โดยตอบลงในกระดาษคําตอบในชุดการเรียนรู� ครูส2งเสริมให�นักเรียนมี
ความซ่ือสัตย&ไม2ดูเฉลยก2อน ขณะทําแบบทดสอบ เม่ือทําเสร็จนักเรียนตรวจคําตอบแล�วบันทึกผลการ
ทดสอบลงในตารางคะแนน   

13. ประธานกลุ2มรวบรวม  ชุดการเรียนรู�ของสมาชิกในกลุ2ม ส2งครู เพ่ือตรวจดูผลงานและ 
บันทึกผลการเรียนรู�      

14. ครูแจ�งให�นักเรียนท่ีไม2ผ2านเกณฑ&การประเมินหลังเรียนว2า “นักเรียนสามารถศึกษา            
ชุดการเรียนรู�ได�อีกครั้ง ในเวลาว2างหรือจะกลับไปศึกษาท่ีบ�านได�)  

6.  หลักฐานการเรียนรู*   (ช้ินงาน / ร'องรอย) 
 6.1  แบบทดสอบก2อนเรียน    10   ข�อ   
 6.2  ใบกิจกรรมกลุ2ม 
 6.3  ใบงานท่ี  1   
 6.4  แบบฝhกทักษะท่ี  1.1 – 1.5 
 6.5  แบบทดสอบหลังเรียน  10 ข�อ     
 6.6  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค&               
 6.7  แบบประเมินด�านทักษะการทํางานเป@นกลุ2ม 
 6.8  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร& 
 6.9  แบบประเมินการนําเสนอและผลงาน 
 7.  ส่ือการเรียนการสอน/แหล'งเรียนรู* 
 7.1  ส่ือการเรียนการสอน 
 7.1.1  ชุดการเรียนรู�   
 7.1.2  ตัวอย2างข�อมูลดิบ   
 7.1.3  ใบคําถาม   
 7.1.4  กระดาษชาร&ต 
 7.1.5  ปากกาเมจิก     
 7.2  แหล'งเรียนรู* 
 7.2.1  ห�องสมุดโรงเรียน 
 7.2.2  ห�อง KR. ICT  โรงเรียนกันทรารมณ& 
 7.2.3  ห�องกลุ2มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร& 
 7.2.4  บุคคลต2าง ๆ  เช2น  ครู  เพ่ือน ผู�ท่ีมีความรู�เรื่องคณิตศาสตร&   
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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 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ� 
1. ด�านความรู� ความเข�าใจ (K) : 
  

-  ทดสอบก2อนเรียน 
-  สังเกตการตอบคําถามและอธิบายให�
เหตุผล 
-  สังเกตจากการทํากิจกรรม 
-  ตรวจใบงานท่ี 1   
-  ตรวจแบบฝhกทักษะท่ี  1.1 – 1.5     
-  ทดสอบหลังเรียน    

- แบบทดสอบก2อนเรียน  
- แบบสังเกต  
- ใบงานท่ี 1 

 - แบบฝhกทักษะท่ี 1.1 – 1.5 
 -แบบทดสอบหลังเรียน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการร2วม
อภิปราย 

  

ผ2านเกณฑ& 
ร�อยละ  50 ข้ึนไป 

 

2. ด�านทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร& (P) :   

  
 

- สังเกตทักษะ / กระบวนการในการ
ทํางาน โดยดูในด�าน 
�  การแก�ป*ญหา 
� การให�เหตผุลในคําตอบ   
�  การสื่อสาร  สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร& และการนําเสนอ 
�  เช่ือมโยงความรู�ต2าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร&กับศาสตร&อ่ืนได� 
�   มีความคิดริเริม่สร�างสรรค& 

- แบบประเมินด�านทักษะและ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร&    
- แบบประเมินการทํางานเป@นกลุ2ม   
- แบบประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน 
-  แบบประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห&  
 - แบบสังเกตพฤติกรรมการร2วม
อภิปราย 

ผ2านเกณฑ& 
ร�อยละ  60 ข้ึนไป 

 

3. ด�านคุณลักษณะอันพึง 
 ประสงค&  (A)  

  

- สังเกตจากพฤติกรรมการเรยีนและ
การร2วมกิจกรรมในช้ันเรียน   
- ประเมินการทํางานเป@นกลุ2ม  
- การตรวจผลงานท่ีงานกลุ2มและ 
งานเดี่ยว  
-  สังเกตการเข�าช้ันเรียน 

-  แบบประเมินด�านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค& (Attitudes) 
-  แบบประเมินการทํางานเป@นกลุ2ม  
-  แบบประเมินการนําเสนอผลงาน   
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการร2วม
อภิปราย 
 

ผ2านเกณฑ& 
ร�อยละ  60 ข้ึนไป 
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9.   คุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดแทรก 
  -  ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยในตนเอง  
  -  ความซ่ือสัตย&ในการกิจกรรมกลุ2ม  ใบงาน ทําแบบฝhกหัด  และแบบทดสอบ 
  -  การยอมรับฟ*งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�อ่ืนในการทํากิจกรรมกลุ2ม 
  -  การตรงต2อเวลาในการส2งงาน 
10.  ตัวช้ีวัดสอดคล*องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพมาตรฐานด*านการผลผลิต 
  -  มาตรฐานท่ี 4  ผู�เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห&  คิดสังเคราะห&  มีวิจารณญาณ มี 
    ความคิดสร�างสรรค& คิดไตร2ตรองและมีวิสัยทัศน& 
  -  มาตรฐานท่ี 5  ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีจําเป@นตามหลักสูตร 
 
11.  กิจกรรมเสนอแนะ..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................... 
 
