แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค33102
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จัดทาโดย
นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ รายวิ ช า ค 33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับครูในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
ซึ่งผู้เขียนได้เขียนแผน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะประกอบด้วย สาระหลัก มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายและบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
การวาง แผนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมการสอน และดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้แล้วยีงช่วย
ส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมสมรรถภาพในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้
ของคณิตศาสตร์ และช่วยยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการให้สูงอีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุน
นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ
ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
๒. ความคิดรวบยอด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะนามาใช้เป็นค่ากลาง
ของข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นๆ ไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่า ซึ่งสูงหรือต่ากว่าค่าอื่นๆที่เหลืออย่างผิดปกติ
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ

∑

และ

̅

∑

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา
๓.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในด้านการให้เหตุผล
๓.๒.๓ นักเรียนมีความสามารถในด้านการเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนทางานอย่างเป็นระบบ
๓.๓.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบ

๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย
๓.๓.๔ นักเรียนมีความรอบคอบ
๓.๓.๕ นักเรียนมีวิจารณญาณ
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้
๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะ
นามาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นๆ ไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่า ซึ่งสูงหรือ
ต่ากว่าค่าอื่นๆที่เหลืออย่างผิดปกติ
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ
๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

∑

๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

และ

̅

∑

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต แสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ย ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาหา แบบทดสอบ
ของข้อมูลที่ไม่แจกแจง เลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่
ความถี่ได้
แจกแจงความถี่ได้
แจกแจงความถี่ได้

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
ผู้สอนได้อธิบายให้เห็นถึงการใช้ค่าเฉลี่ยในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
๑. ผู้สอนได้ให้ความรู้เพิ่มว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะนามาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นๆ ไม่มีค่าใดค่าหนึ่ง
หรือหลายๆค่า ซึ่งสูงหรือต่ากว่าค่าอื่นๆที่เหลืออย่างผิดปกติ
∑

∑

สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ
และ ̅
๒. ผู้สอนได้อธิบายนักเรียนว่าในวันนี้ จะเรียนวิธีการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
๓. ผู้สอนได้ยกตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 จากการตรวจสอบราคาข้าวสารชนิดถุงละ 5 กิโลกรัม ของร้านค้า
หลายแห่งปรากฏว่า ราคาข้าวสารต่อถุงเป็นดังนี้ 150 , 153 ,170 , 160 ,
165 ,
180 , 175 , 139 , 145 , 149 จงหาราคาเฉลี่ยของข้าวสารชนิดถุงละ 5
กิโลกรัม
ของร้านค้าเหล่านี้
วิธีทา ราคาข้าวสารเฉลี่ยต่อถุง
̅

∑

นั่นคือ ราคาเฉลี่ยของข้าวสารชนิดถุงละ 5 กิโลกรัมของร้านค้าเหล่านี้คือ
158.60 บาท หรือกล่าวได้ว่าราคาข้าวสารเฉลี่ยใกล้เคียงกับ 159 บาทต่อถุง

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าน้าหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี 5 คน คือ 41 , 46 , 44 ,
49 และ 43 กิโลกรัม ถ้านักเรียนกลุ่มนี้มีสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ของ
น้าหนักของนักเรียนทั้งหกคนนี้เป็น 46 กิโลกรัม จงหาน้าหนักของนักเรียนคนที่
หก
ผลรวมของน้าหนักของนักเรียนทั้งหกคน

จาก ̅
และ ̅ = 46 กิโลกรัม
จะได้ ผลรวมของน้าหนักของนักเรียนทั้งหกคน คือ 46 6 = 276 กิโลกรัม
ดังนั้น น้าหนักรวมของนักเรียนคนที่หก เท่ากับ
276 – (41+46+44+49+43) = 276 - 223
= 53
นั่นคือ นักเรียนคนที่หกหนัก 53 กิโลกรัม
๔. ผู้สอนได้ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดในเอกสารหน้าที่ 1
๕. ผู้สอนให้นักเรียนสรุปวิธีการสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ
วิธีทา

∑

และ

̅

∑

กิจกรรมรวบยอด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะที่จะ
นามาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูล เมื่อข้อมูลนั้นๆ ไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่า ซึ่งสูงหรือ
ต่ากว่าค่าอื่นๆที่เหลืออย่างผิดปกติ
∑

สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ
๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม ๕ (สสวท)
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

และ

̅

∑

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๓. มีความสามารถในการเชื่อมโยงที่จะนาความรู้เรื่องการหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้าน
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
รู้หลักการหาค่าเฉลี่ย ๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
เลขคณิต
แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
ความรู้
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
ทักษะ กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
ค่านิยม รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
(A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
๒. ความคิดรวบยอด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักนี้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสาคัญไม่เท่ากัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักคือ

∑
∑

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา
๓.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในด้านการให้เหตุผล
๓.๒.๓ นักเรียนมีความสามารถในด้านการเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนทางานอย่างเป็นระบบ
๓.๓.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบ
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย
๓.๓.๔ นักเรียนมีความรอบคอบ
๓.๓.๕ นักเรียนมีวิจารณญาณ

๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้
๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักนี้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสาคัญไม่เท่ากัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักคือ

∑
∑

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต แสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของข้อมูล เลขคณิตถ่วงน้าหนัก
ที่ไม่แจกแจงความถี่ได้ ของข้อมูลที่ไม่แจกแจง
ความถี่ได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ให้นักเรียนแสดงวิธีการหา
แบบทดสอบ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนัก
ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่
ได้

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
ผู้สอนได้อธิบายให้เห็นถึงการใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
๑. ผู้สอนได้ให้ความรู้เพิ่มว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักนี้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามี
ความสาคัญไม่เท่ากัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักคือ

∑
∑

๒. ผู้สอนได้อธิบายนักเรียนว่าในวันนี้ จะเรียนวิธีการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนัก
๓. ผูส้ อนได้ยกตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 ในการคานวณเกรดเฉลี่ย ของนักเรียน สมมติว่า นักเรียน
ลงทะเบียนเรียน 5 วิชา ซึ่งแต่ละวิชามีหน่วยกิตไม่เท่ากัน ดังนี้
วิชาที่
1
2
3
4
5
หน่วยกิต
3
2
3
3
1
เกรด
A
A
B
B
C
โดย A = 4 , B = 3 และ c = 2 จงหาค่าเกรดเฉลี่ยของนักเรียนคนนี้
วิธีทา ค่าเกรดเฉลี่ย =

ผลบวกของผลคูณระหว่างเกรดรายวิชากับจานวนหน่วยกิต
ผลบวกของจานวนหน่วยกิตรายวิชา
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

