โครงการสวนพระองคสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั นพืนฐาน สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพครั้งที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน เลม
จัดพิมพโดย

คำ�ชี้แจง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) หน่วยที่ ๖ สถิติ เล่มนี้ เป็น ๑ ใน ๙ เล่ม ของชุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อสอนครบทั้ง ๙ เล่ม นักเรียนจะได้เรียนรู้ครบถ้วนครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) หน่วยที่ ๖ สถิติ เล่มนี้ เป็นเอกสารที่นำ�เสนอแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
(๑) คำ�แนะนำ�สำ�หรับครูผู้สอน
(๒) โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(๓) กำ�หนดการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
(๔) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ สถิติ
(๕) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ สถิติ
(๖) แผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน ๑๑ แผน
(๗) เฉลยแบบฝึกหัดของนักเรียน
(๘) เฉลยใบกิจกรรมของนักเรียน
(๙) แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก่อนการสอนเรื่องสถิติ ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารเล่มนี้อย่างละเอียด จะทำ�ให้รู้ว่าต้องสอน
แต่ละเนือ้ หาอย่างไร และต้องเตรียมสือ่ /อุปกรณป์ ระกอบการสอนอะไรบ้าง ซึง่ จะทำ�ให้การจัดการเรียนรูข้ องครูมปี ระสิทธิภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน
คณะผูจ้ ดั ทำ�หวังเป็นอยา่ งยิง่ วา่ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผสู้ อน) หนว่ ยที่ ๖ สถิติ เลม่ นี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อครูผู้สอน ในการนำ�ไปใช้จัดการเรียนรู้ เรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
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สารบัญ
คำ�แนะนำ�สำ�หรับครูผู้สอน
โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กำ�หนดเวลาการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ สถิติ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ สถิติ
แผนการจัดการเรียนรู้
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
		 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ภาคผนวก
		 ภาคผนวก ก เฉลยแบบฝึกหัด
		 ภาคผนวก ข เฉลยใบกิจกรรม
		 ภาคผนวก ค แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์	
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับครูผู้สอน
๑. แนวคิดหลัก
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารและการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตั้งข้อสันนิษฐาน สืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ ให้เหตุผล แก้ปัญหาโดยเลือกใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ การจัดกิจกรรมจึงควรเน้น
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ปรึกษาหารือ อภิปราย แก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนความคิด (reflective thinking) ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกลุ่ม อาจจัดเป็นกลุ่ม ๒ คน หรือกลุ่ม ๓ – ๔ คน หรืออาจจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งชั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ
ในการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สิง่ สำ�คัญทีผ่ สู้ อนควรคำ�นึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ความรูพ้ น้ื ฐานของ
ผูเ้ รียน ผูส้ อนอาจทบทวนโดยใช้คาํ ถามหรือยุทธวิธตี า่ ง ๆ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเรียนรูเ้ นือ้ หาใหม่ ขัน้ การสอนเนือ้ หาใหม่ ผูส้ อนอาจ
กำ�หนดสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในขั้นทบทวนความรู้ และใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปหรือเข้าใจ
หลักการ แนวคิด กฎ สูตร สัจพจน์ ทฤษฎีบท หรือบทนิยามด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนควรให้อิสระ
ทางความคิดกับผู้เรียน โดยผู้สอนคอยสังเกต ตรวจสอบความเข้าใจและให้คำ�แนะนําอย่างใกล้ชิด
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูส้ อนควรให้ผเู้ รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุม่ ได้นำ�เสนอแนวคิด เพราะผูเ้ รียนมีโอกาส
แสดงแนวคิดเพิ่มเติมร่วมกัน ซักถาม อภิปรายข้อขัดแย้งด้วยเหตุและผล ผู้สอนมีโอกาสเสริมความรู้ ขยายความรู้หรือสรุป
ประเด็นสำ�คัญของสาระที่นําเสนอนั้น ทำ�ให้การเรียนรู้ขยายวงกว้างและลึกมากขึ้น สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดเจตคติทด่ี ี มีความภูมใิ จในผลงาน เกิดความรูส้ กึ อยากทำ� กล้าแสดงออก และจดจําสาระทีต่ นเอง
ได้ออกมานําเสนอได้นาน รวมทั้งฝึกการเป็นผู้นำ� ผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำ�หรับชั้นประถมศึกษา ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ฝึกทักษะการสังเกต
ฝึกให้เหตุผลและหาข้อสรุปจากสื่อรูปธรรมหรือแบบจำ�ลองต่าง ๆ ก่อน แล้วขยายวงความรู้ส่นู ามธรรมตามความสามารถของ
ผู้เรียน สำ�หรับบางเนื้อหาที่ยากต่อการทำ�ความเข้าใจของนักเรียนบางคน ผู้สอนควรหายุทธวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในการอธิบาย เช่น ใช้วิธีลดรูปของปัญหา หรือเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น และเพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
การนำ�ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนควรเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
๑. ศึกษาโครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าตลอดทั้งปีการศึกษา นักเรียนต้องเรียนรู้ทั้งหมด
กี่หน่วย แต่ละหน่วยมีหน่วยย่อยอะไรบ้าง ใช้เวลาสอนกี่ชั่วโมง และมีกี่แผน
๒. ศึกษาโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาอะไรบ้าง เนื้อหาละกี่ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้
ครูผู้สอนมองเห็นภาพรวมของการสอนในหน่วยดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
๓. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่หน้าแผนแต่ละแผน เป็นการสรุปแนวการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
การสอน ทำ�ให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ
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๔. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหัวข้อต่อไปนี้
		 ๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในแผนที่กำ�ลังศึกษา
๔.๒ สาระสำ�คัญ เป็นความคิดรวบยอดหรือหลักการที่นักเรียนควรจะได้หลังจากได้เรียนรู้ตามแผนที่กำ�หนด
๔.๓ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งเป็นด้านความรู้ และด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
		 ๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ขั้นนำ� ขั้นสอน และขั้นสรุป ซึ่งแต่ละขั้นครูผู้สอนควรศึกษาทำ�ความเข้าใจอย่าง
			 ละเอียด นอกจากนี้ครูผู้สอนควรพิจารณาด้วยว่า ในแต่ละขั้นตอนการสอน ครูผู้สอนจะต้องศึกษาว่ามี สื่อ/		
			 อุปกรณ์อะไรบ้าง
		 ๔.๕ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เป็นการบอกรายการสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
			 ในชั่วโมงนั้น
		 ๔.๖ การประเมิน เป็นการบอกทั้งวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมิน สำ�หรับเครื่องมือการประเมินในชุด
			 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ นี้ ได้จัดเตรียมไว้ให้ครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สื่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย
		 ๓.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
		 ๓.๒ แบบฝึกหัด สำ�หรับนักเรียนใช้ฝึกทักษะหลังจากทำ�ความเข้าใจบทเรียน แนวคิดและความคิดรวบยอด
			 ที่สำ�คัญในบทเรียนเรื่องนั้น ๆ ไปแล้ว
		 ๓.๓ ใบกิจกรรม สำ�หรับนักเรียนใช้ฝึกทักษะปฏิบัติ หรือสร้างความคิดรวบยอดในบทเรียน
		 ๓.๔ แบบทดสอบ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจตามตัวชี้วัดที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
		
		 แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้มีการกำ�หนดสัญลักษณ์รูปดาว ๕ แฉก จำ�นวน
๓ ดวง และแถบสีเขียว โดย
					 ฝ. หมายถึง แบบฝึกหัด
					 ก. หมายถึง ใบกิจกรรม
		
			 ผ. หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้
		 เช่น
ฝ.๑.๖/ผ.๔ เป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๑ ลำ�ดับที่ ๖ อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
				
				

ฝ.๓.๗/ผ.๖

เป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่ ๓ ลำ�ดับที่ ๗ อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

				

ก.๒.๑/ผ.๓

เป็นใบกิจกรรมหน่วยที่ ๒ ลำ�ดับที่ ๑ อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

		 หมายเหตุ ลำ�ดับที่ของแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม และแบบทดสอบจะเรียงต่อกันจนครบทุกแผนในแต่ละหน่วย
		
เมื่อขึน้ หน่วยใหม่ลำ�ดับที่ของแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม และแบบทดสอบจะเริ่มต้นใหม่
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จัดทำ�เป็นหน่วยการเรียนรู้
(Learning Unit) โดยผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาจัดทำ�เป็นหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ ๗ หน่วย ดังนี้
		 หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
		 หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของจำ�นวน
			 หน่วยย่อยที่ ๒.๑ การบวก การลบ
		 หน่วยที่ ๓ เรขาคณิต
		 หน่วยที่ ๔ เวลา
		 หน่วยที่ ๕ เศษส่วน
		 หน่วยที่ ๖ สถิติ
		 หน่วยที่ ๗ เงิน
ภาคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย ๒ หน่วย ดังนี้
		 หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของจำ�นวน
			 หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การคูณ การหาร
		 หน่วยที่ ๘ การวัด
			 หน่วยย่อยที่ ๘.๑ การวัดความยาว
			 หน่วยย่อยที่ ๘.๒ การวัดน้ำ�หนัก
			 หน่วยย่อยที่ ๘.๓ การวัดปริมาตร
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กำ�หนดให้สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้หลายแผน แผนละ ๑ ชั่วโมง โดยมีองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้คือ ขอบเขตเนื้อหา สาระสำ�คัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งมีทั้งด้านความรู้และด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน สำ�หรับแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนจะ
มีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่หน้าแผนทุกแผนซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น ๆ
ในทุกขั้นตอนการสอนตั้งแต่ขั้นนำ� ขั้นสอน ขั้นสรุป และการวัดและประเมินผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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โครงสร้างชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยที่ ๘
การวัด
(๔๖ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๑
จำ�นวนนับ
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
(๑๑ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๒
การดำ�เนินการของจำ�นวน
(๖๙ ชั่วโมง)

ป.๓
๒๐๐
ชั่วโมง/ปี

หน่วยที่ ๗
เงิน
(๑๖ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๖
สถิติ
(๑๑ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๓
เรขาคณิต
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๔
เวลา
(๑๔ ชั่วโมง)
หน่วยที่ ๕
เศษส่วน
(๑๗ ชั่วโมง)

		 หมายเหตุ เวลารวมของทุกหน่วยเป็น ๑๙๕ ชั่วโมงรวมกับการวัดผลประเมินผล
		
และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กำ�หนดเวลาการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๙ เล่ม
ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ จำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐
หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของ
จำ�นวน
หน่วยย่อยที่ ๒.๑ การบวก การลบ
หน่วยที่ ๓ เรขาคณิต
หน่วยที่ ๔ เวลา
หน่วยที่ ๕ เศษส่วน
หน่วยที่ ๖ สถิติ
หน่วยที่ ๗ เงิน
กิจกรรมเพิ่มเติมสำ�หรับโรงเรียน
รวม

ภาคเรียนที่ ๒
จำ�นวน
ชั่วโมง
๑๑
๑๙

๑๐
๑๔
๑๗
๑๑
๑๖
๒
๑๐๐
รวม

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๒ การดำ�เนินการของ
จำ�นวน
หน่วยย่อยที่ ๒.๒ การคูณ การหาร
- การคูณ
- การหาร
- การบวก ลบ คูณ หารระคน
หน่วยที่ ๘ การวัด
- การวัดความยาว
้ ก
- การวัดนำ�หนั
- การวัดปริมาตร
กิจกรรมเพิ่มเติมสำ�หรับโรงเรียน
รวม
๒๐๐ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จำ�นวน
ชั่วโมง
๕๐
๑๖
๑๖
๑๘
๔๖
๑๕
๑๕
๑๖
๔
๑๐๐
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๖ สถิติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
(๒ ชั่วโมง)

การเขียนแผนภูมิรูปภาพ
(๒ ชั่วโมง)

การอ่านและการเขียน
ตารางทางเดียว
(๓ ชั่วโมง)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยที่ ๖
สถิติ
(๑๑ ชั่วโมง)

วิธีการทางสถิติ
(๑ ชั่วโมง)

การนำ�ไปใช้
(๑ ชั่วโมง)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ ๖ สถิติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
ค ๓.๑ ป.๓/๑ 		 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำ�ตอบ
					 ของโจทย์ปัญหา
ค ๓.๑ ป.๓/๒ 		 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำ�นวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียว
					 ในการหาคำ�ตอบของโจทย์ปัญหา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
		 ๑. การแก้ปัญหา
		 ๒. การให้เหตุผล
		 ๓. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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แผนการจัดการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำ�หนดรูป 1 รูปแทน 1 หน่วย
การอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำ�หนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำ�หนดรูป 1 รูป
แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย
แบบฝึกหัด 6.1
ประเมินจากการตอบคำ�ถามและการทำ�แบบฝึกหัด 6.1
ประเมินจากการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