12. การนิเทศตรวจสอบ  ข*อเสนอแนะของหัวหน*าสถานศึกษา  หรือผู*ท่ีได*รับมอบหมาย 
  12.1  หัวหน�ากลุ2มสาระการเรียนรู� 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ............................................................. 
            (นายสมพงษ&    ละชั่ว) 
       วันท่ี ..........เดือน........................พ.ศ. ...........
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12.2  รองผู�อํานวยการฝDายวิชาการ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ.. .................................................... 
                    (นายพิศิษฐ&   ผลาชิตร) 
       วันท่ี ..........เดือน........................พ.ศ. ...........
    
12.3  ผู�อํานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ.....................................................  
                   (นายเดชชัย   ดวงแสง ) 
       วันท่ี ..........เดือน........................พ.ศ. ........... 
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                         แบบประเมินด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค� (Attribute) 
 
 
 

 คําช้ีแจง  :  ครูผู�สอนสังเกตพฤติกรรมผู�เรียน แล�วกาเครื่องหมาย �  ลงในช2องท่ีตรงกับระดับ 
        ความคิดเห็นของท2าน 
 ระดับคุณภาพ     3  หมายถึง   ดีเยี่ยม       2   หมายถึง   ดี   1  หมายถึง   ผ2าน    0  หมายถึง ไม2ผ2าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน ผลการ

ประเมิน 3 2 1 0 
1.  ด*านความมีวินัย        
 1.1  ปฏิบัติตามข�อตกลง  กฎเกณฑ&  ระเบียบข�อบังคับของครอบครัว 
        โรงเรียนและสังคม ไม2ละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน  

     

1.2 ตรงต2อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต2าง ๆในชีวิตประจําวัน 
            และรับผิดชอบในการทํางาน   

     

 1.3  ยึดม่ันในระเบียบวินัยและข�อปฏิบัติท่ีกําหนด      

2. ด*านใฝWเรียนรู*      
 2.1   ต้ังใจเรียน         

 2.2   เอาใจใส2และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู�       
 2.3   สนใจเข�าร2วมกิจกรรมการเรียนรู�ต2าง ๆ      

2.4 ศึกษาค�นคว�าหาความรู�จากแหล2งเรียนรู�ท้ังภายใน 
         และภายนอกโรงเรียนและเลือกใช�สื่อได�อย2างเหมาะสม      

     

 2.5  บันทึกความรู� วิเคราะห& ตรวจสอบ จากสิ่งที่เรียนรู�สรุปเป@นองค&ความรู�        
 2.6   แลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�วยวธิีการต2าง ๆ  และนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน        
3.  ด*านความมุ'งม่ันในการทํางาน        

 3.1  เอาใจใส2ต2อการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย        
 3.2  ต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จ        
 3.3  ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด�วยตนเอง        
 3.4   ทุ2มเททํางาน  อดทน ไม2ย2อท�อต2อป*ญหาและอุปสรรคในการทํางาน        
 3.5  พยายามแก�ป*ญหาและอุปสรรดในการทํางานให�สําเร็จ          
 3.6  ชื่นชมผลงานด�วยความภาคภูมิใจ        

 

แบบประเมินที�  1 

 

ชื�อ – สกุล (ผูเ้รียน) .................................................................................ชั�น ม.5 /.......เลขที� ......... 

ลงชื่อ.............................................ผู�ประเมิน 
.................../.................../..................... 
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รายวิชาคณิตศาสตร�พ้ืนฐาน   รหัสวิชา  ค 32101    
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  5/..........     โรงเรียนกันทรารมณ�   อําเภอกันทรารมณ�   จังหวัดศรีสะเกษ   

 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน 

รวม ผล 
ความมีวินัย ด*านใฝWเรียนรู* มุ'งมั่นในการทํางาน 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมนิด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attribute) 
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เกณฑ�การประเมินด*านคุณลักษณะอันพึงประสงค� (Attribute) 

 
คําชี้แจง     ในการประเมนิด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค&ในครั้งนี ้  ได�ใช�หลักแนวปฏิบัต ิ           

การวดัและประเมินผลการเรียนรู�  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551   
โดยแบ2งการประเมินออกเป@น 3  ด�าน  คือ ด*านมีวินัย  ด*านใฝWเรียนรู*  และความมุ'งม่ันในการทํางาน  

ซึ่งมเีกณฑ&การประเมนิเป@น  4   ระดับ  โดยแทนด�วยตัวเลข  4  ตัว  ดังนี ้    
  3  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมดีเย่ียม   

2  หมายถึง  ระดับพฤติกรรมดี  
 1      หมายถึง  ระดับพฤติกรรมผ2านเกณฑ&การประเมิน   
 0   หมายถึง  ระดับพฤติกรรมไม2ผ2านเกณฑ&การประเมิน 