=
= 3.33
ดังนั้น เกรดเฉลี่ย ของนักเรียน เท่ากับ 3.33

ตัวอย่างที่ 2 ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนหนึ่งซึ่งมีการสอบ 3
ครั้ง เป็นการสอบย่อย 2 ครั้ง และสอบปลายปีอีก 1 ครั้ง ปรากฏว่า จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน คะแนนที่นักเรียนสอบได้สาหรับการสอบย่อยสองครั้งเป็น 74 และ 80
คะแนน และคะแนนที่สอบได้ปลายปี 62 คะแนน ถ้าครูผู้สอนวิชานี้คิดคะแนนเต็มของ
การสอบปลายปีเป็น 70 คะแนน และคะแนนสอบย่อยแต่ละครั้ง 15 คะแนน ให้หา
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนนั้น
วิธีทา คะแนนเฉลี่ย =

ผลบวกของผลคูณระหว่างเกรดรายวิชากับจานวนหน่วยกิต
ผลบวกของจานวนหน่วยกิตรายวิชา
(

)(

) (

)(

) (

)(

)

=
= 66.5
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 66.5
๔. ผู้สอนได้ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดในเอกสารหน้าที่ 2
๕. ผู้สอนให้นักเรียนสรุปวิธีการสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักคือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนัก

∑
∑

กิจกรรมรวบยอด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักนี้ใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสาคัญไม่เท่ากัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนักคือ
๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม ๕ (สสวท)
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

∑
∑

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนัก
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนัก
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๓. มีความสามารถในการเชื่อมโยงที่จะนาความรู้เรื่องการหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิตถ่วงน้าหนัก
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้าน
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
รู้หลักการหาค่าเฉลี่ย ๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
เลขคณิตถ่วงน้าหนัก แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
ความรู้
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
ทักษะ กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
ค่านิยม รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ....................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ............
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
(A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๒ ชั่วโมง
๑. ผลการเรียนรู้
นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
๒. ความคิดรวบยอด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนี้ใช้ในกรณีที่ต้องทราบค่าเฉลี่ย ของข้อมูลทั้งหมดโดยนับรวมเป็นชุดเดียวกัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ

∑

̅

∑

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนมีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา
๓.๒.๒ นักเรียนมีความสามารถในด้านการให้เหตุผล
๓.๒.๓ นักเรียนมีความสามารถในด้านการเชื่อมโยงความรู้ด้านต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนทางานอย่างเป็นระบบ
๓.๓.๒ นักเรียนมีความรับผิดชอบ
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย
๓.๓.๔ นักเรียนมีความรอบคอบ

๓.๓.๕ นักเรียนมีวิจารณญาณ
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้
๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนี้ใช้ในกรณีที่ต้องทราบค่าเฉลี่ย ของข้อมูลทั้งหมดโดยนับรวมเป็นชุดเดียวกัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ

∑

̅

∑

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้
ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต แสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ย ให้นักเรียนแสดงวิธีการหา
แบบทดสอบ
รวมของข้อมูลที่ไม่
เลขคณิตรวมของข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของข้อมูล
แจกแจงความถี่ได้
ที่ไม่แจกแจงความถี่ได้ ที่ไม่แจกแจงความถี่ได้

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
ผู้สอนได้อธิบายให้เห็นถึงการใช้ค่าเฉลี่ยรวมในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
๑. ผู้สอนได้ให้ความรู้เพิ่มว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนี้ใช้ในกรณีที่ต้องทราบค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลทั้งหมดโดยนับรวมเป็นชุดเดียวกัน
∑

สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ

̅

∑

๒. ผู้สอนได้อธิบายนักเรียนว่าในวันนี้ จะเรียนวิธีการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้าหนัก
๓. ผูส้ อนได้ยกตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,4 และ 5
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น 15 ปี 17 ปี และ 18 ปี ตามลาดับ โรงเรียนแห่งนี้มี
นักเรียนในแต่ละชั้นดังกล่าวเป็น 60 , 50 และ 40 คน ตามลาดับ จงหาค่าเฉลี่ย
เลข
คณิตของอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษารวมทั้งสามชั้น
วิธีทา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

=

(

)(

) (

)(

) (

)(

= 16.47
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของนักเรียนเท่ากับ 16.47 ปี
๔. ผู้สอนได้ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดในเอกสารหน้าที่ 3
๕. ผูส้ อนให้นักเรียนสรุปวิธีการสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ

∑
∑

̅

)

กิจกรรมรวบยอด
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนี้ใช้ในกรณีที่ต้องทราบค่าเฉลี่ย ของข้อมูลทั้งหมดโดยนับรวมเป็นชุดเดียวกัน
สูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ

∑

̅

∑

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม ๕ (สสวท)
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๓. มีความสามารถในการเชื่อมโยงที่จะนาความรู้เรื่องการหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิตรวม
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ด้าน
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
รู้หลักการหาค่าเฉลี่ย ๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
เลขคณิตรวม
แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
ความรู้
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
ทักษะ กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
ค่านิยม รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ..................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..........
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
(A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายหลักการหาอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่
แจกแจงความถี่แล้วได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายหลักการหาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่แล้วได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถ เชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนาไปหาฐานนิยมของข้อมูลที่
ยังไม่แจกแจงความถี่ได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถมีทักษะในการนาเสนอและการให้เหตุผล
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
ในข้อมูลชุดหนึ่งๆ ฐานนิยม (Mode) คือ ค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด
ในข้อมูลแต่ละชุดอาจมีฐานนิยมเพียง 1 ค่า หรือมีมากกว่า 1 ค่า ก็ได้
(ตาราส่วนใหญ่กาหนดว่า ฐานนิยม มีได้ไม่เกิน 2 ค่า) เช่น
ข้อมูล 2 , 3 , 3 , 4 , 5 , 5 , 5
มีฐานนิยม คือ 5
ข้อมูล 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3
มีฐานนิยม คือ 3
ข้อมูล 2, 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 4 , 5 , 5 มีฐานนิยม คือ 2 และ 3
ข้อมูล 1 , 2 , 3 , 3 , 4 , 5
ไม่มีฐานนิยม
๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การหาฐานนิยมของ หาฐานนิยมของข้อมูล หาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่
แบบทดสอบ
ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจง ที่ยังไม่แจกแจงความถี่ แจกแจงความถี่
ความถี่

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ทบทวนหลักการและสาระความรู้ที่ได้จากการเรียนครั้งที่ผ่านมา
2) ครูแจ้งหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาที่จะสอนในครั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 15 เรื่อง การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่
แจกแจงความถี่
2) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซักถามข้อสงสัย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม
3) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 และ 2 (ตามลาดับ) ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการหาคาตอบของแต่ละข้อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็นช่วงๆ
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ในตัวอย่างที่ 3 และ 4 ตามลาดับ โดยให้แต่ละ
กลุ่มตรวจสอบคาตอบและแนวคิดกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วสรุปคาตอบของแต่ละกลุ่ม
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงแนวคิดและคาตอบของตนเอง
6) ครูให้นักเรียนสรุปหลักการ/ขั้นตอนในการแก้ปัญหา จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติม
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ
แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจง
ความถี่
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหาฐานนิยมของ
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจง แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
ความถี่
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ......
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ปี การศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายหลักการหาอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่แล้วได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายหลักการหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถ เชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนาไปหาฐานนิยมของข้อมูลที่
แจกแจงความถี่ได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถมีทักษะในการนาเสนอและการให้เหตุผล
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)