1. แผนภูมิรูปภาพเป็นการ
ใช้รูปภาพแสดงจำ�นวนของ
สิง่ ต่าง ๆ โดยจำ�นวนทีแ่ ท้จริง
ขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดใน
แผนภูมิรูปภาพ ซึ่งอาจ
กำ�หนดให้รูป 1 รูป แทน
1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย
หรือ 10 หน่วย

สาระสำ�คัญ

1. การอ่านแผนภูมิ
รูปภาพเมื่อกำ�หนดรูป 1 รูป
แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ
10 หน่วย
2. การใช้ขอ้ มูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำ�ตอบของ
โจทย์ปัญหา

ขอบเขตเนื้อหา

ทะเล

น้ำ�ตก

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถามต่อไปนี้
- สถานที่ท่องเที่ยวใดที่นักเรียนชั้น ป. 3 อยากไปเที่ยวมากที่สุด (ภูเขาหรือคำ�ตอบขึ้นอยู่กับ
จำ�นวนนักเรียนในห้องเรียนจริง) ทราบได้อย่างไร (นับจำ�นวนแผ่นกระดาษโพสต์อิทหรือใช้การ
คาดคะเนจากการมองด้วยสายตา)
- นักเรียนอยากไปเที่ยวน�้ำ ตกมากกว่าทะเลกี่คน (2 คนหรือคำ�ตอบขึ้นอยู่กับจำ�นวนนักเรียน
ในห้องเรียนจริง)

ภูเขา

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการอ่านแผนภูมิรูปภาพ โดยการจัดกิจกรรมสำ�รวจสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนชั้น
ป.3 อยากไปเที่ยว โดยครูแบ่งพื้นที่กระดานออกเป็น 3 ช่อง พร้อมทั้งเขียนชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
บนกระดานในแต่ละช่อง ได้แก่ ภูเขา ทะเล น�้ำ ตก ครูแจกกระดาษโน้ตโพสต์อิท (แบบวงกลม)
สีเดียวกัน ให้นักเรียนแต่ละคนนำ�กระดาษโน้ตโพสต์อิทมาแปะไว้บนกระดานให้ตรงกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่นักเรียนอยากไปเที่ยว โดยครูกำ�หนดให้กระดาษโน้ตโพสต์อิท 1 แผ่นแทนจำ�นวน
นักเรียน 1 คน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
หน่วยที่ ๖ สถิติ                                     

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 แบบฝึกหัด 6.1
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. กระดาษโน้ตโพสต์อิท
(แบบวงกลม)
2. แผนภูมิรูปภาพ
3. แบบฝึกหัด 6.1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา  ๑  ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
อ่านและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพในการหาคำ�ตอบ
เมื่อกำ�หนด 1 รูป แทน
2 หน่วย 5 หน่วย หรือ
10 หน่วย
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แก้ปัญหา
2. ให้เหตุผล
3. สื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

2. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
จะใช้ข้อกำ�หนดในการบอก
จำ�นวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ
และนำ�ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพไปใช้ในการหาคำ�ตอบ

ภูเขา

กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนนักเรียน 1 คน

ทะเล

น้ำ�ตก

- นักเรียนจะทำ�อย่างไรให้สามารถอ่านข้อมูลข้างต้นได้ง่ายและรวดเร็ว (ตอบตามความเข้าใจ
เช่น จัดเรียงกระดาษโพสต์อิทให้เป็นระเบียบหรือทำ�เป็นแผนภูมิรูปภาพ)
ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาจัดเรียงกระดาษโพสต์อิทให้เป็นแผนภูมิรูปภาพ เมื่อจัดเรียง
เสร็จแล้วครูถามว่า
- แผนภูมิรูปภาพนี้ควรมีชื่อว่าอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่
นักเรียนชัน้ ป.3 อยากไปเทีย่ วหรือจำ�นวนนักเรียนชัน้ ป.3 ทีอ่ ยากไปเทีย่ วสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ)
ควรแทนจำ�นวนของอะไร และมีขอ้ กำ�หนดอย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ เช่น แทน
จำ�นวนนักเรียน 1 คน) ซึ่งจะได้แผนภูมิรูปภาพ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวมด้านทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ภูเขา

นำ�้ ตก

นับรูปกระดาษโน้ตโพสต์อิท (แบบวงกลม) ที่นักเรียนอยากไปเที่ยวภูเขามากกว่าน้ำ�ตก ซึ่งจะได้
1 2 3 4 รูป นั่นคือ 4 คน
ดูข้อมูลที่ต่างกันโดยใช้การลบ จำ�นวนนักเรียนอยากไปเที่ยวภูเขา 15 คน และจำ�นวนนักเรียน
อยากไปเที่ยวนำ�้ ตก 11 คน ซึ่งจะได้ว่า 15 – 11 = 4 คน

4 รูป

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถามต่อไปนี้
- นักเรียนอยากไปเที่ยวภูเขามากกว่าน้ำ�ตกกี่คน (4 คน) ทราบได้อย่างไร (ตอบตามความเข้าใจ
เช่น ดูข้อมูลที่ต่างกันในช่องภูเขากับนำ�้ ตก)
		 ดูข้อมูลที่ต่างกันโดยใช้การนับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

13

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
กำ�หนดให้
แทนจำ�นวนจดหมาย 2 ฉบับ
ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถามต่อไปนี้
- เดือนธันวาคมบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายทั้งหมดกี่ฉบับ และมีวิธีคิดอย่างไร (นับได้ 38 รูป
และ 1 รูป แทนจำ�นวนจดหมาย 2 ฉบับ ดังนั้น เดือนธันวาคมบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายทั้งหมด
38 × 2 = 76 ฉบับ)
- สัปดาห์ใดส่งจดหมายได้น้อยที่สุด จำ�นวนกี่ฉบับ (สัปดาห์ที่ 2 จำ�นวน 14 ฉบับ)
- สัปดาห์ใดส่งจดหมายได้มากที่สุด จำ�นวนกี่ฉบับ (สัปดาห์ที่ 3 จำ�นวน 24 ฉบับ)

2. ครูจัดกิจกรรมการอ่านแผนภูมิรูปภาพ โดยครูติดแผนภูมิรูปภาพแสดงจำ�นวนจดหมายที่
บุรุษไปรษณีย์ส่งในแต่ละสัปดาห์ของเดือนธันวาคม
จำ�นวนจดหมายที่บุรุษไปรษณีย์ส่งในแต่ละสัปดาห์ของเดือนธันวาคม

ขั้นสอน

- นักเรียนเห็นความแตกต่างของการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพกับแบบที่นักเรียนติด
กระดาษโพสต์อิทในครั้งแรกหรือไม่และการนำ�เสนอข้อมูลมีความแตกต่างอย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ เช่น เราสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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กำ�หนดให้

นมเปรี้ยว

นมรสกล้วย

นมรสสตรอว์เบอร์รี

นมรสช็อกโกแลต

นมรสหวาน

นมรสจืด

แทนจำ�นวนนม 5 แพ็ค

3. ครูติดแผนภูมิรูปภาพแสดงจำ�นวนนมรสชาติต่าง ๆ ที่ห้างสรรพสินค้าขายได้ในหนึ่งวันบน
กระดาน และให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถาม ดังนี้
จำ�นวนนมรสชาติต่าง ๆ ที่ห้างสรรพสินค้าขายได้ในหนึ่งวัน

- สัปดาห์ที่ 2 ส่งจดหมายได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่ 1 จำ�นวนกี่ฉบับ (8 ฉบับ) คิดได้อย่างไร
(สัปดาห์ที่ 2 มี
น้อยกว่าสัปดาห์ที่ 1 อยู่ 4 รูป ดังนั้น สัปดาห์ที่ 2 ส่งจดหมายได้น้อยกว่า
สัปดาห์ที่ 1 อยู่ 4 × 2 = 8 ฉบับ)
- สัปดาห์ท่ี 3 มีจ�ำ นวนจดหมายทัง้ หมดกีฉ่ บับ (24 ฉบับ) แบ่งส่งจดหมายเป็น 2 รอบเท่า ๆ กัน
แต่ละรอบจะต้องส่งจดหมายกี่ฉบับ คิดได้อย่างไร (12 ฉบับ คิดจาก 24 ÷ 2 = 12)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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4. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนตอบคำ�ถามจากแผนภูมิรูปภาพ
ในข้อ 3 พร้อมเขียนคำ�ตอบในสมุด
1) นมรสสตรอว์เบอร์รีขายได้มากกว่านมรส....................... จำ�นวน.............. แพ็ค

ขั้นสรุป

- ในหนึ่งวันห้างสรรพสินค้าขายนมได้ทั้งหมดกี่แพ็ค (ขายนมได้ทั้งหมด 190 แพ็ค) คิดได้
อย่างไร (นับทั้งหมดรวมกันได้ 38 รูป ดังนั้นขายนมได้ทั้งหมด 38 × 5 = 190 แพ็ค)
- นมรสชาติใดที่ห้างสรรพสินค้าขายได้เยอะที่สุด จำ�นวนกี่แพ็ค (นมรสจืด จำ�นวน 45 แพ็ค)
- นมรสชาติใดที่ห้างสรรพสินค้าขายได้จำ�นวนเท่ากัน จำ�นวนกี่แพ็ค (นมรสช็อกโกแลตและ
นมรสสตรอว์เบอร์รี จำ�นวน 30 แพ็ค)
- ถ้านมแต่ละแพ็คมี 12 กล่อง ห้างสรรพสินค้าขายนมเปรี้ยวได้กี่กล่อง ครูให้นักเรียนจับคู่
ช่วยกันหาคำ�ตอบ จากนั้นสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงวิธีคิด ซึ่งอาจได้ ดังนี้
ห้างสรรพสินค้าขายนมเปรี้ยวได้ 35 แพ็ค คิดจากนับ
ได้ 7 รูป คิดเป็น 7 × 5 = 35
					 นม 1 แพ็ค มี 12 กล่อง
					 นม 10 แพ็ค มี 10 × 12 = 120 กล่อง
					 นม 20 แพ็ค มี 20 × 12 = 240 กล่อง
					 นม 30 แพ็ค มี 30 × 12 = 360 กล่อง
35 แพ็ค
					 นม 5 แพ็ค มี 5 × 12 = 60 กล่อง
			 ดังนั้น นมเปรี้ยว 35 แพ็ค มี 360 + 60 = 420 กล่อง
- จากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ ห้างสรรพสินค้าควรสั่งนมรสชาติใดเข้ามาขายมากกว่านม
รสชาติอื่น ๆ เพราะเหตุใด (นมรสจืด เพราะว่าจากข้อมูลนมรสจืดขายได้มากที่สุดในหนึ่งวัน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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5. ครูถามคำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป ดังนี้
- แผนภูมิรูปภาพบอกข้อมูลอะไรบ้าง (แผนภูมิรูปภาพเป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำ�นวน
สิ่งต่าง ๆ ชื่อของแผนภูมิรูปภาพบอกให้รู้ว่าแผนภูมิรูปภาพนั้นแสดงข้อมูลอะไร)
- รูปภาพที่แสดงจำ�นวนบนแผนภูมิรูปภาพเป็นจำ�นวนที่แท้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด (รูปภาพ
ที่แสดงจำ�นวนบนแผนภูมิรูปภาพอาจไม่ใช่จ�ำ นวนที่แท้จริง จำ�นวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ บน