 เกณฑ&แปลผลประเมินด�านคุณลักษณะอันพึงประสงค& มีดังนี้   
  ดีเย่ียม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69      
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ต่ํากว2าร�อยละ   60    

เกณฑ�การให*คะแนนดังน้ี   
1. ด*านความมีวินัย   
 มีวินัย     หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดมั่นในข�อตกลง   กฎเกณฑ&   และ
ระเบียบข�อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม   
 ผู*มีวินัย    คือ        ผู�ท่ีปฏิบัติตนตามข�อตกลง กฎเกณฑ& ระเบียบข�อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสังคมเป@นปกติวิสัย ไม2ละเมิดสิทธิของผู�อื่น    
ตัวชี้วัด 
 1.1  ปฏิบัติตามข�อตกลง  กฎเกณฑ& และเรียบข�อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม     
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พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑ�การให*คะแนน   
ตัวชี้วัด  1.1  ปฏิบัติตามข�อตกลง  กฎเกณฑ& และเรียบข�อบังคับของครอบครัวโรงเรียนและสังคม     

พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
1.1.1 ปฏิบัติตาม 
ข�อตกลง  กฎเกณฑ& 
และระเบียบข�อบงัคับ
ของครอบครัว
โรงเรียนและสงัคม ไม2
ละเมิดสิทธิของผู�อ่ืน 
1.1.2  ตรงต2อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ต2าง ๆ ในชีวิต 
ประจําวนั 
1.1.3  ยึดม่ันใน
ระเบียบวินยัและข�อ
ปฏิบัติที่กําหนด 
   

ไม2ปฏิบัตตินตาม
ข�อตกลงกฎเกณฑ& 
ระเบียบข�อบังคับของ
ครอบครัวและ
โรงเรียน  

ปฏิบัติตามข�อตกลง
กฎเกณฑ&และระเบียบ
ข�อบังคับของครอบ 
ครัวและโรงเรียนตรง
ต2อเวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมต2าง ใน
ชีวิตประจาํวนั และยึด
ม่ันในระเบียบวินัย
และข�อปฏิบัต ิ

ปฏิบัติตามข�อตกลง
กฎเกณฑ&และระเบียบ
ข�อบังคับของครอบ 
ครัวโรงเรียน และ
สังคม ไม2ละเมิดสิทธิ
ของผู�อ่ืน   ตรงต2อ
เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต2าง ๆ   ใน
ชีวิตประจาํวนั และ
รับผิดชอบในการ
ทํางานยึดม่ันใน
ระเบียบวินยัและข�อ
ปฏิบัติที่กําหนด  

ปฏิบัติตามข�อตกลง
กฎเกณฑ&และระเบียบ 
ข�อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสงัคม             
ไม2ละเมิดสทิธิของผู�อ่ืน   
ตรงต2อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต2างๆใน
ชีวิตประจาํวนัและ
รับผิดชอบในการทํางาน 
ยึดม่ันในระเบียบวินยัและ
ข�อปฏิบัติที่กําหนด 
ปฏิบัติเป@นปกติวิสยัและ
เป@นแบบอย2างที่ดี   

 
2. ด*านใฝWรู*เรยีน   
 ใฝWเรียนรู*   หมายถึง    คุณลักษณะท่ีแสดงถึงความตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู�จากแหล2งเรียนรู�ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
 ผู*ท่ีใฝWเรยีนรู*   คือ ผู�ที่มีลกัษณะซึ่งแสดงออกถึงความตัง้ใจ   เพียรพยายามในการเรียน   เข�า
ร2วมกิจกรรมการเรียนรู�แสวงหาความรู�จากแหล2งเรียนรู�ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย2างสม่ําเสมอ  
ด�วยการเลือกใช�สื่ออย2างเหมาะสม  บนัทึกความรู�วิเคราะห&   สรุปเป@นองค&ความรู�   แลกเปล่ียนเรียนรู�  
ถ2ายทอด  เผยแพร2  และนาํไปใช�ในชวีิตประจําวนัได�   
ตัวชี้วดั   
  2.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข�าร2วมกิจกรรมการเรียนรู�   
  2.2  แสวงหาความรู�จากแหล2งเรียนรู�ต2าง ๆ  ท้ังภายในและภายอกโรงเรียน  ด�วยการเลือกใช�
ส่ืออย2างเหมาะสม  สรุปเป@นองค&ความรู�  และสามารถนําไปใช�ในชีวติประจําวันได�   
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พฤตกิรรมบ'งชี้และเกณฑ�การให*คะแนน   
ตัวชี้วดั  2.1    ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีน และเข*าร'วมกิจกรรมการเรียนรู* 

พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
2.1.1  ตั้งใจเรียน 
2.1.2  เอาใจใส2และมี 
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู�   
2.1.3  เข�าร2วม
กิจกรรมการเรียนรู�
ต2าง ๆ 

ไม2ตั้งใจเรียน 
 

เข�าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เอาใจใส2 
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู�
มีส2วนร2วมในการ
เรียนรู�และเข�าร2วม
กิจกรรมการเรียนรู�
ต2าง ๆ บางคร้ัง  