สาหรับข้อมูลมีการแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น ฐานนิยมจะอยู่ในชั้นที่มีความถี่สูงสุด
ซึ่งเราสามารถหาค่าของฐานนิยม(Mode)ได้ดังนี้
1) โดยการประมาณคร่าวๆ(ไม่นิยมใช้)
ฐานนิยม = จุดกึ่งกลางชั้นมี่มีความถี่สูงสุด
2) โดยการใช้สูตร (มีความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบแรก)
เมื่อเลือกอันตรภาคชั้นของฐานนิยม(ชั้นที่มีความถี่สูงสุด)ได้แล้ว เราจะหาค่าของฐานนิยม
จากสูตรดังนี้


d1 

 d1  d 2 

ฐานนิยม  L  I 
เมื่อ

คือ ขอบล่างของอันตรภาคนั้น
I คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้น
d1 คือ ผลต่างความถี่ของ อันตรภาคชั้นนั้น กับ อันตรภาคชั้นติดกันที่มีค่าต่ากว่า
d 2 คือ ผลต่างความถี่ของ อันตรภาคชั้นนั้น กับ อันตรภาคชั้นติดกันที่มีค่าสูงกว่า
ข้อควรระวัง สูตรนี้ใช้เฉพาะกับตารางที่ทุกอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่ากัน
L

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
การหาฐานนิยมของ หาฐานนิยมของข้อมูล
ข้อมูลที่แจกแจง
ที่แจกแจงความถี่
ความถี่

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
หาฐานนิยมของข้อมูลที่แจก
แบบทดสอบ
แจงความถี่

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ทบทวนหลักการและสาระความรู้ที่ได้จากการเรียนครั้งที่ผ่านมา
2) ครูแจ้งหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาที่จะสอนในครั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
3) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 16 เรื่อง การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
4) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซักถามข้อสงสัย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม
5) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 และ 2 (ตามลาดับ) ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการหาคาตอบของแต่ละข้อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็นช่วงๆ
6) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ในตัวอย่างที่ 3 และ 4 ตามลาดับ โดยให้แต่ละ
กลุ่มตรวจสอบคาตอบและแนวคิดกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วสรุปคาตอบของแต่ละกลุ่ม
7) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงแนวคิดและคาตอบของตนเอง
8) ครูให้นักเรียนสรุปหลักการ/ขั้นตอนในการแก้ปัญหา จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติม
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ
แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ
ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหาฐานนิยมของ
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
การหามัธยฐานของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายการหาตาแหน่งของมัธยฐานของข้อมูลที่ยัง
ไม่แจกแจงความถี่ได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายการหาการหามัธยฐานของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนาไปแก้ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถมีทักษะในการนาเสนอและการให้เหตุผล

๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์

๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
สาหรับข้อมูลที่มีการเรียงลาดับจากค่าน้อยไปหามากแล้ว ค่าซึ่งอยู่ตาแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด
เรียกว่า มัธยฐาน(Median)
เมื่อกาหนดข้อมูลชุดหนึ่งได้แก่ x1 , x2 , x3 , , xN ซึ่งมีทั้งหมด N จานวน
เราสามารถหามัธยฐานได้ตามหลักการดังนี้
1) เรียงลาดับข้อมูลจากค่าน้อยไปหามาก
2) หาตาแหน่งจาก ตาแหน่งของมัธยฐาน



N 1
2

3) นาตาแหน่งที่ได้ไปเทียบกับข้อมูลจริง(ที่เรียงลาดับแล้ว)
๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การหามัธยฐานของ
หามัธยฐานของข้อมูลที่ หามัธยฐานของข้อมูลที่ยังไม่
แบบทดสอบ
ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจง ยังไม่แจกแจงความถี่ แจกแจงความถี่
ความถี่

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ทบทวนการนาค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปใช้ และอธิบายเพิ่มเติมว่าข้อมูลบางประเภทไม่เหมาะ
กับการวัดค่ากลางด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ยังมีค่ากลางอีกประเภทหนึ่งที่ใช้วัดค่ากลางของ
ข้อมูล คือ มัธยฐาน
2) ครูแจ้งหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาที่จะสอนในครั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) นักเรียนศึกษาความหมายของมัธยฐานที่ครูอธิบายตามใบความรู้ จากนั้นให้นักเรียน
ลองหามัธยฐานของข้อมูลเพื่อทดสอบความเข้าใจ ด้วยโจทย์ 4 ข้อ (ตามใบความรู้)
2) ให้นักเรียนสังเกตว่าตาแหน่งของมัธยฐาน สัมพันธ์กับ จานวนข้อมูลอย่างไร
ตอบ : ตาแหน่งมัธยฐาน = (จานวนข้อมูล + 1)/2
3) นักเรียนศึกษาหลักการหามัธยฐานของข้อมูลที่ครูอธิบาย ดังนี้
ข้อมูลชุดหนึ่งได้แก่ x1 , x2 , x3 , , xN ซึ่งมีทั้งหมด N จานวน
เราสามารถหามัธยฐานได้ตามหลักการดังนี้
1) เรียงลาดับข้อมูลจากค่าน้อยไปหามาก
2) หาตาแหน่งจาก ตาแหน่งของมัธยฐาน



N 1
2

3) นาตาแหน่งที่ได้ไปเทียบกับข้อมูลจริง(ที่เรียงลาดับแล้ว)
4 ) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 , 2 , 3 และ 4 (ตามลาดับ) ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการหาคาตอบของแต่ละข้อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็น
ช่วงๆ
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ในตัวอย่างที่ 4 และ 5 ตามลาดับ โดยให้แต่ละ
กลุ่มตรวจสอบคาตอบและแนวคิดกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วสรุปคาตอบของแต่ละกลุ่ม
6) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงแนวคิดและคาตอบของตนเอง
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ

แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหามัธยฐานของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหามัธยฐานของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจง
ความถี่
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหามัธยฐานของ
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ข้อมูลที่ยังไม่แจกแจง แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
ความถี่
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ....................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ............
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายการหาตาแหน่งของมัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่แล้วได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายการหาการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนาไปหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
แล้วได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถมีทักษะในการนาเสนอและการให้เหตุผล

๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์

๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
สาหรับข้อมูล N จานวน ที่แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นแล้ว เราจะหามัธยฐาน(Me) ของข้อมูล
โดยใช้หลักการดังนี้
1) หาความถี่สะสมของแต่ละอันตรภาคชั้น
2) หาตาแหน่งของมัธยฐานจาก ตาแหน่งมัธยฐาน  N
2