2) ถ้านมรสกล้วย ขายราคาแพ็คละ 95 บาท ในหนึ่งวันห้างสรรพสินค้าจะขายรสกล้วย
ได้................บาท
เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมเฉลยคำ�ตอบ ดังนี้
		 1) จากแผนภูมิรูปภาพ จากกำ�หนดให้
แทนจำ�นวนนม 5 แพ็ค และนมรสสตรอว์เบอร์รี
ขายได้มากกว่านมรสกล้วย หาจำ�นวนแพ็คของนมรสสตรอว์เบอร์รีขายได้มากกว่านมรสกล้วยอยู่
เท่าไร หาคำ�ตอบโดยใช้วิธีคิด เช่น
แนวคิดที่ 1 ใช้การสังเกตจากข้อมูลว่านมรสสตรอว์เบอร์รีและนมรสกล้วยมีรูป
ต่างกัน
อยู่ 4 รูป
จะได้ว่า 4 × 5 = 20 แพ็ค
แนวคิดที่ 2 ใช้การลบ โดยหาจำ�นวนแพ็คของนมแต่ละรสชาติ นำ�จำ�นวนนมรสสตรอว์เบอร์รี
30 แพ็ค ลบจำ�นวนนมรสกล้วย 10 แพ็ค ซึ่งจะได้ว่า 30 – 10 = 20 แพ็ค
ดังนั้น นมรสสตรอว์เบอร์รีขายได้มากกว่านมรส กล้วย จำ�นวน 20 แพ็ค
		 2) ห้างสรรพสินค้าขายนมรสกล้วยได้ 10 แพ็ค ถ้านมรสกล้วย ขายราคาแพ็คละ 95 บาท
ในหนึ่งวันห้างสรรพสินค้าจะขายรสกล้วย 10 × 95 = 950 บาท ดังนั้น ในหนึ่งวันห้างสรรพสินค้า
จะขายนมรสกล้วยได้ 950 บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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แผนภูมริ ปู ภาพขึน้ อยูก่ บั ข้อกำ�หนดในแผนภูมริ ปู ภาพ ซึง่ อาจกำ�หนดให้ 1 รูปแทนจำ�นวนทีแ่ ท้จริง
ของสิ่งต่าง ๆ 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
		 1) แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำ�นวนของสิ่งต่าง ๆ โดยจำ�นวนที่แท้จริงขึ้นอยู่กับ
ข้อกำ�หนดในแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งอาจกำ�หนดให้รูป 1 รูป แทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ
10 หน่วย
		 2) การอ่านแผนภูมิรูปภาพจะใช้ข้อกำ�หนดในการบอกจำ�นวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ และนำ�
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำ�ตอบ
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทบทวนการอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำ�หนดรูป 1 รูปแทน 10 หน่วย
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำ�หนดรูป 1 รูปแทนด้วยข้อกำ�หนดอื่น ๆ
ใบกิจกรรม 6.1
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอ่านแผนภูมิรูปภาพ
แบบฝึกหัด 6.2
- ประเมินจากการตอบคำ�ถามและการทำ�ใบกิจกรรม 6.1 และทำ�แบบฝึกหัด 6.2
- ประเมินจากการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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1. แผนภูมริ ปู ภาพเป็นการ
ใช้รปู ภาพแสดงจำ�นวนของ
สิง่ ต่าง ๆ โดยจำ�นวนทีแ่ ท้จริง
ขึน้ อยูก่ บั ข้อกำ�หนดในแผนภูมิ
รูปภาพ
2. การอ่านแผนภูมริ ปู ภาพ
จะใช้ขอ้ กำ�หนดในการบอก
จำ�นวนทีแ่ ท้จริงของสิง่ ต่าง ๆ
และนำ�ข้อมูลจากแผนภูมิ
รูปภาพไปใช้ในการหาคำ�ตอบ

สาระสำ�คัญ

1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
เมื่อกำ�หนดรูป 1 รูปแทนด้วย
ข้อกำ�หนดอื่น ๆ
2. การใช้ข้อมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหา
คำ�ตอบ

ขอบเขตเนื้อหา

แทนจำ�นวนนักเรียน 10 คน

กำ�หนดให้

วันพฤหัสบดี

วันพุธ

วันอังคาร

วันศุกร์

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถามต่อไปนี้
- จำ�นวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันพฤหัสบดีมีกี่คน (มีนักเรียน 60 คน) คิดอย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 แนวคิดที่ 1 ใช้การนับทีละ 10 จะได้ 10 20 30 40 50 60

วันจันทร์

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการอ่านแผนภูมิรูปภาพ โดยนำ�เสนอแผนภูมิรูปภาพแสดงจำ�นวนนักเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์บนกระดาน ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.1
2.2 แบบฝึกหัด 6.3
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. บัตรแผนภูมิรูปภาพ
2. ใบกิจกรรม 6.1
3. แบบฝึกหัด 6.2

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
อ่านแผนภูมิรูปภาพ เมื่อ
กำ�หนด 1 รูป แทนด้วย
ข้อกำ�หนดอื่น ๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1. แก้ปัญหา
2. ให้เหตุผล
3. สื่อสารและสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

		 แนวคิดที่ 2 ใช้การคูณ จาก
แทนจำ�นวนนักเรียน 10 คน วันพฤหัสบดีมี
6 รูป
ดังนั้น 6 × 10 = 60 คน)
- จำ�นวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในวันใดมากกว่าวันศุกร์อยู่ 10 คน (วันพุธ) คิดอย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 แนวคิดที่ 1 ใช้การสังเกตจากข้อมูลในแต่ละวัน ว่าวันใดที่มีรูป
ต่างจากวันศุกร์อยู่ 1 รูป
		 แนวคิดที่ 2 หาความต่างของจำ�นวนนักเรียนในแต่ละวันที่ต่างจากวันศุกร์อยู่ 10 คน)
- จำ�นวนนักเรียนเข้าใช้บริหารห้องสมุดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีทั้งหมดกี่คน (นักเรียนทั้งหมด
210 คน) คิดอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 แนวคิดที่ 1 หาจำ�นวนนักเรียนที่เข้าห้องสมุดในแต่ละวัน อาจใช้วิธีการนับ
ทีละ 10
หรือการคูณ จะได้จ�ำ นวนนักเรียนเข้าห้องสมุดในแต่ละวัน ดังนี้ วันจันทร์ 40 คน วันอังคาร 50 คน
วันพุธ 35 คน วันพฤหัสบดี 60 คน และวันศุกร์ 25 คน รวมนักเรียนทั้งหมดเป็น 210 คน
		 แนวคิดที่ 2 หาจำ�นวนนักเรียนโดยการนับจำ�นวน
ทั้งหมด คูณด้วย 10 จะได้
21 × 10 = 210 คน)
- ถ้าวันศุกร์มีนักเรียนมาเพิ่มอีก 15 คน ในแผนภูมิรูปภาพต้องมีรูป
ทั้งหมดกี่รูป (4 รูป)
คิดได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 แนวคิดที่ 1 หาจำ�นวนรูปภาพ จากจำ�นวนนักเรียนที่มาเพิ่มอีก 15 คน จะได้
1 รูป
กับอีก 1 รูป ดังนั้นวันศุกร์จะมีรูป
3 รูป กับอีกรูป 2 รูป รวมเป็น
4 รูป
		 แนวคิดที่ 2 นับจำ�นวนนักเรียน เดิมของวันศุกร์ได้ 25 คนรวมกับจำ�นวนที่จะมาเพิ่ม 15 คน
เป็น 40 คน แทนด้วย
4 รูป)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
หน่วยที่ ๖ สถิติ                                      

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวมด้านทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา  ๑  ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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3. ครูแจกใบกิจกรรม 6.1 ให้นักเรียนทุกคน แล้วให้นักเรียนจับคู่กันตอบคำ�ถามในใบกิจกรรม
เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

กำ�หนดให้ แทนจำ�นวนนักเรียน 3 คน
ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถามต่อไปนี้
- แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลอะไร (จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่ชื่นชอบกีฬาต่าง ๆ)
- จำ�นวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำ�มีจำ�นวนกี่คน และมีวิธีคิดอย่างไร (นับ ได้ 5 รูป
และ 1 รูปแทนจำ�นวนนักเรียน 3 คน ดังนัน้ มีจ�ำ นวนนักเรียนทีช่ น่ื ชอบกีฬาว่ายน�ำ้ 5 × 3 = 15 คน)
- มีนักเรียนชื่นชอบกีฬาเทควันโดมากกว่าหรือน้อยกว่าฟุตบอลกี่คน และมีวิธีคิดอย่างไร
(น้อยกว่า 6 คน คิดจากจำ�นวน ในรายการเทควันโดน้อยกว่าในรายการฟุตบอล 2 รูป ดังนั้น
จำ�นวนนักเรียนชื่นชอบกีฬาเทควันโดน้อยกว่าฟุตบอลอยู่ 2 × 3 = 6 คน)

แบดมินตัน
ว่ายน้ำ�
ฟุตบอล
เทควันโด

ขั้นสอน
2. ครูติดแผนภูมิรูปภาพแสดงจำ�นวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่ชื่นชอบกีฬาต่าง ๆ บนกระดาน ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่ชื่นชอบกีฬาต่าง ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ขั้นสรุป
4. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำ�เสนอคำ�ถาม แล้วให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันตอบคำ�ถาม
5. ครูถามคำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป ดังนี้
- นักเรียนจะทราบข้อมูลที่แท้จริงจากแผนภูมิรูปภาพได้อย่างไร (ดูจากข้อกำ�หนดของแผนภูมิ
รูปภาพ)
- นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลหรือตอบคำ�ถามจากโจทย์ได้อย่างไร (ดูรูปจากข้อกำ�หนดโดยใช้
วิธีการนับทีละเท่า ๆ กันตามข้อกำ�หนดหรือการคูณของจำ�นวนรูปกับข้อกำ�หนด)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
1) แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำ�นวนของสิ่งต่าง ๆ โดยจำ�นวนที่แท้จริงขึ้นอยู่กับ
ข้อกำ�หนดในแผนภูมิรูปภาพ
2) การอ่านแผนภูมิรูปภาพจะใช้ข้อกำ�หนดในการบอกจำ�นวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ และนำ�
ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำ�ตอบ
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม
ใบกิจกรรม 6.2
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม
แบบฝึกหัด 6.3
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.2 และทำ�แบบฝึกหัด 6.3
- ประเมินจากการสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม
ในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตนเอง
และสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสอบถาม

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสอบถาม เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทีผ่ เู้ ก็บรวบรวม
ข้อมูลสอบถามจากผูท้ ใ่ี ห้
ข้อมูลโดยตรง แล้วจดบันทึก
โดยคำ�ถามอาจมีตวั เลือกหรือ
ไม่มตี วั เลือกสำ�หรับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ก็ได้

สาระสำ�คัญ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสอบถาม

ขอบเขตเนื้อหา

ครูแนะนำ�ว่า ข้อมูลที่ปรากฏบนกระดานเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสอบถามทั้ง 2 กรณี ว่ามีผลรวมเท่ากับ
จำ�นวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้หรือไม่
- ถ้าจำ�นวนข้อมูลเท่ากับจำ�นวนนักเรียนทีม่ าเรียนในวันนี้ แสดงว่า นักเรียนให้ขอ้ มูลคนละ 1 ครัง้
- ถ้าจำ�นวนข้อมูลมากกว่าจำ�นวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ แสดงว่ามีนักเรียนให้ข้อมูล
มากกว่า 1 ครั้ง
- ถ้าจำ�นวนข้อมูลน้อยกว่าจำ�นวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ แสดงว่ามีนักเรียนบางคนไม่ได้ให้
ข้อมูล

รับประทานอาหารเช้า .................... คน
ไม่รับประทานอาหารเช้า .................... คน

ขั้นนำ�
1. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยครูจัดกิจกรรมดังนี้
ครูสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า จากนั้นครูติดแถบข้อความคำ�ถาม
บนกระดาน “เมื่อเช้านี้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าหรือไม่” ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน
ครูบอกว่า “คนที่รับประทานอาหารเช้าให้ยกมือขึ้น” ครูนับจำ�นวนนักเรียนที่ยกมือและเขียน
ตัวเลขแสดงจำ�นวนข้อมูลบนกระดาน จากนั้นครูบอกว่า “คนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าให้
ยกมือขึ้น” ครูนับจำ�นวนนักเรียนที่ยกมือและเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนข้อมูลบนกระดานเช่นเดิม
ดังนี้
เมื่อเช้านี้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าหรือไม่

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

การประเมิน

1. แถบข้อความคำ�ถาม
2. บัตรภาพเด็กปั่นจักรยาน
3. แบบสอบถามรสชาติ
ไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบ
4. แผนภาพแสดงจุดเริ่มต้น
ของคำ�ถามและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
5. ใบกิจกรรม 6.2
6. แบบฝึกหัด 6.3

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
สือ่ สารและสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์

ปั่นจักรยานไม่เป็น

ปั่นจักรยานเป็น

นักเรียนปั่นจักรยานเป็นหรือไม่

ขั้นสอน
2. ครูสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปั่นจักรยานและประโยชน์ของการปั่นจักรยาน จากนั้น
ครูติดแถบข้อความคำ�ถามบนกระดาน “นักเรียนปั่นจักรยานเป็นหรือไม่” ให้นักเรียนอ่าน
พร้อมกัน
ครูติดบัตรภาพและเขียนข้อความบนกระดาน ดังนี้