เข�าเรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน  เอาใจใส2  
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู�  
มีส2วนร2วมในการ
เรียนรู�และเข�าร2วม
กิจกรรมการเรียนรู�
ต2าง ๆ ทั้งภายในและ
นอกโรงเรียนบ2อยคร้ัง   

เข�าเรียนตรงเวลา  ตั้งใจ
เรียน  เอาใจใส2  และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู�  มีส2วนร2วมใน
การเรียนรู�และเข�าร2วม
กิจกรรมการเรียนรู�ต2าง ๆ 
ทั้งภายในและนอก
โรงเรียนเป@นประจําและ
เป@นแบบอย2างที่ดี   

 
  ตัวชี้วดั  2.2   แสวงหาความรู�จากแหล2งเรยีนรู�ต2าง ๆ  ท้ังภายในและภายอกโรงเรียน  ด�วย
การเลือกใช�สื่ออย2างเหมาะสม  สรุปเป@นองค&ความรู�  และสามารถนําไปใช�ในชีวติประจําวันได�   

พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
2.2.1  ศึกษาค�นคว�า
หาความรู�จากหนังสือ  
เอกสารสิ่งพิมพ&   สื่อ
เทคโนโลยตี2าง ๆ 
แหล2งเรียนรู�ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
และเลือกใช�สื่อได�
อย2างเหมาะสม 
2.2.2 บันทึกความรู�
วิเคราะห&ข�อมูลจากสิ่ง
ที่เรียนรู�สรุปเป@นองค&
ความรู�   
2.2.3 แลกเปลี่ยน
เรียนรู�ด�วยวิธีการ
ต2างๆ  เพื่อนําไปใช�ใน
ชีวิตประจาํวนั   

ไม2ศึกษาค�นคว�าหา
ความรู� 

ศึกษาค�นคว�าความรู�
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ&  สื่อ
เทคโนโลยี  แหล2ง
เรียนรู�ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช�สื่อได�อย2าง
เหมาะสม และมีการ
บันทึกความรู�  
 

ศึกษาค�นคว�าความรู�
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ&  สื่อ
เทคโนโลยี  และ 
สารสนเทศ   แหล2ง
เรียนรู�ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
และ เลือกใช�สื่อได�
อย2างเหมาะสม มีการ
บันทึกความรู�วิเคราะห&
ข�อมูล  สรุปเป@นองค&
ความรู� แลกเปลี่ยน
เรียนรู� กับผู�อ่ืนได�   
และ นาํไปใช�ใน
ชีวิตประจาํวนัได�   
 

ศึกษาค�นคว�าความรู�จาก
หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ&  
สื่อเทคโนโลยีและ 
สารสนเทศ   แหล2งเรียนรู�
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช�สื่อได�
อย2างเหมาะสม มีการ
บันทึกความรู�วิเคราะห&
ข�อมูล  สรุปเป@นองค&
ความรู� แลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�วยวิธีการที่หลากหลาย 
และเผยแพร2แก2บุคคล
ทั่วไป  นําไปใช�ในชีวติ 
ประจําวนัได�   
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3.  ด*านความมุ'งม่ันในการทํางาน   
 มุ'งมุ'นในการทํางาน     หมายถงึ  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจและรับผิดชอบในการ
ทําหน�าท่ีการงานด�วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให�งานสําเร็จตามเปyาหมาย   
 ผู*ท่ีมุ'งม่ันในการทํางาน     คือ      ผู�ทีม่ีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัตหิน�าท่ีท่ีได�รบั
มอบหมายด�วยความเพียรพยายาม ทุ2มเทกําลังกาย  กําลังใจ  ในการปฏิบัติกิจกรรมต2าง ๆ ให�สําเร็จ
ลุล2วงตามเปyาหมายท่ีกําหนดด�วยความรบัผิดชอบและมคีวามภาคภูมิใจในผลงาน   
ตัวชี้วดั   3.1   ตัง้ใจและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน�าท่ีการงาน   

  3.2   ทํางานด�วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให�งานสําเร็จตามเปyาหมาย   

พฤตกิรรมบ'งชี้และเกณฑ�การให*คะแนน   
ตัวชี้วดั  3.1    ทํางานด�วยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือให�งานสําเร็จตามเปyาหมาย   
พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

3.1.1 เอาใจใส2ต2อการ
ปฏิบัติหน�าที่ทีไ่ด�รับ
มอบหมาย 
3.1.2  ตั้งใจและรับผิด 
ชอบในการทาํงานให�
สําเร็จ  
3.1.3  ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานด�วย
ตนเอง   

ไม2ตั้งใจปฏิบัติ
หน�าที่การงาน 

ตั้งใจและรับผดิชอบ
ในการปฏิบัติหน�าที่ที่
ได�รับมอบหมายให�
สําเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทาํงาน
ให�ดี  

ตั้งใจและรับผดิชอบใน
การปฏิบัติหน�าที่ทีไ่ด�รับ
มอบหมายให�สําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให�ดีข้ึน
ด�วยตนเอง  

ตั้งใจและรับผดิชอบใน
การปฏิบัติหน�าที่ทีไ่ด�รับ
มอบหมายให�สําเร็จ มี
การปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานให�ดีข้ึน
ด�วยตนเอง และเป@น
แบบอย2างที่ดี   