3) พิจารณาว่ามัธยฐานอยู่ในอันตรภาคชั้นใด (โดยใช้ตาแหน่งที่ได้จากข้อ 2 )
4) หาค่ามัธยฐานจากสูตร
Me  L 

I N

  FL 
f 2


โดยที่ L คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นนั้น
I คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้น
f คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้น
FL คือ ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่อยู่ติดกันซึ่งมีค่าต่ากว่า
๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน

แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การหามัธยฐานของ
หามัธยฐานของข้อมูลที่ หามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง แบบทดสอบ
ข้อมูลที่แจกแจง
แจกแจงความถี่
ความถี่
ความถี่

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ทบทวนหลักการหา มัธยฐาน ของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่
2) ครูแจ้งหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาที่จะสอนในครั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 14 เรื่อง การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างที่ 1 ในใบความรู้ ครูกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
กันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซักถามข้อสงสัย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม
4) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 2 และ 3 (ตามลาดับ) ที่ครูอธิบาย โดยให้นัก9เรียนมีส่วนร่วม
ในการหาคาตอบของแต่ละข้อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็นช่วงๆ
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ในตัวอย่างที่ 4 และ 5 ตามลาดับ โดยให้แต่ละ
กลุ่มตรวจสอบคาตอบและแนวคิดกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วสรุปคาตอบของแต่ละกลุ่ม
6) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงแนวคิดและคาตอบของตนเอง
7) ครูให้นักเรียนสรุปหลักการ/ขั้นตอนในการแก้ปัญหา จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติม
8) ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาแสดงแนวคิด จากนั้นครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติม
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ

แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหามัธยฐานของ
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
................................................................................................................................ ..........................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายการหาตาแหน่งของมัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่แล้วได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายการหาการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนาไปหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
แล้วได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถมีทักษะในการนาเสนอและการให้เหตุผล

๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์

๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)
สาหรับข้อมูล N จานวน ที่แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นแล้ว เราจะหามัธยฐาน(Me) ของข้อมูล
โดยใช้หลักการดังนี้
1) หาความถี่สะสมของแต่ละอันตรภาคชั้น
2) หาตาแหน่งของมัธยฐานจาก ตาแหน่งมัธยฐาน  N
2

3) พิจารณาว่ามัธยฐานอยู่ในอันตรภาคชั้นใด (โดยใช้ตาแหน่งที่ได้จากข้อ 2 )
4) หาค่ามัธยฐานจากสูตร
Me  L 

I N

  FL 
f 2


โดยที่ L คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นนั้น
I คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้น
f คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้น
FL คือ ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่อยู่ติดกันซึ่งมีค่าต่ากว่า
๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน

แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
การหามัธยฐานของ
หามัธยฐานของข้อมูลที่ หามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง แบบทดสอบ
ข้อมูลที่แจกแจง
แจกแจงความถี่
ความถี่
ความถี่

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ทบทวนหลักการหา มัธยฐาน ของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่
2) ครูแจ้งหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาที่จะสอนในครั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 14 เรื่อง การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
2) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างที่ 1 ในใบความรู้ ครูกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
กันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มซักถามข้อสงสัย จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม
4) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 2 และ 3 (ตามลาดับ) ที่ครูอธิบาย โดยให้นัก9เรียนมีส่วนร่วม
ในการหาคาตอบของแต่ละข้อ และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็นช่วงๆ
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้โจทย์ในตัวอย่างที่ 4 และ 5 ตามลาดับ โดยให้แต่ละ
กลุ่มตรวจสอบคาตอบและแนวคิดกับเพื่อนในกลุ่ม แล้วสรุปคาตอบของแต่ละกลุ่ม
6) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงแนวคิดและคาตอบของตนเอง
7) ครูให้นักเรียนสรุปหลักการ/ขั้นตอนในการแก้ปัญหา จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติม
8) ครูสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาแสดงแนวคิด จากนั้นครูสรุปและอธิบายเพิ่มเติม
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ

แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหามัธยฐานของ
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
................................................................................................................................. .........................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
......................................................................................................................................................... .................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
........................................................................................................................................................................ ..
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
ความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์เซ็นไทล์

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์ ได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายการแปลงตาแหน่งเป็นระบบควอไทล์ เดไซล์
และเปอร์เซ็นไทล์ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่กาหนดให้ได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถแปลงตาแหน่งเป็นระบบควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ที่
กาหนดให้ได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)

ความหมายของการวัดตาแหน่งสัมพัทธ์
(ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์)
ตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล คือ ตาแหน่งของข้อมูลแต่ละตัวที่ได้จากการเปรียบเทียบกับข้อมูล
ทั้งหมดในชุดนั้นๆ โดยทั่วไปการวัดตาแหน่งสัมพัทธ์ (อาจเรียกสั้นๆว่า การวัดตาแหน่ง) ของข้อมูลแต่ละชุดนั้น
สามารถทาได้โดยการเรียงค่าของข้อมูลจากมากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก (ตามความเหมาะสมของการนาไปใช้
ประโยชน์) เช่น ส่วนสูงของนักเรียน 5 คน ได้แก่ 157 , 162 , 168 , 172 และ 175
- เมื่อข้อมูลจาก มากไปหาน้อย จะได้ 175 , 172 , 168 , 162 , 157
พบว่า ตาแหน่งที่ 1 คือ 175 ตาแหน่งที่ 2 คือ 172
ตาแหน่งที่ 3 คือ 168 ตาแหน่งที่ 4 คือ 162
- เมื่อข้อมูลจาก น้อยไปหามาก จะได้ 157 , 162 , 168 , 172 , 175
พบว่า ตาแหน่งที่ 1 คือ 157
ตาแหน่งที่ 2 คือ 162
ตาแหน่งที่ 3 คือ 168
ตาแหน่งที่ 4 คือ 172
สาหรับวิธีการวัดตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของเรา และมีการใช้อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะงานทางด้านสถิติ มีอยู่ 3 ระบบ ได้แก่
1) ควอไทล์
เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งจานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้วออกเป็น 4
ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
X max

X min
Q1

ใช้สัญลักษณ์ Qr แทน ควอไทล์ที่
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้

Q2

Q3

r

Q1

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

Q2

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

1
4
2
4

ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด

ดังนั้น

Q3

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

Qr

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

3
4
r
4

ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด

2) เดไซล์
เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งจานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้วออกเป็น 10
ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
X max

X min
D1

D5

D9

ใช้สัญลักษณ์ Dr แทน เดไซล์ที่
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้

r

1
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
2
D2 คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
3
D3 คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10

D1

9
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
r
Dr คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
D9

ดังนั้น

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

3) เปอร์เซ็นไทล์
เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งจานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้วออกเป็น 100
ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
X max

X min
P1

P2

v

P99

ใช้สัญลักษณ์ Pr แทน เดไซล์ที่
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้

r

P1

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

P2

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

P3

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

P99

ดังนั้น

Dr

1
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
100
2
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
100
3
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
100