ครูแนะนำ�ว่า ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลด้วยการตอบคำ�ถามได้เพียง
1 ครั้ง ในแต่ละคำ�ถาม
ถ้าจำ�นวนข้อมูลไม่เท่ากับจำ�นวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ ครูอาจใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบอื่น เช่น ให้นักเรียนออกมาเขียนรอยขีดคนละ 1 ขีด ตามลำ�ดับเลขที่
ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนในห้องนี้รับประทานอาหารเช้าหรือไม่รับประทานอาหารเช้า
มากกว่ากัน” (ตอบตามข้อมูลที่ปรากฏบนกระดาน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.2
2.2 แบบฝึกหัด 6.3
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวมด้านทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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3. ครูกำ�หนดสถานการณ์เพื่อนำ�ไปสู่คำ�ถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
สถานการณ์ ครูต้องการซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มแจกนักเรียนชั้น ป.3/.... (ห้องที่ครูสอน)
ในวันปิดภาคเรียน อยากทราบว่าครูต้องซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่ม อย่างละเท่าไร โดยร้านค้ามี
ไอศกรีมให้เลือก 3 รส ได้แก่ กะทิ ช็อกโกแลต สตรอว์เบอร์รี่ และมีเครื่องดื่มให้เลือก 2 รส คือ
น้ำ�ส้ม และน้ำ�มะนาว
ครูถามคำ�ถาม เช่น
- ครูจะทำ�อย่างไร จึงจะทราบข้อมูลดังกล่าว (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใช้การ
สอบถาม)
- ครูควรตั้งคำ�ถามและกำ�หนดตัวเลือกในการสอบถามอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
เช่น นักเรียนชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด และนักเรียนชอบเครื่องดื่มรสชาติใดมากที่สุด)
ครูเขียนคำ�ถามและตัวเลือกบนกระดาน ดังนี้

ครูบอกว่า “คนที่ปั่นจักรยานเป็น” ให้เขียนรอยขีด 1 ขีดในช่อง ปั่นจักรยานเป็น และ “คนที่
ปั่นจักรยานไม่เป็น” ให้เขียนรอยขีด 1 ขีดในช่อง ปั่นจักรยานไม่เป็น โดยครูอาจเรียกนักเรียน
ออกมาเขียนรอยขีดตามลำ�ดับเลขที่ หรือตามลำ�ดับที่นั่ง
ครูให้ตัวแทนนักเรียนนับจำ�นวนรอยขีด ในช่อง ปั่นจักรยานเป็น และเขียนตัวเลขแสดงจำ�นวน
ที่นับได้ และให้ตัวแทนนักเรียนนับจำ�นวนรอยขีด ในช่อง ปั่นจักรยานไม่เป็น และเขียนตัวเลข
แสดงจำ�นวนที่นับได้
จากนั้นครูตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสอบถามทั้ง 2 กรณี ว่ามีผลรวมเท่ากับจำ�นวนนักเรียนที่
มาเรียนในวันนี้หรือไม่
ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนในห้องนี้ปั่นจักรยานเป็นหรือไม่เป็นมากกว่ากัน” (ตอบตามข้อมูล
ที่ปรากฏบนกระดาน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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นักเรียนชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด
นักเรียนชอบเครื่องดื่มรสชาติใด

กะทิ
นำ�้ ส้ม

ช็อกโกแลต
นำ�้ มะนาว

สตรอว์เบอร์รี่

ครูแนะนำ�วิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม โดย
- ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับแบบสอบถามเพื่อแจกให้เพื่อนในกลุ่มตอบคำ�ถามในแบบสอบถาม
- แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูล
- ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาเขียนบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลของแต่ละ
รายการ ดังนี้

แบบสอบถามรสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบ
นักเรียนชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด
กะทิ
ช็อกโกแลต
สตรอว์เบอร์รี่
นักเรียนชอบเครื่องดื่มรสชาติใด
นำ�้ ส้ม
นำ�้ มะนาว
		
ผู้ให้ข้อมูล.........................................

- ครูจะเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานไอศกรีมและเครื่องดื่ม
รสชาติที่ตนเองชอบ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)
ครูแนะนำ�ว่า นักเรียนอาจทำ�เป็นแบบสอบถาม ซึ่งในกรณีนี้ต้องการแจกไอศกรีมและเครื่องดื่ม
ให้ตรงกับที่นักเรียนชื่นชอบ จึงต้องระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล
ครูเขียนแสดงแบบสอบถามบนกระดาน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ขั้นสรุป
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
- ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่สนใจ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม
- การสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่ง ที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องเริ่มจากการ
ตั้งคำ�ถามจากสิ่งที่อยากรู้หรือข้อสงสัย แล้วสอบถามจากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรง พร้อมจดบันทึก
จากนั้นนำ�ข้อมูลมาจำ�แนก

4. ครูให้นักเรียนนำ�แบบสอบถามกลับไปสอบถามสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน 1 - 2 คน
เกี่ยวกับรสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบ แล้วบันทึกข้อมูลในใบกิจกรรม 6.2

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลของนักเรียน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
(ควรใช้ข้อมูลจริงจากการสอบถามนักเรียน)
		 กะทิ				 1+2+1+1+1+0+0
รวม 6 แท่ง
		 ช็อกโกแลต		 2+2+2+0+0+2+1
รวม 9 แท่ง
		 สตรอว์เบอร์รี่ 1+0+1+3+3+2+3
รวม 13 แท่ง
		 น้ำ�ส้ม			 2+2+0+3+1+2+1
รวม 11 กล่อง
		 น้ำ�มะนาว		 2+2+4+1+3+2+3
รวม 17 กล่อง
ครูถามคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บได้ เช่น
- ครูต้องซื้อไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด กี่แท่ง (รสสตรอว์เบอร์รี่ 13 แท่ง)
- ครูต้องซื้อเครื่องดื่มรสชาติใดบ้าง อย่างละเท่าไร (น้ำ�ส้ม 11 กล่อง และน้ำ�มะนาว 17 กล่อง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.3

สิ่งที่อยากรู้หรือข้อสงสัย
คำ�ถาม

การสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

- การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำ�แนกข้อมูล ทำ�ให้สะดวกต่อการนำ�ข้อมูลไปใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทบทวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต
ทำ�ใบกิจกรรม 6.3 และทำ�แบบฝึกหัด 6.4
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.3 และทำ�แบบฝึกหัด 6.4
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต

จุดประสงค์การเรียนรู้

การสังเกตเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิธหี นึง่ ทีผ่ เู้ ก็บ
รวบรวมข้อมูลไปสังเกต
โดยตรงและจดบันทึก โดย
สิง่ ทีส่ งั เกตนัน้ ไม่ได้เป็นผูต้ อบ
คำ�ถามหรือให้ขอ้ มูล ซึง่ จะ
แตกต่างจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสอบถามทีม่ ี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

สาระสำ�คัญ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสังเกต

ขอบเขตเนื้อหา

แท่ง
แท่ง
แท่ง
กล่อง
กล่อง

ครูถามคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บได้ เช่น
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนในห้องเรา ส่วนใหญ่ชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด (กะทิ)
- สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนในห้องเรา ส่วนใหญ่ชอบเครื่องดื่มรสชาติใด (น้ำ�ส้ม)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องเริ่มจากการตั้งคำ�ถามแล้ว
สอบถามจากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรง แล้วจดบันทึก จากนั้นนำ�ข้อมูลมาจำ�แนก เพื่อให้สะดวกต่อการ
นำ�ข้อมูลไปใช้

		 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลนักเรียน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
		 (ควรใช้ข้อมูลจริงจากการสอบถามสมาชิกในครอบครัว)
			 กะทิ			
4+5+3+1+2+4+2
รวม 21
			 ช็อกโกแลต 2+2+2+5+2+3+3
รวม 19
			 สตรอว์เบอร์รี่ 2+1+3+2+4+1+3
รวม 16
			 น้ำ�ส้ม			
5+4+6+7+8+4+3
รวม 37
้
			 นำ�มะนาว
3+4+2+1+0+4+5
รวม 19

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวม
และจำ�แนกข้อมูลที่ได้จากการสอบถามสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน 1 - 2 คน เกี่ยวกับ
รสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบในใบกิจกรรม 6.2 จากนั้นสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
นำ�เสนอ โดยเขียนข้อมูลของกลุ่มบนกระดานในแต่ละรายการ ดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.3
2.2 แบบฝึกหัด 6.4
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. ลูกอมหลากรส
2. ถุงผ้าสำ�หรับใส่ลูกอม
3. ใบกิจกรรม 6.3
4. แบบฝึกหัด 6.4

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
สือ่ สารและสือ่ ความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

3. ครูจัดกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตเพิ่มเติม โดยครูติดบัตรภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ในสวนสัตว์บนกระดาน ดังนี้

ขั้นสอน
2. ครูจัดกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต ดังนี้
- ครูเตรียมถุงผ้าที่บรรจุลูกอมหลากรส ถุงละ 3 - 4 รส แต่ละถุงมีจำ�นวนลูกอมในแต่ละรส
ไม่เท่ากัน และมีจำ�นวนลูกอมรวมในถุงไม่เท่ากัน
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับถุงผ้า 1 ถุง แล้วนำ�กลับไปที่กลุ่ม
ของตนเอง
- ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสังเกตว่ามีลูกอมรสใดบ้าง จำ�นวนเท่าใด
- ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนจำ�นวนลูกอมแต่ละรสที่กลุ่มตนเองได้ เช่น
		 ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลของนักเรียนกลุ่มที่ 1
				 รสสตรอว์เบอร์รี่
2 เม็ด
				 รสส้ม			
5 เม็ด
				 รสแอปเปิล		
3 เม็ด
				 รสองุ่น		
4 เม็ด
ครูถามคำ�ถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บได้ เช่น
- นักเรียนกลุ่มที่ 1 ได้ลูกอมรสใดมากที่สุด (รสส้ม)
- นักเรียนกลุ่มที่ 1 ได้ลูกอมรวมทั้งหมดกี่เม็ด (14 เม็ด)
ครูแนะนำ�ว่า ข้อมูลที่นักเรียนนำ�เสนอได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและ
จำ�แนกข้อมูล โดยใช้รสชาติเป็นเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 คะแนนรวมด้านทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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สัตว์จากทวีปแอฟริกา

สัตว์จากทวีปออสเตรเลีย

สัตว์จากทวีปเอเชีย

ครูให้นักเรียนจำ�แนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ของตนเอง แล้วนำ�เสนอเกี่ยวกับวิธีการในการ
จัดจำ�แนกและเกณฑ์ที่ใช้ เช่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.4

สิ่งที่อยากรู้หรือข้อสงสัย
คำ�ถาม

การสังเกต

การสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นสรุป
4. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 6.3 เมื่อ
นักเรียนทำ�เสร็จแล้วครูเฉลยและตรวจความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ ดังนี้
การสังเกตเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่ง ที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลไปสังเกตโดยตรงและจด
บันทึก โดยสิ่งที่สังเกตนั้นไม่ได้เป็นผู้ตอบคำ�ถามหรือให้ข้อมูล ซึ่งจะแตกต่างจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสอบถามที่มีผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ทบทวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำ�แนกข้อมูล
การเขียนแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำ�หนด 1 รูป แทน 2 หน่วย
ใบกิจกรรม 6.4
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำ�หนด 1 รูปแทน 2 หน่วย
ทำ�แบบฝึกหัด 6.5
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.4 และทำ�แบบฝึกหัด 6.5
- ประเมินจากการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
เขียนแผนภูมริ ปู ภาพ ทีม่ ขี อ้
กำ�หนด 1 รูปแทน 2 จำ�นวน

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเขียนแผนภูมริ ปู ภาพ
เมือ่ กำ�หนด 1 รูปแทน
2 หน่วย จะต้องประกอบด้วย
ชือ่ แผนภูมริ ปู ภาพ ตัวแผนภูมิ
รูปภาพทีม่ ี การจำ�แนกข้อมูล
และข้อกำ�หนด

สาระสำ�คัญ

เขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อ
กำ�หนด 1 รูปแทน 2 หน่วย

ขอบเขตเนื้อหา

คนที่เกิดวันคี่

- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยใช้คำ�ถามว่า “จะนำ�เสนอข้อมูลข้างต้นอย่างไรเพื่อให้
สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว” (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น จัดเรียงกระดาษโน๊ต
โพสอิทให้เป็นระเบียบหรือทำ�เป็นแผนภูมิรูปภาพ)

คนที่เกิดวันคู่

ขั้นนำ�
1. ครูทบทวนการเก็บข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสอบถาม
- กำ�หนดสถานการณ์ โรงเรียนจัดโครงการให้นักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงเรียน
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของคนที่เกิดวันคู่ดูแลความสะอาดวันจันทร์ กลุ่มของ
คนที่เกิดวันคี่ดูแลความสะอาดวันศุกร์
- ครูอภิปรายกับนักเรียนว่า จะทราบได้อย่างไรว่าในห้องเรามีคนเกิดวันคู่กี่คน และมีคนเกิด
วันคี่กี่คน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใช้การสอบถาม)
- ครูและนักเรียนร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม โดยแจกกระดาษโน๊ตโพสอิทคนละ
1 ใบ
- ให้นักเรียนนำ�ไปติดในช่องรายการที่ตรงกับวันเกิดของนักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.4
2.2 แบบฝึกหัด 6.4
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. ลูกอมหลากรส
2. ถุงผ้าสำ�หรับใส่ลูกอม
3. กระดาษโน๊ตโพสอิท
4. ใบกิจกรรม 6.4
5. แบบฝึกหัด 6.4