พฤตกิรรมบ'งชี้และเกณฑ�การให*คะแนน   
ตัวชี้วดั  3.2    ตั้งใจและรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน�าท่ีการงาน   

พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
3.2.1 ทุ2มเททํางาน  
อดทนไม2ย2อท�อต2อ
ป*ญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน   
3.2.2 พยายามแก� 
ป*ญหาและอุปสรรคใน
การทํางานให�สําเร็จ   
3.2.3  ชื่นชมผลงาน
ด�วยความภาคภูมิใจ     

ไม2ขยันอดทนใน
การทํางาน 

ทํางานด�วยความขยัน
อดทนและพยายามให�
งานสําเร็จตาม
เปyาหมาย ไม2ย2อท�อต2อ
ป*ญหาแก�ป*ญหาในการ
ทํางาน และชืน่ชม
ผลงานด�วยความ
ภาคภูมิใจ   

ทํางานด�วยความขยัน
อดทนและพยายามให�
งานสําเร็จตามเปyาหมาย
ในเวลาที่กําหนด  ไม2ย2อ
ท�อต2อป*ญหาแก�ป*ญหา
อุปสรรคในการทํางาน 
และชืน่ชมผลงานด�วย
ความภาคภูมิใจ   

ทํางานด�วยความขยันอดทนและ
พยายามให�งานสาํเร็จตาม
เปyาหมายก2อนเวลาที่กําหนด  ไม2
ย2อท�อต2อป*ญหาแก�ป*ญหา
อุปสรรคในการทํางาน และชืน่
ชมผลงานด�วยความภาคภูมิใจ   
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แบบประเมินทักษะการทาํงานเปZนกลุ'ม 
 
 ชั้น .................. กลุ2มท่ี .........................ชื่อกลุ2ม ............................................................................................. 
คําช้ีแจง  :  ผู�สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมผู�เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ2มโดยกา  � ลงในช2องตาม         
พฤติกรรมของผู�เรียน 
เกณฑ�การประเมิน     3  หมายถึง   ดีเยี่ยม    2  หมายถึง  ดี        1  หมายถึง  ผ2าน     0   หมายถึง  ไม2ผ2านเกณฑ& 

    
ท่ี  

ช่ือ – สกุล   

รายการประเมิน 

 
รวม 

(คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

คว
าม

ร'ว
มม

ือใ
น 

กา
รท

ําง
าน

กล
ุ'ม 

กา
รแ

สด
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

แล
ะย

อม
รับ

คว
าม

คิด
เห

็น 
ขอ

งส
มา

ชิก
ใน

กล
ุ'ม 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
 

กา
รท

ําง
าน

กล
ุ'ม 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บต

'อก
ลุ'ม

   

คว
าม

คิด
สร

*าง
สร

รค
�   

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 15  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

       ลงชื่อ.............................................ผู�ประเมิน 
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เกณฑ�การประเมินด*านทักษะการทํางานเปZนกลุ'ม 

คําชี้แจง     
 การประเมินด�านทักษะการทํางานเป@นกลุ2ม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานร2วมกบั
สมาชิกในกลุ2ม  โดยแบ2งการประเมนิออกเป@น 5 รายการ    คือ ความร2วมมือ   การแสดง         ความ

คิดเห็น   ความต้ังใจในการทํางาน  การรับผิดชอบต2อกลุ2ม   ความคิดสร�างสรรค&และจินตนาการ    ซึ่งมี
เกณฑ&การประเมินเป@น  4   ระดับ  โดยแทนด�วยตัวเลข  4  ตัว  ดังนี้     

 3  หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมดีเย่ียม   
 2    หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมดี  

 1      หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมผ2านเกณฑ&การประเมิน 
 0           หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมไม2ผ2านเกณฑ&การประเมิน     

 เกณฑ&แปลผลการประเมินด�านทักษะการทํางานกลุ2ม มีดังนี้   
   ดีเย่ียม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69      
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ต่ํากว2าร�อยละ    60       
พฤตกิรรมบ'งชี้และเกณฑ�การให*คะแนน   
พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

1. ด�านความร2วมมือใน
การทํางานกลุ2ม   
 

ไม2ให�ความร2วมมือ
ในการทํางานกลุ2ม  

ให�ความร2วมมือในการ
ทํางานกลุ2มตามที่
กําหนด   

ให�ความร2วมมือในการ
ทํางานกลุ2มด�วยความเต็ม
ใจตลอดจนงานเสร็จ
ตามที่กําหนด   

ให�ความร2วมมือในการ
ทํางานกลุ2มด�วยความเต็ม
ใจและเต็มกําลัง
ความสามารถทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียน
จนงานเสร็จตามกําหนด   

2. การแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ2ม 

ไม2แสดงความ
คิดเห็นและไม2
ยอมรับความ
คิดเห็นของ
สมาชิกกลุ2ม 

ร2วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ2มบ�างบางคร้ัง     

ร2วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ2มโดย
อาศัยหลักการและ
เหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็น บ2อยคร้ัง  

ร2วมแสดงความคิดเห็น
และยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ2ม โดย
อาศัยหลักการและเหตุผล
ในการแสดงความคิดเห็น 
อยู2เป@นประจาํ หรือตลอด
การทํางาน 
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พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
3. ความตั้งใจในการ
ทํางานกลุ2ม 
 