99
100
คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ r
10

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลชุดหนึ่งมีทั้งหมด 40 จานวน ซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้ว
1) ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน

Q1

ข้อมูลที่มีค่ามากกว่า
2) ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน

มีทั้งหมด

1
(40)  10
4

จานวน

Q1

มีทั้งหมด

40 – 10 = 30 จานวน

D6.5

มีทั้งหมด

6.5
(40)  26 จานวน
10

ข้อมูลที่มีค่ามากกว่า

D6.5

มีทั้งหมด

40 – 26 = 14 จานวน

45
(40)  18 จานวน
100
85
(40)  34 จานวน
ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน P85 มีทั้งหมด
100
ดังนั้น ข้อมูลที่มีค่าระหว่าง P45 กับ P85 มีทั้งหมด 34 – 18 = 16 จานวน

3) ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน

P45

มีทั้งหมด

ข้อสังเกต สาหรับข้อมูลในชุดเดียวกัน
ควอไทล์ เป็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน
เดไซล์ เป็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 10 ส่วน
เปอร์เซ็นไทล์ เป็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน

เมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวแต่ละส่วน จะพบว่า
ควอไทล์ 1 ส่วน = เดไซล์
2.5 ส่วน
= เปอร์เซนไทล์ 25 ส่วน
เดไซล์ 1 ส่วน = เปอร์เซนไทล์ 10 ส่วน
= ควอไทล์
0.4 ส่วน
เปอร์เซ็นไทล์ 1 ส่วน = ควอไทล์ 0.04 ส่วน
= เดไซล์ 0.1 ส่วน
จากอัตราส่วนข้างต้น ทาให้เราสามารถแปลงระบบในการวัดตาแหน่งได้ง่ายขึ้น
เช่น

75
(4)  ควอไทล์ที่ 3
100
75
(10)  ควอไทล์ที่ 7.5
P75  เดไซล์ ที่
100
1.4
(10)  เดไซล์ที่ 3.5
Q1.4  เดไซล์ที่
4
1.4
(100)  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
Q1.4  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
4
P75 

ควอไทล์ที่

35

สรุป
r
r
(10)  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ (100)
4
4
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ r  ควอไทล์ที่ r (4)  เดไซล์ที่ r (10)
100
100
เดไซล์ที่ r  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ r (100)  10r
10
เดไซล์ที่ r  ควอไทล์ที่ r (4)
10

ควอไทล์ที่

r  เดไซล์ที่

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ

๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
เข้าใจความหมาย
สามารถอธิบาย
ของควอไทล์ เดไซล์ ความหมายของควอ
และ เปอร์เซ็นไทล์
ไทล์ เดไซล์ และ
เปอร์เซ็นไทล์

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ให้นักเรียนอธิบายความหมาย แบบทดสอบ
ของควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์
เซ็นไทล์

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มย่อยที่จัดไว้ในชั่วโมงปฐมนิเทศ
2) ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนประเด็นที่เรียนในครั้งที่ผ่านมา
3) ครูบอกเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงพร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียบทราบ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 5 เรื่อง ความหมายของการวัดตาแหน่งสัมพัทธ์
จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากใบความรู้
2) ครูสุ่มตัวแทนจากบางกลุ่มสรุปประเด็นความรู้ที่ได้ จากนั้นครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จนครบถ้วน
3) นักเรียนศึกษาความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ต่างๆ
4) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาคาตอบของ
แต่ละข้อ
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 5.1 โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันทาและอธิบาย
ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจทุกคน
6) สรุปคาตอบและแนวคิดที่ได้จากแต่ละกลุ่ม โดยครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วจึงสรุปคาตอบที่
ถูกต้อง
7) นักเรียนศึกษาการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการวัดตาแหน่งจากทั้ง 3 ระบบ จากนั้น
ศึกษาตัวอย่างการแปลงตาแหน่งเป็นระบบที่ต้องการ
8) ใบกิจกรรมที่ 5.1 ดาเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อ 3) และ 4) ตามลาดับ

9) นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบกิจกรรม โดยสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลย
10) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากใบกิจกรรม
11) ครูให้นักเรียนทุกคนทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
12) ครูสุ่มนักเรียนจากบางกลุ่มให้นักเรียนเพื่อเฉลย
13) นักเรียนและครูช่วยกันแก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ
แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง ความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์เซ็นไทล์
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และ
เปอร์เซ็นไทล์
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
สามารถอธิบาย
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ความหมายของควอ
แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
ไทล์ เดไซล์ และ
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
เปอร์เซ็นไทล์
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
ความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์เซ็นไทล์

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์ ได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายการแปลงตาแหน่งเป็นระบบควอไทล์ เดไซล์
และเปอร์เซ็นไทล์ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่กาหนดให้ได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถแปลงตาแหน่งเป็นระบบควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ที่
กาหนดให้ได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)

ความหมายของการวัดตาแหน่งสัมพัทธ์
(ควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์)
ตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล คือ ตาแหน่งของข้อมูลแต่ละตัวที่ได้จากการเปรียบเทียบกับข้อมูล
ทั้งหมดในชุดนั้นๆ โดยทั่วไปการวัดตาแหน่งสัมพัทธ์ (อาจเรียกสั้นๆว่า การวัดตาแหน่ง) ของข้อมูลแต่ละชุดนั้น
สามารถทาได้โดยการเรียงค่าของข้อมูลจากมากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก (ตามความเหมาะสมของการนาไปใช้
ประโยชน์) เช่น ส่วนสูงของนักเรียน 5 คน ได้แก่ 157 , 162 , 168 , 172 และ 175
- เมื่อข้อมูลจาก มากไปหาน้อย จะได้ 175 , 172 , 168 , 162 , 157
พบว่า ตาแหน่งที่ 1 คือ 175 ตาแหน่งที่ 2 คือ 172
ตาแหน่งที่ 3 คือ 168 ตาแหน่งที่ 4 คือ 162
- เมื่อข้อมูลจาก น้อยไปหามาก จะได้ 157 , 162 , 168 , 172 , 175
พบว่า ตาแหน่งที่ 1 คือ 157
ตาแหน่งที่ 2 คือ 162
ตาแหน่งที่ 3 คือ 168
ตาแหน่งที่ 4 คือ 172
สาหรับวิธีการวัดตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของเรา และมีการใช้อย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะงานทางด้านสถิติ มีอยู่ 3 ระบบ ได้แก่
1) ควอไทล์
เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งจานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้วออกเป็น 4
ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
X max

X min
Q1

ใช้สัญลักษณ์ Qr แทน ควอไทล์ที่
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้

Q2

Q3

r

Q1

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

Q2

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

1
4
2
4

ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด

ดังนั้น

Q3

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

Qr

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

3
4
r
4

ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด

2) เดไซล์
เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งจานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้วออกเป็น 10
ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
X max