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
สือ่ สารและสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์

7 รูป กับอีกครึ่งรูป ( ) เพื่อแสดงจำ�นวนคนเกิดวันคี่ 15 คน

		 วิธีที่ 2 ใช้การหารด้วย 2
			 มีนกั เรียน 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 2 จะได้
					 15 ÷ 2 ได้ 7 เศษ 1

		 ดังนั้น ต้องวาด

ขั้นสอน
2. ครูจัดกิจกรรมนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จากการสอบถามในขั้นนำ�มาสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพ โดยครู
นำ�สนทนาด้วยคำ�ถาม เช่น
- แผนภูมินี้ควรมีชื่อว่าอะไร เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น จำ�นวนนักเรียน
ที่เกิดวันคู่และวันคี่ เพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นวันเกิดที่เป็นจำ�นวนคู่และวันเกิดที่เป็น
จำ�นวนคี่)
- นักเรียนตั้งข้อกำ�หนด 1 รูปแทนกี่คน เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
กำ�หนดให้ 1 รูปแทน 3 คน เพราะมีนักเรียนที่เกิดวันคู่ 18 คน และเกิดวันคี่ 15 คน
ซึ่งจำ�นวนทั้งสองหารด้วย 3 ลงตัว)
- ถ้ากำ�หนดให้
1 รูป แทน 2 คน จะต้องวาดรูปในรายการคนเกิดวันคี่กี่รูป คิดอย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
วิธีที่ 1 ใช้การนับทีละ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

จำ�นวน
14 คัน
9 คัน
20 คัน
5 คัน
10 คัน

จากนัน้ ร่วมกันสร้างแผนภูมริ ปู ภาพร่วมกันอีกครัง้ บนกระดานและสนทนาด้วยคำ�ถามเช่นเดียวกัน
กับข้อ 2 จะได้แผนภูมิรูปภาพดังนี้

รายการ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถตู้
รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
รถโดยสาร

3. ครูยกตัวอย่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยการสอบถามหรือการสังเกต ที่ได้จากการเรียนก่อนนี้
เช่น ข้อมูลจากใบกิจกรรม 6.3 จากนั้นให้นักเรียนสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพ โดยให้ตั้งข้อกำ�หนด
เองในกระดาษ A4 เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จแล้ว ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนมา 1 คน ดังนี้
		 ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ของนักเรียน 1 คน

		 ครูอภิปรายความหมายของ 7 เศษ 1 ซึ่งจะหมายถึง 7 กลุ่ม กลุ่มละ 2 และเหลือนักเรียน
อีก 1 คน
		 ดังนั้น ต้องวาด
7 รูป กับอีกครึ่งรูป ( ) เพื่อแสดงจำ�นวนคนเกิดวันคี่ 15 คน
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนำ�เสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิรูปภาพในใบกิจกรรม 6.4
- เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จให้นักเรียนออกมานำ�เสนอผลงาน
ครูตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพ เช่น
- มีนักเรียนที่เกิดวันคู่มากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนที่เกิดวันคี่ จำ�นวนกี่คน
- นักเรียนสามารถกำ�หนดให้ 1 รูปแทนจำ�นวนอื่น ๆ ได้หรือไม่เพราะเหตุใด
- นักเรียนใช้รูปหรือสัญลักษณ์อื่นแทน
ได้หรือไม่ อย่างไร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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กำ�หนดให้

รถตู้

รถจักรยาน

แทนจำ�นวนรถ 2 คัน

รถจักรยานยนต์

จำ�นวนรถชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านหน้าโรงเรียน

รถโดยสาร

ขั้นสรุป
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพ ดังนี้
- การเขียนแผนภูมิรูปภาพต้องประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิรูปภาพ ตัวแผนภูมิรูปภาพที่มีการ
จำ�แนกข้อมูล และข้อกำ�หนด
- ข้อมูลชุดเดียวกันสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อกำ�หนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมตามจำ�นวนของข้อมูล
- จำ�นวนรูปภาพที่เขียนในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนด
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.5

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทบทวนการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตโดยใช้กิจกรรมตักเมล็ดถั่วแดง
ใบกิจกรรม 6.5
นำ�ข้อมูลจากกิจกรรมในขั้นนำ�เพื่อนำ�มาเขียนข้อกำ�หนด 1 รูป แทน 5 และ 10 หน่วย
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำ�หนดให้ 1 รูป แทน 5 และ 10 หน่วย
ทำ�แบบฝึกหัด 6.6
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.5 และทำ�แบบฝึกหัด 6.6
- ประเมินจากการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
เขียนแผนภูมริ ปู ภาพ เมือ่
กำ�หนดให้ 1 รูปแทน 5 หน่วย
และ 10 หน่วย

จุดประสงค์การเรียนรู้

แผนภูมริ ปู ภาพเป็นการ
นำ�เสนอข้อมูล โดยมีขอ้
กำ�หนดว่า 1 รูป แทนจำ�นวน
มากน้อยเพียงใด ให้เหมาะสม
ตามจำ�นวนข้อมูล

สาระสำ�คัญ

1. การเขียนแผนภูมิ
รูปภาพ เมื่อกำ�หนดหนึ่งรูป
แทน 5 หน่วย
2. การเขียนแผนภูมิ
รูปภาพ เมื่อกำ�หนดหนึ่งรูป
แทน 10 หน่วย

ขอบเขตเนื้อหา

การประเมิน

ขั้นสอน
2. ครูจัดกิจกรรมการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บและรวบรวม
ข้อมูลในใบกิจกรรม 6.5 ข้อ 1
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละคนตักได้ด้วยแผนภูมิ
รูปภาพในใบกิจกรรม 6.5 ข้อ 2 โดยให้นักเรียนช่วยกันเลือกข้อกำ�หนดของแผนภูมิรูปภาพเอง
- เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอแผนภูมิรูปภาพ พร้อมบอก
เหตุผลในการเลือกข้อกำ�หนด
3. ครูจัดกิจกรรมการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเพิ่มเติม โดย
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาผลรวมของจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนทุกคนในกลุ่มตักได้จาก
ใบกิจกรรม 6.5 ข้อ 1 จากนั้นครูตักเมล็ดถั่วแดงเพิ่มให้แต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้จำ�นวนที่หารด้วย 5
หรือ 10 ลงตัว เช่น กลุ่มที่ 1 ตักเมล็ดถั่วแดงรวมกันได้ 19 เมล็ด ครูตักเพิ่มให้อีก 1 หรือ 6 เมล็ด
จะได้ 20 หรือ 25 เมล็ด ทำ�เช่นนี้จนครบทุกกลุ่ม
- ครูสอบถามผลรวมจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่ม แล้วเขียนบนกระดาน เช่น

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.5
2.2 แบบฝึกหัด 6.6
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

1. เมล็ดถั่วแดง
2. ภาชนะใส่เมล็ดถั่วแดง
3. ช้อนกลาง
4. ใบกิจกรรม 6.5
5. แบบฝึกหัด 6.6

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ขั้นนำ�
1. ครูจัดกิจกรรมเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตจากการทดลอง ดังนี้
- ครูเตรียมเมล็ดถั่วแดงใส่ภาชนะ และช้อน 1 คัน แจกให้นักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด
- ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มใช้ช้อนตักเมล็ดถั่วแดงในภาชนะคนละ 1 ครั้ง พร้อมบันทึก
จำ�นวนที่ได้ในใบกิจกรรม 6.5 ข้อ 1

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. แก้ปญ
ั หา
2. ให้เหตุผล
3. สือ่ สารและสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์

		 วิธีที่ 2 ใช้การหารด้วย 5
			 มีเมล็ดถั่วแดงของกลุ่มที่ 1 จำ�นวน 25 เมล็ด แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 จะได้
					 25 ÷ 5 = 5
		 ดังนั้น ต้องวาด
5 รูป เพื่อแสดงจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงของกลุ่มที่ 1 จำ�นวน 25 เมล็ด
ได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1

				 กลุ่มที่ 1 ตักได้ 25
เมล็ด
กลุ่มที่ 2 ตักได้...................... เมล็ด
				 กลุ่มที่ 3 ตักได้...................... เมล็ด
กลุ่มที่ 4 ตักได้...................... เมล็ด
				 กลุ่มที่ 5 ตักได้...................... เมล็ด
กลุ่มที่ 6 ตักได้...................... เมล็ด
				 กลุ่มที่ 7 ตักได้...................... เมล็ด
กลุ่มที่ 8 ตักได้...................... เมล็ด
- ครูถามว่าจากข้อมูลบนกระดานนักเรียนจะเลือกข้อกำ�หนดให้ 1 รูป แทนจำ�นวนเมล็ด
ถั่วแดงกี่เมล็ด เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น 5 เมล็ด เพราะจำ�นวนเมล็ดถั่วแดง
ของแต่ละกลุ่ม หารด้วย 5 ลงตัว หรือเลือก 1 รูป แทน 10 เมล็ด เพราะจะได้มีจำ�นวนรูปใน
แผนภูมิไม่มากเกินไป และอ่านข้อมูลได้ง่าย)
- ถ้าครูกำ�หนดให้ 1 รูป แทน 5 เมล็ด จะมีรูปในรายการของกลุ่มที่ 1 กี่รูป คิดได้อย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 วิธีที่ 1 ใช้การนับทีละ 5 จะได้ 5 ครั้ง ดังนี้
		 5 10 15 20 25
		 ดังนั้น ต้องวาด
5 รูป เพื่อแสดงจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงของกลุ่มที่ 1 จำ�นวน 25 เมล็ด
ได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนได้คะแนนรวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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2 รูป กับอีกครึ่งรูป (

) เพื่อแสดงจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงของกลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 1

		 วิธีที่ 2 ใช้การหารด้วย 10
			 เมล็ดถั่วแดงของกลุ่มที่ 1 มี 25 เมล็ด แบ่งเป็นกลุ่มละ 10 จะได้
					 25 ÷ 10 ได้ 2 เศษ 5
		 ครูอภิปรายความหมายของ 2 เศษ 5 ซึ่งจะหมายถึง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 และเหลือ
เมล็ดถั่วแดงอีก 5 เมล็ด
		 ดังนั้น ต้องวาด
2 รูป กับอีกครึ่งรูป ( ) เพื่อแสดงจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงของกลุ่มที่ 1
มี 25 เมล็ด ได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1

		 ดังนั้น ต้องวาด
มี 25 เมล็ด ได้ดังนี้

- ถ้าครูกำ�หนดให้ 1 รูป แทน 10 เมล็ด จะมีรูปในรายการของกลุ่มที่ 1 กี่รูป คิดได้อย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 วิธีที่ 1 ใช้การนับทีละ 10 จะได้ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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4. ครูนำ�สนทนาเกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียนรู้จัก และประโยชน์ของผลไม้ จากนั้นครูเขียน
ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจความชอบรับประทานผลไม้ของนักเรียนชั้น ป.3 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ดังนี้
			 นักเรียนที่ชอบรับประทานกล้วยมี
30 คน
			 นักเรียนที่ชอบรับประทานส้มมี
65 คน
			 นักเรียนที่ชอบรับประทานมะม่วงมี
70 คน
			 นักเรียนที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดอื่นมี 50 คน
			 นักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานผลไม้มี
15 คน
ครูอภิปรายกับนักเรียนเกี่ยวกับจำ�นวนคนที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะได้ว่า 1 คน
อาจชอบรับประทานผลไม้ได้หลายชนิด หรือบางคนไม่ชอบผลไม้เลย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนนักเรียนที่ชอบรับประทานผลไม้ชนิดต่าง ๆ ด้วย
แผนภูมริ ปู ภาพในกระดาษขนาด A3 โดยครูอาจใช้ค�ำ ถามเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเลือกข้อกำ�หนดทีเ่ หมาะสม
และการเลือกรูปภาพที่ใช้แสดงข้อมูลในแผนภูมิ เช่น
- รูปที่จะใช้ในแผนภูมิควรเป็นรูปอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น รูปผลไม้แต่ละชนิด
หรือรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดต่าง ๆ)

- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกจำ�นวนถั่วแดงของทุกกลุ่มในใบกิจกรรม 6.5 ข้อ 3
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลจำ�นวนถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตักได้ด้วยแผนภูมิ
รูปภาพในใบกิจกรรม 6.5 ข้อ 4 โดยให้นักเรียนช่วยกันเลือกข้อกำ�หนดของแผนภูมิรูปภาพเอง
- เมื่อนักเรียนทำ�เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอแผนภูมิรูปภาพ พร้อมบอก
เหตุผลในการเลือกข้อกำ�หนด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ขั้นสรุป
5. ครูสุ่มผลงานแผนภูมิรูปภาพของนักเรียนเพื่อนำ�เสนอ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า
- การเขียนแผนภูมิรูปภาพต้องประกอบด้วย ชื่อแผนภูมิรูปภาพ ตัวแผนภูมิรูปภาพที่มีการ
จำ�แนกข้อมูล และข้อกำ�หนด
- ข้อมูลชุดเดียวกันสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อกำ�หนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมตามจำ�นวนของข้อมูล
- จำ�นวนรูปภาพที่เขียนในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนด
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.6

- จากข้อมูลบนกระดานนักเรียนจะเลือกข้อกำ�หนดให้ 1 รูป แทนจำ�นวนนักเรียนกี่คน เพราะ
เหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น 5 คน เพราะจำ�นวนนักเรียนที่ชอบผลไม้ชนิดต่าง ๆ
หารด้วย 5 ลงตัว หรือ 10 คน เพราะจะได้มีจำ�นวนรูปในแผนภูมิไม่มากเกินไป และอ่านข้อมูล
ได้ง่าย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ หน่วยย่อยที่ ๖.๑ แผนภูมิรูปภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ�

- ประเมินการตอบคำ�ถาม การทำ�ใบกิจกรรม 6.6 และการทำ�แบบฝึกหัด 6.7
- ประเมินจากการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การตั้งคำ�ถามจากประเด็นที่สนใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามหรือสังเกต
การนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
ในใบกิจกรรม 6.6
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการตั้งคำ�ถามจากประเด็นที่สนใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
ทำ�แบบฝึกหัด 6.7

ทบทวนการอ่านแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำ�หนดให้ 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย และ 10 หน่วย

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ในการค้นหาคำ�ตอบโดยใช้
วิธกี ารทางสถิตนิ น้ั เริม่ ต้นจาก
การมีประเด็นปัญหาทีส่ นใจ
แล้วตัง้ คำ�ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประเด็นปัญหานัน้ เมือ่ ได้
คำ�ถามทีค่ าดหวังว่าจะมี
คำ�ตอบหลากหลาย ก็เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ ตอบคำ�ถาม
ทีต่ ง้ั ไว้ ซึง่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลทำ�ได้หลายวิธี ขึน้ อยูก่ บั
ลักษณะของข้อมูลทีเ่ ก็บ

สาระสำ�คัญ

1. การตั้งคำ�ถามเพื่อค้นหา
คำ�ตอบจากประเด็นที่สนใจ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วย การสอบถามและการ
สังเกต
3. การนำ�เสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมิรูปภาพ

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นสอน
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นกระบวนการเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมถึงการนำ�เสนอข้อมูล
โดยเขียนสถานการณ์บนกระดาน ดังนี้
โรงเรียนปลูกผักใบเขียวไว้ทำ�อาหารกลางวัน 3 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคะน้า ตำ�ลึง
ตามนโยบายในการทำ�อาหารกลางวันต้องมีผักใบเขียวอยู่ในอาหาร

ไม่ชอบรับประทานผักใบเขียว
ให้ 1 รูป แทนจำ�นวนนักเรียน 20 คน
ครูตั้งถามให้นักเรียนอ่านแผนภูมิรูปภาพ เช่น
- นักเรียนที่ชอบรับประทานผักใบเขียวมีกี่คน (270 คน)
- นักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานผักใบเขียวมีกี่คน (50 คน)
- มีนักเรียนชอบรับประทานผักใบเขียวมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนที่ไม่ชอบรับประทาน
ผักใบเขียวกี่คน (มากกว่า 220 คน)

ชอบรับประทานผักใบเขียว

ขั้นนำ�
1. ครูนำ�นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานผักใบเขียว แล้วยกตัวอย่าง
สถานการณ์ว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการรับประทาน
ผักใบเขียว เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับการทำ�อาหารกลางวัน ได้ข้อมูลดังนี้
จำ�นวนนักเรียนที่ชอบรับประทานผักใบเขียว

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.6
2.2 แบบฝึกหัด 6.7
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. ถังขยะและขยะในโรงเรียน
2. แผนภาพแสดง
กระบวนการทางสถิติ
3. ใบกิจกรรม 6.6
4. แบบฝึกหัด 6.7

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

48

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. ตัง้ คำ�ถามจากประเด็น
ทีส่ นใจ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่
ตอบคำ�ถามด้วยวิธกี ารที่
เหมาะสม
3. นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ก็บ
รวบรวมได้ในรูปแผนภูมิ
รูปภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

รวบรวม ตลอดจนความ
สะดวกของผูเ้ ก็บรวบรวม
ข้อมูล เมือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แล้ว ก็จดั จำ�แนกข้อมูลเพือ่
นำ�เสนอด้วยแผนภูมริ ปู ภาพ
ให้ผอู้ น่ื ได้เห็นคำ�ตอบของ
คำ�ถามทีต่ ง้ั ไว้ในตอนต้น

ครูนำ�อภิปรายไปสู่ประเด็นของการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยอาจตั้งคำ�ถาม เช่น
- หากโรงเรียนต้องการทำ�อาหารด้วยผักใบเขียวที่นักเรียนส่วนใหญ่รับประทานได้ ทำ�อย่างไร
จึงจะทราบว่าโรงเรียนควรเลือกผักชนิดใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เก็บข้อมูลเพิ่มเติม)
- โรงเรียนควรเก็บข้อมูลของอะไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เก็บข้อมูลผักใบเขียวที่
นักเรียนรับประทานได้) ครูเขียนบนกระดาน
- โรงเรียนจะเก็บข้อมูลอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม)
ครูแนะนำ�ว่า ก่อนที่นักเรียนจะเก็บข้อมูล ต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
1) ปัญหาที่สนใจ
    ปัญหา คือ โรงเรียนต้องการทำ�อาหารด้วยผักใบเขียวที่นักเรียนส่วนใหญ่รับประทานได้
จึงอยากทราบว่าผักชนิดใดที่นักเรียนรับประทานได้
2) ข้อมูลที่ต้องการเก็บ
    ข้อมูลที่ต้องการเก็บ คือ ชนิดของผักใบเขียวที่นักเรียนส่วนใหญ่รับประทานได้
3) วิธีเก็บข้อมูล
วิธีเก็บข้อมูล คือ การสอบถาม ด้วยแบบสอบถาม
ครูแนะนำ�ว่า แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล
จากนั้นครูถามว่า ในแบบสอบถามควรถามเรื่องใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) เช่น
นักเรียนชอบรับประทานผักหรือไม่ นักเรียนชอบรับประทานผักชนิดใด แล้วร่วมกันสร้าง
แบบสอบถาม ซึ่งอาจได้ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
หน่วยที่ ๖ สถิติ                                     

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนได้คะแนนรวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา  ๑  ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. แก้ปญ
ั หา
2. ให้เหตุผล
3. สือ่ สารและสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์

ให้

ผักบุ้ง
ผักคะน้า
ตำ�ลึง
แทนจำ�นวนนักเรียน 50 คน

ครูแนะว่า เมื่อเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลแล้ว จะได้ดังนี้
			 นักเรียนชอบรับประทานผักใบเขียว
250 คน
		 นักเรียนไม่ชอบรับประทานผักใบเขียว
50 คน
			 นักเรียนรับประทานผักบุ้งได้
200 คน
			 นักเรียนรับประทานผักคะน้าได้
125 คน
			 นักเรียนรับประทานตำ�ลึงได้
150 คน
จากนั้นจึงนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งจะได้ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนที่รับประทานผักใบเขียวชนิดต่าง ๆ

แบบสอบถาม
			 นักเรียนชอบรับประทานผักใบเขียวหรือไม่
					
ชอบ
ไม่ชอบ
			 นักเรียนรับประทานผักใบเขียวชนิดใดได้บ้าง
					
ผักบุ้ง
ผักคะน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗

ตำ�ลึง

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูล และนำ�เสนอข้อมูลในประเด็นปัญหาที่นักเรียน
สนใจ ดังนี้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนกำ�หนดหัวข้อที่สนใจ
- ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอหัวข้อที่กลุ่มสนใจ โดยครูเขียนหัวข้อบนกระดาน
เช่น
		 • ขยะในโรงเรียน
		 • นมรสชาติที่นักเรียนชอบ
- ให้นกั เรียนเลือกหัวข้อทีส่ นใจ จากนัน้ ร่วมกันระบุปญ
ั หา คำ�ถาม ข้อมูลทีต่ อ้ งการเก็บ และวิธี
เก็บข้อมูล แล้วเขียนลงในใบกิจกรรม 6.6 เช่น
			 หัวข้อ คือ ขยะในโรงเรียน
			 ปัญหา เช่น จำ�นวนถังขยะไม่เพียงพอทำ�ให้ปริมาณขยะล้นถังขยะในทุกจุดของโรงเรียน
ส่งผลให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
			 คำ�ถาม เช่น
				 1) ในโรงเรียนมีถังขยะทั้งหมดกี่ใบ
				 2) จะลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้อย่างไร
				 3) ขยะในโรงเรียนมีชนิดใดบ้าง
		 ข้อมูลที่ต้องการเก็บ เช่น
				 1) จำ�นวนถังขยะแต่ละอาคาร
				 2) วิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
				 3) ปริมาณขยะแต่ละชนิดในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ขั้นสรุป
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการในการใช้วิธีการทางสถิติในการหาคำ�ตอบ โดยเริ่มจากการ
ตั้งคำ�ถามจากประเด็นปัญหาที่สนใจ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม
จากนั้นจัดกระทำ�ข้อมูลโดยการจำ�แนกออกเป็นรายการ แล้วนับจำ�นวนข้อมูลในแต่ละรายการ
เพื่อนำ�ไปสู่การนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ ให้ดึงดูดใจผู้อ่าน และสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลได้ง่าย ทั้งนี้การกำ�หนดรูปแทนจำ�นวนข้อมูลขึ้นอยู่กับจำ�นวนข้อมูลในแต่ละรายการ

			 วิธีเก็บข้อมูล เช่น
				 1) สำ�รวจจำ�นวนถังขยะแต่ละอาคาร โดยการสังเกตและนับจำ�นวน
				 2) สอบถามวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม
				 3) สำ�รวจปริมาณขยะแต่ละชนิดในโรงเรียน โดยการสังเกตและแยกขยะตามชนิด
		 			 นำ�ไปชั่งขยะแต่ละชนิดไปชั่งเพื่อบอกน้ำ�หนัก
		 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและบันทึกข้อมูล
				 1) แบบบันทึกการสังเกตจำ�นวนขยะแต่ละอาคาร
				 2) แบบสอบถามวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
				 3) แบบบันทึกน้ำ�หนักขยะแต่ละชนิด
- ครูให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลนอกเวลาเรียน แล้วนำ�เสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.7

สิ่งที่อยากรู้หรือข้อสงสัย

การนำ�เสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

คำ�ถาม

การสังเกต

การสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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สนทนาข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
การอ่านตารางทางเดียว
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการอ่านตารางทางเดียว
แบบฝึกหัด 6.8
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�แบบฝึกหัด 6.8
- ประเมินจากการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การนำ�เสนอข้อมูลอาจ
นำ�เสนอด้วยตารางทางเดียว
เป็นการนำ�เสนอข้อมูลทีช่ ว่ ย
ในการจัดข้อมูลให้อา่ นง่าย
และเป็นระเบียบมากยิง่ ขึน้
ตารางทางเดียวเป็นตาราง
ทีม่ กี ารจำ�แนกรายการตาม
หัวเรือ่ งเพียงลักษณะเดียว
เท่านัน้
ตารางทางเดียวประกอบ
ด้วย ชือ่ ตาราง หัวตาราง
และรายละเอียดของข้อมูล