ไม2มีความตั้งใจใน
การทํางานกลุ2ม 

มีความตั้งใจและ
เสียสละในการทํางาน
กลุ2มบ�างบางคร้ัง   
 

มีความตั้งใจ  เสียสละ 
มุ2งม่ันในการทาํงานกลุ2ม
ตามที่กําหนดจนเกิดผล
สําเร็จอยู2บ2อยคร้ัง    
 

มีความตั้งใจ  เสียสละ 
มุ2งม่ันในการทาํงานกลุ2ม
ตามที่กําหนดในเวลาและ
นอกเวลาเรียนจนเกิดผล
สําเร็จอยู2เป@นประจาํ    

4.  ความรับผิดชอบต2อ
การทํางานกลุ2มร2วมกับ
สมาชิกในกลุ2ม   
 

ไม2มีความ
รับผิดชอบต2อการ
ทํางานกลุ2ม   

มีความรับผิดชอบต2อ
การทํางานกลุ2มร2วมกับ
สมาชิกในกลุ2มบ�าง
บางคร้ัง     

มีความรับผิดชอบต2อการ
ทํางานกลุ2มและยอมรับ
ในผลงานของกลุ2มถึงแม�
จะออกมาดีหรือไม2ดีก็
ตามอยู2บ2อยคร้ัง     

มีความรับผิดชอบต2อการ
ทํางานกลุ2มและยอมรับ
ในผลงานของกลุ2มถึงแม�
จะออกมาดีหรือไม2ดีก็
ตาม  อีกทั้งยังยอมรับคํา
ชี้แนะและข�อเสนอของ
ผู�อ่ืนด�วยความเต็มใจ
จริงใจอยู2เป@นประจาํ    

5. มีความคิด
สร�างสรรค& และ
จินตนาการที่แปลกใหม2   

ไม2มีความคิด 
เห็นหรือสร�าง 
สรรค&งานกลุ2ม   
ใด ๆ   

มีความคิดสร�างสรรค&  
และจินตนาการ  ร2วม
ออกแบบผลงานของ
กลุ2มร2วมกับสมาชิกใน
กลุ2มบ�างบางคร้ัง      

มีความคิดสร�างสรรค&  
และจินตนาการ  ร2วม
ออกแบบผลงานของกลุ2ม
ร2วมกับสมาชิกในกลุ2ม  
ลงมือสร�างประดิษฐ& และ
มีแนวคิดใหม2 ๆ  
สร�างสรรค&ผลงานกลุ2ม
เป@นที่ยอมรับของกลุ2มอยู2
บ2อยคร้ัง   

มีความคิดริเร่ิมสร�างสรรค&  
และมีจินตนาการ  ร2วม
ออกแบบผลงานของกลุ2ม
ร2วมกับสมาชิกในกลุ2ม  
ลงมือสร�างและประดษิฐ& 
จนเกิดผลงานเป@นที่
ยอมรับของกลุ2มอีกทั้งมี
แนวคิดและวิธีการที่
แปลกใหม2ทันสมัยมา
นําเสนอในกลุ2มอยู2เป@น
ประจํา 
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    แบบประเมินด*านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร�   
     (mathematical  skill  and  process) 
 
 คําช้ีแจง  :   ผู�สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานผู�เรียน โดยกา  � ลงในช2องตาม   
            ความสามารถและพฤติกรรมของผู�เรียน 
เกณฑ�การประเมิน   3  หมายถึง   ดีเยี่ยม   2  หมายถึง  ดี        1  หมายถึง  ผ2าน     0   หมายถึง  ไม2ผ2านเกณฑ& 

    
ท่ี  

ช่ือ – สกุล   

รายการประเมิน 

 
รวม 

(คะแนน) 

ผลการ
ประเมิน 

กา
รแ

ก�ป
*ญห

า 

กา
รใ

ห�เ
หต

ผุล
 

กา
รสื่

อส
าร

แล
ะสื่

อ
คว

าม
หม

าย
ทา

ง
คณิ

ตศ
าส

ตร
& 

กา
รเชื่

อม
โย

งค
วา

มร
ู�

ต2า
ง ๆ

 

คว
าม

คิด
รเิร

ิม่
สร

�าง
สร

รค
& 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 15  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

ลงชื่อ.............................................ผู�ประเมิน 
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เกณฑ�การประเมินด*านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร�     

คําชี้แจง     
 การประเมินด�านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร& ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมการ
เรียนรู�ในชั้นเรียน หรืองานท่ีมอบหมายปฏิบตัิ  โดยแบ2งการประเมินออกเป@น 5 รายการ    คือ การ
แก�ป*ญหา  การให�เหตุผล  การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร&และนําเสนอ  การเชื่อมโยงความรู�

ต2าง ๆทางคณิตศาสตร&และเชื่อมโยงกับศาสตร&อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค&  ซึ่งมีเกณฑ&การประเมิน
เป@น  4   ระดบั  โดยแทนด�วยตวัเลข  4 ตัว  ดังนี้     

 3 หมายถึง   มีระดับพฤติกรรมดีเย่ียม   
 2   หมายถึง   มีระดับพฤติกรรมดี  

 1     หมายถึง    มีระดับพฤติกรรมผ2านเกณฑ&การประเมิน 
 0          หมายถึง   มีระดับพฤติกรรมไม2ผ2านเกณฑ&การประเมิน     