X min
D1

D5

D9

ใช้สัญลักษณ์ Dr แทน เดไซล์ที่
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้

r

1
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
2
D2 คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
3
D3 คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10

D1

9
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
r
Dr คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
10
D9

ดังนั้น

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

3) เปอร์เซ็นไทล์
เป็นการวัดตาแหน่งของข้อมูลโดยแบ่งจานวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้วออกเป็น 100
ส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
X max

X min
P1

P2

v

P99

ใช้สัญลักษณ์ Pr แทน เดไซล์ที่
ซึง่ แต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้

r

P1

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

P2

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

P3

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

P99

ดังนั้น

Dr

1
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
100
2
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
100
3
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
100

99
100
คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่ r
10

คือ ค่าซึ่งจานวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกินค่านี้มีอยู่

ของจานวนข้อมูลทั้งหมด
ของจานวนข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 1 ข้อมูลชุดหนึ่งมีทั้งหมด 40 จานวน ซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากแล้ว
1) ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน

Q1

ข้อมูลที่มีค่ามากกว่า
2) ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน

มีทั้งหมด

1
(40)  10
4

จานวน

Q1

มีทั้งหมด

40 – 10 = 30 จานวน

D6.5

มีทั้งหมด

6.5
(40)  26 จานวน
10

ข้อมูลที่มีค่ามากกว่า

D6.5

มีทั้งหมด

40 – 26 = 14 จานวน

45
(40)  18 จานวน
100
85
(40)  34 จานวน
ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน P85 มีทั้งหมด
100
ดังนั้น ข้อมูลที่มีค่าระหว่าง P45 กับ P85 มีทั้งหมด 34 – 18 = 16 จานวน

3) ข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน

P45

มีทั้งหมด

ข้อสังเกต สาหรับข้อมูลในชุดเดียวกัน
ควอไทล์ เป็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 4 ส่วน
เดไซล์ เป็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 10 ส่วน
เปอร์เซ็นไทล์ เป็นการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน

เมื่อเทียบอัตราส่วนความยาวแต่ละส่วน จะพบว่า
ควอไทล์ 1 ส่วน = เดไซล์
2.5 ส่วน
= เปอร์เซนไทล์ 25 ส่วน
เดไซล์ 1 ส่วน = เปอร์เซนไทล์ 10 ส่วน
= ควอไทล์
0.4 ส่วน
เปอร์เซ็นไทล์ 1 ส่วน = ควอไทล์ 0.04 ส่วน
= เดไซล์ 0.1 ส่วน
จากอัตราส่วนข้างต้น ทาให้เราสามารถแปลงระบบในการวัดตาแหน่งได้ง่ายขึ้น
เช่น

75
(4)  ควอไทล์ที่ 3
100
75
(10)  ควอไทล์ที่ 7.5
P75  เดไซล์ ที่
100
1.4
(10)  เดไซล์ที่ 3.5
Q1.4  เดไซล์ที่
4
1.4
(100)  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
Q1.4  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่
4
P75 

ควอไทล์ที่

35

สรุป
r
r
(10)  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ (100)
4
4
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ r  ควอไทล์ที่ r (4)  เดไซล์ที่ r (10)
100
100
เดไซล์ที่ r  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ r (100)  10r
10
เดไซล์ที่ r  ควอไทล์ที่ r (4)
10

ควอไทล์ที่

r  เดไซล์ที่

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ

๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
เข้าใจความหมาย
สามารถอธิบาย
ของควอไทล์ เดไซล์ ความหมายของควอ
และ เปอร์เซ็นไทล์
ไทล์ เดไซล์ และ
เปอร์เซ็นไทล์

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ให้นักเรียนอธิบายความหมาย แบบทดสอบ
ของควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์
เซ็นไทล์

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มย่อยที่จัดไว้ในชั่วโมงปฐมนิเทศ
2) ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนประเด็นที่เรียนในครั้งที่ผ่านมา
3) ครูบอกเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงพร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียบทราบ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 5 เรื่อง ความหมายของการวัดตาแหน่งสัมพัทธ์
จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากใบความรู้
2) ครูสุ่มตัวแทนจากบางกลุ่มสรุปประเด็นความรู้ที่ได้ จากนั้นครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จนครบถ้วน
3) นักเรียนศึกษาความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ต่างๆ
4) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาคาตอบของ
แต่ละข้อ
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 5.1 โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันทาและอธิบาย
ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจทุกคน
6) สรุปคาตอบและแนวคิดที่ได้จากแต่ละกลุ่ม โดยครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วจึงสรุปคาตอบที่
ถูกต้อง
7) นักเรียนศึกษาการเปรียบเทียบอัตราส่วนของการวัดตาแหน่งจากทั้ง 3 ระบบ จากนั้น
ศึกษาตัวอย่างการแปลงตาแหน่งเป็นระบบที่ต้องการ
8) ใบกิจกรรมที่ 5.1 ดาเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันกับข้อ 3) และ 4) ตามลาดับ

9) นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบกิจกรรม โดยสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลย
10) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากใบกิจกรรม
11) ครูให้นักเรียนทุกคนทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
12) ครูสุ่มนักเรียนจากบางกลุ่มให้นักเรียนเพื่อเฉลย
13) นักเรียนและครูช่วยกันแก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ
แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง ความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และ เปอร์เซ็นไทล์
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องความหมายของควอไทล์ เดไซล์ และ
เปอร์เซ็นไทล์
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
สามารถอธิบาย
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ความหมายของควอ
แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
ไทล์ เดไซล์ และ
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
เปอร์เซ็นไทล์
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์
ของข้อมูล

๒. ความคิดรวบยอด
การหาตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
๓.๑.๑ นักเรียนสามารถอธิบายการหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ของข้อมูลที่
กาหนดให้ได้
๓.๑.๒ นักเรียนสามารถอธิบายการหาตาแหน่งในระบบควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์
ของค่าที่กาหนดให้ได้
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
๓.๒.๑ นักเรียนสามารถหาควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ของข้อมูลที่กาหนดให้ได้
๓.๒.๒ นักเรียนสามารถหาตาแหน่งในระบบควอไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ของค่าที่
กาหนดให้ได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)

การหาตาแหน่งและการหาค่าของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว
สาหรับข้อมูลแจกแจงความถี่ซึ่งมีทั้งหมด N จานวน ขั้นตอนในการหาค่าของตาแหน่งที่ต้องการ
มีดังนี้
1) หาความถี่สะสมสัมพัทธ์( FL ) ของแต่ละอันตรภาคชั้น และจานวนข้อมูลทั้งหมด ( N )
2) หาตาแหน่งที่ต้องการ ดังนี้
ตาแหน่งของ

Qr

คือ

ตาแหน่งของ

Dr

คือ

ตาแหน่งของ

Pr

คือ

r
(N )
4
r
(N )
10
r
(N )
100

3) พิจารณาว่าตาแหน่งที่ได้ในข้อ 2) อยู่ในอันตรภาคชั้นใด(ดูจากความถี่สะสม)
4) เมื่อเลือกอันตรภาคชั้นได้แล้ว จึงหาค่าที่ต้องการ ดังนี้
I  rN