สาระสำ�คัญ

การอ่านตารางทางเดียว

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นนำ�
1. ครูเขียนจำ�นวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จำ�นวนนักเรียนแต่ละสีของงานกีฬาสี
สีฟ้า
234 คน
สีเหลือง 253 คน
สีชมพู 216 คน
สีเขียว 229 คน
สีม่วง
281 คน
สีแดง 245 คน
ครูสนทนาเกี่ยวกับการนำ�เสนอข้อมูลข้างต้น โดยอาจใช้ถามว่า
- นักเรียนจะนำ�เสนอข้อมูลนี้ด้วยแผนภูมิรูปภาพได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น นักเรียนอาจจะตอบว่าทำ�ได้ เพราะที่เรียนผ่านมา เรียนการนำ�เสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมิรูปภาพ หรือนักเรียนอาจจะตอบว่าทำ�ไม่ได้ เพราะจำ�นวนนักเรียนแต่ละสีมีจำ�นวนมาก)
- ถ้าต้องการนำ�เสนอข้อมูลนี้ด้วยแผนภูมิรูปภาพควรกำ�หนดให้รูป 1 รูป แทนจำ�นวนนักเรียน
กี่คน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น รูป 1 รูป แทน 2 คน)
- ถ้ากำ�หนดให้รปู 1 รูป แทนจำ�นวนนักเรียน 2 คน จะต้องใช้รปู ในรายการสีฟา้ กีร่ ปู (117 รูป)
การเขียนรูป 117 รูปในแผนภูมิรูปภาพเหมาะสมหรือไม่ (ไม่เหมาะสม เพราะจำ�นวนรูปมาก
เกินไป)
- ถ้ากำ�หนดให้รูป 1 รูป แทนจำ�นวนนักเรียน 10 คน จะต้องใช้รูปในรายการสีฟ้ากี่รูป
(23 รูปกว่า ๆ) การเขียนรูป 23 รูปกว่า ๆ จะเขียนอย่างไรและเหมาะสมหรือไม่ (ไม่สามารถ
เขียนรูป 23 รูปกว่า ๆ บนแผนภูมิรูปภาพได้) ครูอาจเปลี่ยนข้อกำ�หนดเป็นจำ�นวนอื่นเพื่อให้
นักเรียนได้ข้อสรุปว่าไม่สามารถหาจำ�นวนที่เหมาะสมมาเขียนเป็นข้อกำ�หนดในแผนภูมิรูปภาพได้
ครูแนะนำ�นักเรียนว่า นอกจากนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแล้วอาจนำ�เสนอด้วย ตาราง
ทางเดียว

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 แบบฝึกหัด 6.8
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนได้คะแนนรวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

การประเมิน

1. บัตรภาพตารางทางเดียว
2. แบบฝึกหัด 6.8

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
อ่านตารางทางเดียว
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. แก้ปญ
ั หา
2. ให้เหตุผล
3. สือ่ สารและสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ทีมสี
สีฟ้า
สีเหลือง
สีชมพู
สีเขียว
สีม่วง
สีแดง

จำ�นวนนักเรียน
234 คน
253 คน
216 คน
229 คน
281 คน
245 คน

รายละเอียดของข้อมูล

หัวตาราง

ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลข้างต้น แล้วใช้คำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่การนำ�เสนอข้อมูลด้วยตาราง
ทางเดียว เช่น
- จากข้อมูล นักเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ทีมสีต่าง ๆ ในงานกีฬาสีและจำ�นวนนักเรียน
ในแต่ละทีมของสีต่าง ๆ) ครูเขียนบนกระดาน ดังนี้
				 ทีมสี
จำ�นวนนักเรียน
- ในงานกีฬาสีมีสีอะไรบ้าง และจำ�นวนนักเรียนกี่คน ครูเขียนคำ�ตอบของนักเรียนบนกระดาน
				 ทีมสี
จำ�นวนนักเรียน
				 สีฟ้า
234 คน
				 สีเหลือง
253 คน
				 สีชมพู
216 คน
				 สีเขียว
229 คน
				 สีม่วง
281 คน
				 สีแดง
245 คน
ครูเขียนตารางแบ่งช่องรายการทีมสีและจำ�นวนนักเรียน แล้วแนะนำ�ว่า ทีมสี และ จำ�นวน
นักเรียน เป็นหัวตาราง และ ข้อมูลอื่นเป็นรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูแนะนำ�ว่าตารางทางเดียวที่น�ำ เสนอข้างต้นเป็นการนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวใน
แนวตัง้ ครูแนะนำ�การเขียนตารางทางเดียวในแนวนอน ชือ่ ตาราง หัวตาราง รายละเอียดของข้อมูล
ดังนี้

ครูแนะนำ�ว่าในหัวตารางมีคำ�ว่า “ทีมสี” ดังนั้นในรายการไม่จ�ำ เป็นต้องมีคำ�ว่า “สี” ก็ได้
จากนั้นครูให้นักเรียนสังเกตว่าจำ�นวนนักเรียนแต่ละสีมีหน่วยเหมือนกัน จึงไม่จำ�เป็นจะต้องเขียน
หน่วยทุกรายการ
ครูแนะนำ�ว่าให้เขียนหน่วยบนหัวตาราง แล้วถามว่า จากตารางทางเดียวข้างต้นควรมีชื่อตาราง
ว่าอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) ครูแนะนำ�ว่า ชื่อตารางต้องบอกให้ทราบว่าตารางนี้
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร ดังนั้นตารางนี้ควรมีชื่อว่า “จำ�นวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของ
โรงเรียนแห่งหนึ่ง” ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ชื่อตาราง
หัวตาราง
ทีมสี
จำ�นวนนักเรียน (คน)
สีฟ้า
234 คน
สีเหลือง
253 คน
สีชมพู
216 คน
รายละเอียดของข้อมูล
สีเขียว
229 คน
สีม่วง
281 คน
สีแดง
245 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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234

ฟ้า
216

229

เขียว

รายละเอียดของข้อมูล

253

เหลือง ชมพู
281

ม่วง
245

แดง

ชื่อตาราง

3. ครูติดตารางทางเดียวแสดงจำ�นวนขยะที่พบในทะเลไทย 6 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) บนกระดาน ดังนี้

ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลในตารางทางเดียวบนกระดาน ครูถามคำ�ถามจากข้อมูลในตาราง
ทางเดียว เช่น
- ตารางทางเดียวนี้แสดงข้อมูลของอะไร (จำ�นวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียน
แห่งหนึ่ง)
- ทีมสีใดมีจำ�นวนนักเรียนมากที่สุด จำ�นวนกี่คน (ทีมสีม่วง จำ�นวน 281 คน)
- เรียงลำ�ดับทีมสีจากทีมสีที่มีจำ�นวนนักเรียนมากไปน้อย (ทีมสีม่วง, ทีมสีเหลือง, ทีมสีแดง,
ทีมสีฟ้า, ทีมสีเขียว, ทีมสีชมพู)

จำ�นวนนักเรียน
(คน)

ทีมสี

จำ�นวนนักเรียนแต่ละสีในงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

หัวตาราง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ประเภทขยะ
ถ้วย/จาน (โฟม)
ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)
ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว)
หลอดเครื่องดื่ม
ถุงพลาสติก
เชือก

จำ�นวนขยะ (ชิ้น)
3,314
6,998
6,284
2,681
9,878
2,799

จำ�นวนขยะที่พบในทะเลไทย 6 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2560

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง สืบค้นจาก http://tcc.dmcr.go.th/
thaicoastalcleanup/report
ครูถามคำ�ถามจากข้อมูลในตารางทางเดียว
- ตารางทางเดียวนี้แสดงข้อมูลของอะไร (จำ�นวนขยะที่พบในทะเลไทย 6 อันดับแรก
ในปี พ.ศ. 2560)
- จากตารางทางเดียวมีขยะประเภทอะไรบ้าง (ถ้วย/จาน (โฟม), ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก),
ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว), หลอดเครื่องดื่ม, ถุงพลาสติก, เชือก)
- ขยะประเภทใดพบในทะเลมากที่สุด และมีจำ�นวนกี่ชิ้น (ถุงพลาสติก จำ�นวน 9,878 ชิ้น)
- ขยะประเภทใดพบในทะเลมากเป็นอันดับที่ 5 และมีจำ�นวนกี่ชิ้น (เชือก จำ�นวน 2,799 ชิ้น)
- เรียงลำ�ดับประเภทขยะจากจำ�นวนมากไปน้อย (ถุงพลาสติก, ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก), ขวด
เครื่องดื่ม (แก้ว), ถ้วย/จาน (โฟม), เชือก, หลอดเครื่องดื่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ขั้นสรุป
4. ครูถามคำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป
- ครูถามนักเรียนว่าตารางทางเดียวคืออะไร (ตารางทางเดียวคือตารางที่ใช้ในการนำ�เสนอ
ข้อมูลต่าง ๆ)
- ตารางทางเดียวประกอบด้วยอะไรบ้าง (ชื่อตาราง ตารางที่มีหัวตาราง และรายละเอียดของ
ข้อมูล)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
		 1) การนำ�เสนอข้อมูลอาจนำ�เสนอด้วยตารางทางเดียวเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัด
ข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
2) ตารางทางเดียวเป็นตารางที่มีการจำ�แนกรายการตามหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น
3) ตารางทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.8

- จากข้อมูลนักเรียนจะมีวธิ ลี ดขยะในทะเลได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ทิง้ ขยะ
เป็นที่หรือลดการใช้พลาสติกหรือแยกขยะก่อนทิ้งหรือการนำ�ของกลับมาใช้ใหม่)
- นักเรียนคิดว่าขยะที่พบในทะเลส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทางทะเลอย่างไรบ้าง (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ สัตว์ในทะเลจะตายจากการกินขยะ แนวประการังจะได้รับผลกระทบจาก
ขยะ และวิวทิวทัศน์ทางทะเลถูกบดบัง)
- ทำ�ไมจึงใช้ตารางทางเดียวในการนำ�เสนอข้อมูล (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น สำ�หรับ
ข้อมูลที่มีจำ�นวนมาก ๆ นั้น บางข้อมูลไม่สามารถนำ�เสนอข้อมูลได้ด้วยแผนภูมิรูปภาพ เราอาจใช้
การนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวจึงจะเหมาะสม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ทบทวนการอ่านตารางทางเดียวจากข้อมูลจำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
การเขียนตารางทางเดียว
ใบกิจกรรม 6.7 ข้อ 1
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเขียนตารางทางเดียว
ใบกิจกรรม 6.7 ข้อ 2 และแบบฝึกหัด 6.9
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.7 และทำ�แบบฝึกหัด 6.9
- ประเมินจากการให้เหตุผล และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
เขียนตารางทางเดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเขียนตารางทางเดียว
เป็นการนำ�เสนอข้อมูลทีช่ ว่ ย
ในการจัดข้อมูลให้อา่ นง่าย
และเป็นระเบียบมากยิง่ ขึน้
การเขียนตารางทางเดียว
ประกอบด้วย ชือ่ ตาราง
หัวตาราง และรายละเอียด
ของข้อมูล โดยสามารถเขียน
นำ�เสนอตารางทางเดียวใน
รูปแบบของแนวตัง้ หรือ
แนวนอนก็ได้

สาระสำ�คัญ

การเขียนตารางทางเดียว

ขอบเขตเนื้อหา

ป.1
346

ป.2
336

ป.3
354

ป.4
368

ป.5
348

ป.6
342

- ตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร (จำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียน
แห่งหนึ่ง)
- ตารางแสดงข้อมูล ณ วันที่เท่าไร (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560) หมายความอย่างไร
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ข้อมูลจำ�นวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นในวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2560)
ครูแนะนำ�ว่าข้อมูล ณ วันที่ใดวันที่หนึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและนำ�เสนอ ณ วันที่ที่ระบุ
เมื่อวันเวลาเปลี่ยนข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไป
- ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 นักเรียนชั้นใดมีจ�ำ นวนน้อยที่สุด จำ�นวนกี่คน (ชั้น ป. 2
จำ�นวน 336 คน)
- ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 กี่คน (2,094 คน)

ระดับชั้น
จำ�นวนนักเรียน (คน)

ขั้นนำ�
1. ครูติดตารางทางเดียวบนกระดานและจัดกิจกรรม โดยใช้คำ�ถาม ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 แบบฝึกหัด 6.9
2.2 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. บัตรภาพตารางทางเดียว
2. บัตรภาพข้อมูลแคลอรี่
ในอาหาร
3. ใบกิจกรรม 6.7
4. แบบฝึกหัด 6.9

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. ให้เหตุผล
2. สือ่ สารและสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้น
จำ�นวนนักเรียน (คน)
ป.1
346

ป.2
336

ป.4
368

รายละเอียดของข้อมูล

ป.3
354

ป.5
348

ป.6
342

ขั้นสอน
2. ครูตดิ ข้อมูลจำ�นวนพลังงานทีร่ า่ งกายได้รบั จากอาหารบนกระดาน ให้นกั เรียนทำ�ใบกิจกรรม 6.7
ข้อ 1 และนำ�ข้อมูลใส่ในใบกิจกรรม