 เกณฑ&แปลผลการประเมินด*านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร� มีดังนี้   
  ดีเย่ียม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69       
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ต่ํากว2าร�อยละ    60       
พฤติกรรมบ'งชี้และเกณฑ�การให*คะแนน   
พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 

1.  ใช�ความรู�  วิธีการ
หลากหลาย และทักษะ
และกระบวนทาง
คณิตศาสตร&แก�ป*ญหา 

ไม2ได�ใช�ความรู� 
วิธีการ และทักษะ
และกระบวนทาง
คณิตศาสตร&
แก�ป*ญหา 

ใช�ความรู� วิธีการ 
ทักษะและกระบวน
ทางคณิตศาสตร&
แก�ป*ญหาบางคร้ัง   

ใช�ความรู� วิธีการ ทักษะ
และกระบวนทาง  
คณิตศาสตร&  เทคโนโลยี  
แก�ป*ญหาในสถานการณ&
ต2าง ๆ บ2อยคร้ัง   

ใช�วิธีการที่หลากหลาย
แก�ป*ญหา  โดยอาศัย 
ความรู� วิธีการ ทักษะและ
กระบวนทาง  
คณิตศาสตร&  เทคโนโลยี  
มาใช�แก�ป*ญหาใน
สถานการณ&ต2าง ๆ เป@น
ประจํา    

2.  การให�เหตุผล
ประกอบการตัดสนิใจ   

ไม2ใช�เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
สถานการณ&ที่
กําหนด   

ให�เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจใน
สถานการณ&ต2าง ๆ ใน
ชีวิตประจาํวนับ�าง
บางคร้ัง     

ให�เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ&
ต2าง ๆ ในชีวิตประจําวนั 
อย2างรอบคอบและ
เป@นไปได�เกือบทุก
เหตุการณ&       

ให�เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจในสถานการณ&
ต2าง ๆ ในชีวิตประจําวนั 
อย2างรอบคอบและเป@นไป
ได�ในทุกเหตุการณ&และ
เป@นประจาํ       
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พฤติกรรมบ'งชี ้ ไม'ผ'าน (0) ผ'าน (1) ดี (2) ดีเย่ียม (3) 
3.  ใช�ภาษาทาง
คณิตศาสตร&ในการ
สื่อสารสื่อความหมาย  

ไม2ได�ใช�ภาษาทาง
คณิตศาสตร&ใน
การสื่อสาร สื่อ
ความหมาย         
ใด ๆ   

ใช�ภาษาและสัญลักษณ&
ทางคณิตศาสตร&ในการ
สื่อสาร สื่อความหมาย
ได�เข�าใจ 

ใช�ภาษาและสัญลักษณ&
ทางคณิตศาสตร&ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายได�
อย2างถูกต�อง 

ใช�ภาษาและสัญลักษณ&
ทางคณิตศาสตร&ในการ
สื่อสาร สื่อความหมายได�
ถูกต�องและชัดเจน
เหมาะสมเป@นประจํา 

4.  เชื่อมโยงความรู�
ต2างๆ กับศาสตร&อ่ืน ๆ   

ไม2ได�เชื่อมโยง
ความรู�ต2าง ๆกับ
ศาสตร&อ่ืน ๆ   

มีการเชื่อมโยงความรู�
ต2าง ๆ กับศาสตร&อ่ืน ๆ 
เป@นบางคร้ัง    

มีการเชื่อมโยงความรู�ต2าง 
ๆ ในทางคณิตศาสตร&กับ
ศาสตร&อ่ืน ๆ และนําไป
ประยุกต&ใช� 

มีการเชื่อมโยงความรู�ต2าง 
ๆ ในทางคณิตศาสตร&กับ
ศาสตร&อ่ืน ๆ และนําไป
ประยุกต&ใช�ใน
ชีวิตประจาํวนัได�อย2าง
เหมาะสมทุกคร้ัง 

5.  มีความคิด
สร�างสรรค&   

ไม2แสดงความ
คิดเห็นหรือ
สร�างสรรค&งาน 
ใด ๆ   

ร2วมแสดงความคิดเห็น
ที่สร�างสรรค&และสร�าง
ชิ้นงานในบางโอกาส 

ร2วมแสดงความคิดเห็นที่
สร�างสรรค&และสร�าง
ชิ้นงาน  ประยุกต&ใช�ใน
ชีวิตประจาํได� 

ร2วมแสดงความคิดเห็นที่
สร�างสรรค&และสร�าง
ชิ้นงาน  นํามาประยุกต&ใช�
ในชีวิตประจําได�เป@น
ประจํา  
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แบบประเมินการนําเสนอและผลงาน 
 
 ชั้น .................. กลุ2มท่ี .........................ชื่อกลุ2ม ............................................................................................. 
คําช้ีแจง  :  ให�ผู�สอนประเมินจากผลงานกลุ2มของนักเรียนและการรายงาน  โดยให�ระดับคะแนนลงในตารางท่ีตรงกับ
      ผลงานท่ีนําเสนอ 
เกณฑ�การประเมิน   4 หมายถึง  ดีเยี่ยม     3  หมายถึง  ดี    2  หมายถึง  พอใช�    1  หมายถึง ควรปรับปรุง 

    
เลขที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

คว
าม

ถูก
ต�อ

งต
รง

ปร
ะเ

ด็น
 

วิธ
ีกา

รนํ
าเส

นอ
 

บุค
ลิก

 

ผล
งา

น 

คว
าม

พร
�อม

แล
ะมี

ส2ว
นร

2วม
 

20 
คะแนน 

ผ2าน 

� 

ไม2ผ2าน 
� 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       ลงชื่อ.............................................ผู�ประเมิน 
       .................../.................../............... 