 FL 

f  4

I  rN

Pr  L  
 FL 
f 100


Qr  L 

เมื่อ

L
I

f
FL

Dr  L 

I  rN

 FL 

f  10


คือ ขอบล่างของอันตรภาคชั้นนั้น
คือ ความกว้างของอันตรภาคชั้นนั้น
คือ ความถี่ของอันตรภาคชั้นนั้น
คือ ความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่อยู่ติดกันซึ่งมีค่าต่ากว่า

ตัวอย่างที่ 1 กาหนดคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง แสดงดังตาราง
คะแนน จานวนคน ความถี่สะสม
20 – 24
6
6
25 – 29
8
14

30 – 34
35 – 39
40 – 44

13
9
4

27
36
40
N = 40

1) จงหา P85
แนวคิด จานวนข้อมูลทั้งหมด คือ N = 40
P85

อยู่ตาแหน่งที่

r
85
(N ) 
(40)  36
100
100

ซึ่งอยู่ในอันตรภาคชั้น 35 - 39

I  rN

 FL  แทนค่า

f 100

5
P85  34.5  36  27  34.5  5  39.5
9

จาก

Pr  L 

2) จงหา

P45

แนวคิด

r
45
(N ) 
(40)  18 ซึ่งอยู่ในอันตรภาคชั้น 30 - 34
100
100
จาก Pr  L  I  rN  FL  แทนค่า
f 100

5
P45  29.5  18  14  29.5  1.54  31.04
13
P45

อยู่ตาแหน่งที่

3) จงหาว่าคะแนน 41 ตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าไร
แนวคิด ให้คะแนน 41 ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ r (นั่นคือ

Pr  41 )

r
r
2r
(N ) 
(40) 
100
100
5
I  rN

จาก Pr  L    FL  แทนค่า
f 100

5  2r

41  39.5    36 , r  93
4 5


เนื่องจาก

Pr

อยู่ตาแหน่งที่

ซึ่งอยู่ในอันตรภาคชั้น 40 - 44

ดังนั้น คะแนน 41 ตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 93

4) กลุ่มของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจานวน 10 คนแรก คนที่ได้คะแนนต่าสุดอยู่ตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
ที่เท่าไรและสอบได้กี่คะแนน
แนวคิด
เมื่อเรียงลาดับคะแนนจากน้อยไปมาก
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดจานวน 10 คนแรก คือ ตาแหน่งที่ 31 , 32 , … , 40
คนที่ได้คะแนนต่าสุด คือ ตาแหน่งที่ 31

เนื่องจากตาแหน่งที่ 31 ตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 31 (100)  77.5
40

(อยู่ในอันตรภาคชั้น 35 - 39)
หาคะแนน ดังนี้
จาก

 rN

100  FL  แทนค่า


5
 34.5  31  27  34.5  2.22  36.72
9

Pr  L 

P77.5

I
f

คะแนน

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
(จุดเน้น)
1) อธิบายการหาควอ
ไทล์ เดไซล์ และ
เปอร์เซ็นไทล์ ของ
ข้อมูลที่กาหนดให้ได้
2) อธิบายการหา
ตาแหน่งในระบบควอ
ไทล์ เดไซล์ และ

ความสามารถและ
ทักษะ
1) หาควอไทล์ เดไซล์
และเปอร์เซ็นไทล์ของ
ข้อมูลที่กาหนดให้ได้
2) หาตาแหน่งใน
ระบบควอไทล์ เดไซล์
และเปอร์เซ็นไทล์ ของ
ค่าที่กาหนดให้ได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1) ให้นักเรียนอธิบายการ
แบบทดสอบ
หาควอไทล์ เดไซล์ และ
เปอร์เซ็นไทล์ ของข้อมูลที่
กาหนดให้ได้
2) ให้นักเรียนอธิบายการหา
ตาแหน่งในระบบควอไทล์ เด
ไซล์ และเปอร์เซ็นไทล์ ของค่าที่

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

เปอร์เซ็นไทล์ ของค่าที่
กาหนดให้ได้

กาหนดให้ได้

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มย่อยที่จัดไว้ในชั่วโมงปฐมนิเทศ
2) ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนประเด็นที่เรียนในครั้งที่ผ่านมา
3) ครูบอกเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงพร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียบทราบ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การวัดตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลที่แจก
แจงความถี่ จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากใบความรู้
2) ครูสุ่มตัวแทนจากบางกลุ่มสรุปประเด็นความรู้ที่ได้ จากนั้นครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จนครบถ้วน
3) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาคาตอบของ
แต่ละข้อและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็นช่วงๆ
4) ครูถามปัญหาเพิ่มเติมว่า คะแนน 24.5 , 29.5 , 34.5 และ 39.5 ตรงกับเปอร์เซ็นไทล์ที่
เท่าไรบ้าง(ตามลาดับ) โดยให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นและหาคาตอบ จากนั้นครู
ให้ข้อสังเกตว่า คะแนนข้างต้น เป็นขอบบน – ขอบล่าง (นักเรียนจะทราบแนวคิดที่ทาได้
ง่ายและรวดเร็ว)
5) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรมที่ 7.1 โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันทาและอธิบาย
ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจทุกคน
6) สรุปคาตอบและแนวคิดที่ได้จากแต่ละกลุ่ม
7) นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบกิจกรรม โดยสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลย
8) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากใบกิจกรรม
9) ครูให้นักเรียนทุกคนทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
10) ครูสุ่มนักเรียนจากบางกลุ่มให้นักเรียนเพื่อเฉลย
11) นักเรียนและครูช่วยกันแก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์
กิจกรรมรวบยอด

1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ
แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๑
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้ -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาตาแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลที่แจก
แจงความถี่
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหาตาแหน่ง
๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
สัมพัทธ์ของข้อมูลที่
แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
แจกแจงความถี่
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค ๓๓๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. มาตราฐานการเรียนรู้
ค 5.1 ม.4-6/3 เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
ค 6.1 ม. 4-6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ม. 4-6/4 ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง

๒. ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และค่าการกระจายของข้อมูล

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
๓.๑ ด้านความรู้ (K)
นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และค่าการกระจาย
ของข้อมูล
๓.๒ ด้านทักษะ ( P )
นักเรียนสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และค่าการกระจาย
ของข้อมูล
๓.๓ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
๓.๓.๑ นักเรียนร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในเรียนรู้
๓.๓.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
๓.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/ทักษะการคิด
๓.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๓.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๓.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

๔. การบูรณาการ
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

๕. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
๕.๑ ความรู้ (K)

๕.๒ ทักษะกระบวนการ (P)
๕.๒.๑ ทักษะการแก้ปัญหา
๕.๒.๒ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
๕.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทางาน
๕.๔ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน / ทักษะการคิด
๕.๔.๑ ทักษะการคิดแปลความ
๕.๔.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์
๕.๔.๓ ทักษะการคิดประยุกต์ใช้

ชิน้ งานหรือภาระงาน
แบบฝึกหัด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
(จุดเน้น)
อธิบายการหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การแจกแจงความถี่
ค่ากลาง และค่าการ
กระจาย

ความสามารถและ
วิธีการวัดและประเมินผล
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
หาความสัมพันธ์
หาความสัมพันธ์ระหว่างการ
แบบทดสอบ
ระหว่างการแจกแจง แจกแจงความถี่ ค่ากลาง และ
ความถี่ ค่ากลาง และ ค่าการกระจาย
ค่าการกระจาย

เกณฑ์การ
ประเมิน
ได้คะแนนร้อย
ละ 60 ผ่าน

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มย่อยที่จัดไว้ในชั่วโมงปฐมนิเทศ
2) ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนประเด็นที่เรียนในครั้งที่ผ่านมา
3) ครูบอกเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงพร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียบทราบ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การหาความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจง
ความถี่ ค่ากลาง และค่าการกระจาย
2) ครูสุ่มตัวแทนจากบางกลุ่มสรุปประเด็นความรู้ที่ได้ จากนั้นครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ จนครบถ้วน
3) นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1 ที่ครูอธิบาย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาคาตอบของ
แต่ละข้อและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยได้เป็นช่วงๆ
4) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบกิจกรรม โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันทาและอธิบาย
ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจทุกคน
5) สรุปคาตอบและแนวคิดที่ได้จากแต่ละกลุ่ม
6) นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยใบกิจกรรม โดยสุ่มนักเรียนบางกลุ่มออกมาเฉลย
7) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากใบกิจกรรม
8) ครูให้นักเรียนทุกคนทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
9) ครูสุ่มนักเรียนจากบางกลุ่มให้นักเรียนเพื่อเฉลย
10) นักเรียนและครูช่วยกันแก้ไข หรือ เพิ่มเติมส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์
กิจกรรมรวบยอด
1) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระการเรียนรู้ที่ได้ในชั่วโมง
2) ครูให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ การทาใบกิจกรรม และ
แบบฝึกทักษะลงในสมุด
3) สั่งใบงานเพื่อทาเป็นการบ้าน / ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๒
- ห้องสมุดโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
- ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์

๘. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ สาหรับครูผู้สอน
๓ ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
สอนตรงตามเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา
เนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหาการเรียนรู้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สอดคล้องตรงตาม
เนื้อหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
หลักสูตรและผลการ
เรียนรู้
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้ เตรียมป้องกันและแก้ไข
เหมาะสมกับเนื้อหาการ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
จัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หาง่ายและ เลือกใช้สื่อได้เหมาะสม เตรียมป้องกันและแก้ไข
สื่อ/อุปกรณ์
อยู่ใกล้ตัว
กับเนื้อหาการจัดการ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้เวลาที่มีอย่างจากัดให้เกิด
ทางานเสร็จตรงตามเวลา แบ่งเวลาในการทากิจกรรม
เวลา
ความคุ้มค่ามากที่สุด
ที่กาหนด
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมที่ทาสอดคล้อง วางแผนการทากิจกรรมอย่าง
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย
กับบทเรียน
เป็นระบบระเบียบ
การจัดกิจกรรม
ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
วัดและประเมินผลตาม
ประเมินตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
การประเมินผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถตรวจสอบได้
-รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง การหาความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่า
กลาง และค่าการกระจาย
-รอบรู้เทคนิควิธีที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล
เงื่อนไขความรู้
-มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน
-รอบรู้ในการเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. มีความเสียสละ ๒. เมตตากรุณา ๓. รับผิดชอบ ๔. ยุติธรรม ๕. ประหยัด
เงื่อนไขคุณธรรม
๖. ซื่อสัตย์ ๗. รอบคอบ ๘. ตรงต่อเวลา ๙. ความอดทน

๘.๒ สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
๑. เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทา
กิจกรรม
๒. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
๓. รู้จักประเมินความรู้ความสามารถ
ของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน
๔. เรียนรู้ที่จะแบ่งภาระหน้าที่และ
แก้ปัญหาตามความสามารถของ
ตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
๑. สามารถใช้ความรู้ในการทา
กิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกหัดได้
๒. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม
๒. ดาเนินกิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอน
๓. มีทักษะในการคิด การ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
๔. มีความรู้และความเข้าใจใน
การนาความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยง
ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน
๑. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจง
ความถี่ ค่ากลาง และค่าการกระจาย
๒. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑. รับผิดชอบ ๒. ประหยัด ๓. รอบคอบ ๔. ตรงต่อเวลา
๕. เคารพกฎกติกา ๖. ความสามัคคี ๗. ความเอื้ออาทร
๘. ความซื่อสัตย์

๙. การประเมินผลลัพธ์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด

ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การหาความสัมพันธ์ ๑. รู้และเข้าใจความ รู้จักการใช้สื่อและ รู้จักการใช้สิ่งของ
ระหว่างการแจกแจง แตกต่างระหว่างบุคคล แหล่งการเรียนรู้
อย่างคุ้มค่า
ความถี่ ค่ากลาง และ อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างคุ้มค่าและคุ้ม
ค่าการกระจาย
อย่างมีความสุข
เวลา
๒. รู้จักกฎ ระเบียบ
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่น
๓. ยอมรับความ
คิดเห็นและเคารพใน
การตัดสินใจของผู้อื่น
๔. รู้จักมารยาทใน
สังคมและการแบ่งปัน
วางแผนการทา
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคน ดูแลสิ่งแวดล้อม
บันทึกเงินออมของ
กิจกรรม
อื่นได้อย่างมีความสุข
ตนเองเป็นปัจจุบัน
เสมอ
มีวิจารณญาณ
๑. เคารพกฎกติกา
๑. รอบคอบ
ตรงต่อเวลา
รอบคอบในการทา
๒. ความซื่อสัตย์
๒. รับผิดชอบ
กิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวอริสา พงศ์สุวรรณ)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(............................................)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
๑๐.๑ ผลการเรียนรู้
๑๐.๑.๑ ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน.................................................................คน คิดเป็นร้อยละ ...............................
๑ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
๒ ..........................................................สาเหตุ(ถ้าทราบ).......................................
แนวทางแก้ปัญหา..................................................................................................................
๑๐.๑.๓ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
๑)................................................... ๒).....................................................
แนวทางพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
..............................................................................................................................................
๑๐.๑.๔ ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..........................................................................................
๑๐.๑.๕ ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)...........................................................................
๑๐.๑.๖ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)...............................................................
๑๐.๑.๗ ผู้เรียนมีทักษะการคิด...............................................................................................
๑๐.๑.๘ ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................
๑๐.๒ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
...........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
๑๐.๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ..................................................................
(นางสาวกัญญาพร จะวะอรรถ)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