 

 เกณฑ&แปลผลการประเมินการนําเสนอและผลงาน มีดังนี้   
  ดีเยี่ยม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69       
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ตํ่ากว2าร�อยละ    60       

แบบประเมินที�  4 
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แบบประเมินสมรรถนะ 
 
คําช้ีแจง  :  ผู*สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู*เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม  โดยให*ระดับ        
       คะแนนลงในรายการประเมินสมรรถนะของผู*เรียน  
เกณฑ�การประเมิน   4  หมายถึง  ดีเย่ียม    3  หมายถึง  ดี    2  หมายถึง  พอใช*    1  หมายถึง ควรปรับปรุง 

    
เลขที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รสื่

อส
าร

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รคิ

ด 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รแ

ก�ป
*ญห

า  

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช�ท
ักษ

ะ
ชีว

ิต 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช�
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

20 
คะแนน 

ผ2าน 

� 

ไม2ผ2าน 
� 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       ลงช่ือ.............................................ผู*ประเมิน 
       .................../.................../............... 

 
 เกณฑ&แปลผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน  มีดังนี้   
  ดีเยี่ยม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69       
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ตํ่ากว2าร�อยละ    60       

แบบประเมินที�  5 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการร'วมอภิปราย 
 
 คําช้ีแจง  :  ให�ผู�สอนประเมินจากการสังเกตการร2วมอภิปรายในระหว2างเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ2ม 
        โดยให�ระดับคะแนนลงในตารางท่ีตรงกับพฤติกรรมของผู�เรียน  
 เกณฑ�การประเมิน  4  หมายถึง  ดีเยี่ยม    3  หมายถึง  ดี    2  หมายถึง  พอใช�    1  หมายถึง ควรปรับปรุง 

    
เลขที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห

็น 

กา
รรั

บฟ
*งค

วา
ม

คิด
เห

็นข
อง

ผู�อ
ื่น 

ตร
งป

ระ
เด็

น 

คว
าม

สม
เห

ตุส
มผ

ล 

คว
าม

มั่น
ใจ

ใน
กา

ร
แส

ดง
ออ

ก 

20 
คะแนน 

ผ2าน 

� 

ไม2ผ2าน 
� 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       ลงชื่อ.............................................ผู�ประเมิน 
       .................../.................../............... 

 

 เกณฑ&แปลผลการประเมินพฤติกรรมการร2วมอภิปราย มีดังนี้   
  ดีเยี่ยม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69       
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ตํ่ากว2าร�อยละ    60   

แบบประเมินที�  6 
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แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห�  
 

คําช้ีแจง  :  ให�ผู�สอนประเมินจากการสังเกตทักษะการคิดวิเคราะห&ของผู�เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม  โดยให�ระดับ
        คะแนนลงในตารางท่ีตรงกับความสามารถในการคิดของผู�เรียน  
เกณฑ�การประเมิน   4  หมายถึง  ดีเยี่ยม    3  หมายถึง  ดี    2  หมายถึง  พอใช�    1  หมายถึง ควรปรับปรุง 

    
เลขที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

รายการประเมิน 
รวม

คะแนน 
สรุปผลการ
ประเมิน 

จํา
แน

กแ
จก

แจ
งอ

งค
&ปร

ะก
อบ

ขอ
งสิ่

งใด
สิ่ง

หนึ่
ง 

จัด
ลํา

ดับ
ข�อ

มูล
ได

�ถูก
ต�อ

ง
เห

มา
ะส

ม 

เป
รีย

บเ
ทีย

บข
�อมู

ลร
ะห

ว2า
ง

ข�อ
มูล

 

สา
มา

รถ
คิด

โจ
ทย

&ป*ญ
หา

ที่
ซับ

ซ�อ
นไ

ด� 

นํา
เส

นอ
ผล

งา
นด

�วย
ชิ้น

งา
นที่

สร
�าง

สร
รค

&ด�ว
ยต

นเ
อง

 20 
คะแนน 

ผ2าน 

� 

ไม2ผ2าน 
� 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       ลงชื่อ.............................................ผู�ประเมิน 
       .................../.................../............... 

 

 เกณฑ&แปลผลการประเมินด�านทักษะการคิดวิเคราะห&มีดังนี้   
  ดีเยี่ยม    หมายถึง   ร�อยละ  80 – 100   
  ดี  หมายถึง   ร�อยละ  70 – 79      
  ผ2านเกณฑ&   หมายถึง   ร�อยละ  60 – 69       
  ไม2ผ2านเกณฑ& หมายถึง    ตํ่ากว2าร�อยละ    60      

แบบประเมินที�  7 
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