หัวตาราง

- จากข้อมูลในตาราง นักเรียนคิดว่าในปีถัดไปจะมีนักเรียนชั้น ป.2 กี่คน เพราะเหตุใด
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ในปีถัดไปอาจจะมีจ�ำ นวนนักเรียนชั้น ป.2 มากกว่า เท่ากับ
หรือน้อยกว่า 346 คน เนื่องจากปี พ.ศ. 2560 มีจำ�นวนนักเรียนชั้น ป.1 346 คน เมื่อนักเรียน
ป.1 เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็น ป.2 จะมีจ�ำ นวนเท่าเดิม มากกว่า หรือน้อยกว่าเดิมก็ได้)
- การนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง (ชื่อตาราง หัวตาราง และ
รายละเอียดของข้อมูล)
ครูเขียนองค์ประกอบของการเขียนตารางทางเดียวบนกระดาน ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ชื่อตาราง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนได้คะแนนรวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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		 ที่มา : doctor.or.th, Student chula.ac.th
ครูให้นักเรียนเลือกอาหารที่นักเรียนชื่นชอบ 5 อันดับแรก บันทึกลงในใบกิจกรรม 6.7 ข้อ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ขั้นสรุป
3. ครูตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนเขียนตารางทางเดียวในใบ
กิจกรรม 6.7 ข้อ 2 เมื่อนักเรียนทำ�ใบกิจกรรมเสร็จ ครูตรวจสอบความถูกต้องพร้อมเฉลยคำ�ตอบ
4. ครูถามคำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป
- การเขียนตารางทางเดียวต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
ตารางทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล)

ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการเขียนตารางทางเดียว โดยครูใช้คำ�ถาม เช่น
- จากข้อมูลถ้าจะต้องทำ�ตารางทางเดียวควรจะตั้งชื่อตารางว่าอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น จำ�นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารชนิดต่าง ๆ)
- จากข้อมูลจำ�นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารชนิดต่าง ๆ การนำ�เสนอตารางทางเดียว
หัวตารางต้องเขียนอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ตารางทางเดียวในแนวตั้ง
หัวตารางด้านซ้ายเขียน “รายการอาหาร” และหัวตารางด้านขวาเขียน “จำ�นวนพลังงานที่ร่างกาย
ได้รับ (กิโลแคลอรี่)” หรือ ตารางทางเดียวในแนวนอน หัวตารางจะอยู่ด้านซ้ายสุดของตาราง
หัวตารางด้านบนเขียน “รายการอาหาร” และหัวตารางด้านล่างเขียน “จำ�นวนพลังงานที่ร่างกาย
ได้รับ (กิโลแคลอรี่)”)
- ถ้าเลือกข้าวหมูแดง จะต้องเขียน “ข้าวหมูแดง” ลงในช่องใด (ช่องรายการอาหาร)
- จากข้อมูลข้าวหมูแดง มีจำ�นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับเท่าใด และเขียนลงในช่องใด
(ข้าวหมูแดง มีจ�ำ นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับ 540 กิโลแคลอรี่ และเขียน 540 ลงในช่อง จำ�นวน
พลังงานที่ร่างกายได้รับ (กิโลแคลอรี่))
ครูให้นักเรียนลงมือทำ�ใบกิจกรรมให้เสร็จ แล้วสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำ�เสนอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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- นักเรียนสามารถเขียนนำ�เสนอตารางทางเดียวได้รูปแบบใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่นเขียนนำ�เสนอตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งและแนวนอน)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
		 1) การเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็น
ระเบียบมากยิ่งขึ้น
		 2) การเขียนตารางทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล
โดยสามารถเขียนนำ�เสนอตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.9

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของสินค้าในห้างสรรพสินค้า
เพื่อนำ�ข้อมูลมาใช้ในการเขียนตารางทางเดียว
การเขียนตารางทางเดียว
ใบกิจกรรม 6.8
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเขียนตารางทางเดียว
แบบฝึกหัด 6.10
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.8 และทำ�แบบฝึกหัด 6.10
- ประเมินจากการให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
เขียนตารางทางเดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเขียนตารางทางเดียว
เป็นการนำ�เสนอข้อมูลทีช่ ว่ ย
ในการจัดข้อมูลให้อา่ นง่าย
และเป็นระเบียบมากยิง่ ขึน้
การเขียนตารางทางเดียว
ประกอบด้วย ชือ่ ตาราง
หัวตาราง และรายละเอียด
ของข้อมูล โดยสามารถเขียน
นำ�เสนอตารางทางเดียวใน
รูปแบบของแนวตัง้ หรือ
แนวนอนก็ได้

สาระสำ�คัญ

การเขียนตารางทางเดียว

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นนำ�
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเภทของสินค้าในห้างสรรพสินค้า โดยให้นักเรียนยกตัวอย่าง
ประเภทสินค้าที่รู้จัก เช่น เครื่องเขียน ของกิน ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาด เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า
จากนั้นให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าที่อยู่ในประเภทเหล่านั้น เช่น ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาด ได้แก่
ผงซักฟอก นำ�้ ยาล้างจาน ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
ครูติดข้อมูลสินค้าที่ขายได้ในหนึ่งวันของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนกระดาน ดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.8
2.2 แบบฝึกหัด 6.10
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. บัตรภาพข้อมูลสินค้า
ชนิดต่าง ๆ
2. ใบกิจกรรม 6.8
3. แบบฝึกหัด 6.10

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. ให้เหตุผล
2. แก้ปญ
ั หา
3. สือ่ สารและสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์

4. ครูใช้คำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป
- การเขียนตารางทางเดียวต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
ตารางทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล)
- นักเรียนสามารถเขียนนำ�เสนอตารางทางเดียวได้รูปแบบใดบ้าง (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่นเขียนนำ�เสนอตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งและแนวนอน)

ขั้นสรุป
3. เมื่อนักเรียนทำ�ใบกิจกรรมเสร็จ ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมานำ�เสนอหรือสุ่มนักเรียนออก
มานำ�เสนอตารางทางเดียวและถามคำ�ถามของตนเองให้เพื่อนในห้องช่วยกันตอบ ครูและนักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นสอน
2. ครูแจกใบกิจกรรม 6.8 ให้นักเรียนเขียนตารางทางเดียวนำ�เสนอข้อมูลประเภทของสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าลงในใบกิจกรรม 6.8 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเขียน
ตารางทางเดียว โดยครูใช้คำ�ถาม เช่น
- ตารางทางเดียวต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ตาราง
ทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล)
- นักเรียนสามารถเขียนตารางทางเดียวได้รูปแบบใดบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
เขียนตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งและแนวนอน)
ครูให้นักเรียนทำ�ใบกิจกรรม 6.8

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนได้คะแนนรวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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- จากข้อมูลที่นำ�เสนอบนกระดานเมื่อนำ�ข้อมูลมานำ�เสนอในรูปแบบของตารางทางเดียว
นักเรียนมองเห็นความแตกต่างกันหรือไม่ และมีความแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น การนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวช่วยให้อ่านง่ายขึ้นข้อมูลมีความเป็น
ระเบียบ)
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
1) การเขียนตารางทางเดียวประกอบด้วย ชื่อตาราง หัวตาราง และรายละเอียดของข้อมูล
โดยสามารถเขียนนำ�เสนอตารางทางเดียวในรูปแบบของแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
2) การเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็น
ระเบียบมากยิ่งขึ้น
ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.10

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ครูจัดกิจกรรมสุ่มหยิบถั่วแดง เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเขียนแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียว
ให้นักเรียนเลือกวิธีการนำ�เสนอข้อมูลในขั้นนำ�โดยการใช้แผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียว
ใบกิจกรรม 6.9

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเลือกวิธีการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพหรือตารางทางเดียว
แบบฝึกหัด 6.11
- ประเมินการตอบคำ�ถาม และการทำ�ใบกิจกรรม 6.9 และทำ�แบบฝึกหัด 6.11
- ประเมินจากการให้เหตุผล และการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ขั้นนำ�

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

การวัดและประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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การใช้วธิ กี ารทางสถิติ
ในการหาคำ�ตอบ โดยเริม่ จาก
การตัง้ คำ�ถามจากประเด็น
ปัญหาทีส่ นใจ แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือ
และวิธกี ารทีเ่ หมาะสม จากนัน้
จัดกระทำ�ข้อมูลโดยการ
จำ�แนกออกเป็นรายการ
แล้วนับจำ�นวนข้อมูลในแต่ละ
รายการ เพือ่ นำ�ไปสูก่ าร
นำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพ หรือตารางทางเดียว
เพือ่ ให้ดงึ ดูดใจผูอ้ า่ น และ
สามารถเข้าใจเกีย่ วกับข้อมูล
ได้งา่ ย

สาระสำ�คัญ

การนำ�เสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมิรูปภาพและตาราง
ทางเดียว

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นสอน
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลของจำ�นวนถั่วแดงลงในใบกิจกรรม 6.9 เมื่อนักเรียนทำ�
ใบกิจกรรมเสร็จ ครูสุ่มนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำ�เสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นนำ�
1.ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จัดกิจกรรมสุ่มหยิบถั่วแดง โดยครูให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มส่งตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาหยิบถั่วด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เมื่อนักเรียนหยิบได้ ให้นักเรียน
ช่วยกันนับจำ�นวนถั่วแดงที่หยิบ ครูเขียนจำ�นวนที่ได้บนกระดาน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้การถาม – ตอบ ดังนี้
- จำ�นวนถั่วแดงที่เพื่อนแต่ละกลุ่มหยิบได้ ควรเขียนนำ�เสนอข้อมูลด้วยอะไร เพราะเหตุใด
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น
		 นักเรียนอาจจะตอบว่าสามารถนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ ในกรณีมีจ�ำ นวนที่สามารถ
หารจำ�นวนถั่วแดงได้ลงตัวทุกจำ�นวน จึงกำ�หนด 1 รูป แทนจำ�นวนถั่วแดงด้วยจำ�นวนนั้น หรือ
สามารถนำ�เสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพโดยกำ�หนดให้ 1 รูปแทนจำ�นวนถั่วแดง 1 เม็ด เพราะการ
นำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพช่วยให้ข้อมูลอ่านเข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจหรือนักเรียน
อาจจะตอบว่าสามารถนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียว เพราะจำ�นวนข้อมูลมีจำ�นวนมาก และ
จำ�นวนข้อมูลมีความหลากหลาย การนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวช่วยให้อ่านง่ายขึ้นและ
ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ)

กิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑

1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้
1.2 ตรวจใบกิจกรรม
1.3 ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องมือ
2.1 ใบกิจกรรม 6.9
2.2 แบบฝึกหัด 6.11
2.3 แบบประเมินทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์

การประเมิน

1. ถั่วแดง
2. ถ้วยและช้อน
3. บัตรข้อมูล
4. กระดาษ A3
5. ปากกาสี/ดินสอสี
6. ใบกิจกรรม 6.9
7. แบบฝึกหัด 6.11

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ด้านความรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
เลือกวิธนี �ำ เสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมริ ปู ภาพและตาราง
ทางเดียว

จุดประสงค์การเรียนรู้

การนำ�เสนอข้อมูลด้วย
แผนภูมริ ปู ภาพเป็นการใช้
รูปภาพแสดงจำ�นวนของ
สิง่ ต่าง ๆ ซึง่ อาจกำ�หนดให้รปู
1 รูปแทน 1 หน่วย 2 หน่วย
5 หน่วย หรือ 10 หน่วย
ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
นำ�เสนอ
การเขียนตารางทางเดียว
เป็นการนำ�เสนอข้อมูลทีช่ ว่ ย
ในการจัดข้อมูลให้อา่ นง่ายและ
เป็นระเบียบมากยิง่ ขึน้ เหมาะ
สำ�หรับข้อมูลทีม่ คี วาม
หลากหลายและมีจ�ำ นวนมาก
ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละประเทศท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม
พม่า
350 คน
ญี่ปุ่น
125 คน
ออสเตรเลีย
125 คน
อังกฤษ
75 คน

		 การสำ�รวจผลไม้ที่นักเรียนชั้น ป. 3/2 ชื่นชอบ ปรากฏข้อมูลดังนี้

3. ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรข้อมูล โดยให้นักเรียนนำ�เสนอข้อมูลที่ได้ด้วยแผนภูมิ
รูปภาพหรือตารางทางเดียวในกระดาษ A3 พร้อมตกแต่งให้สวยงามซึ่งบัตรข้อมูล ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนได้คะแนนรวม
ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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ด้านทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถ
1. ให้เหตุผล
2. สือ่ สารและสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3/5 ที่ชื่นชอบไอศกรีมรสชาติต่าง ๆ
ช็อกโกแลต
ชาเขียว
สตรอว์เบอร์รี
มะนาว
วานิลลา

ข้อมูลของสัตว์แต่ละชนิดตามจำ�แนกของสัตว์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

9
16
23
30

6
13
20
27

8
15
22
29

5
12
19
26

ท้องฟ้าโปร่ง

2

1

มีเมฆมาก

28

21

14

7

31

24

17

10

3

26

19

12

5

23

16

9

2

มีเมฆบางส่วน

29

22

15

8

1

เดือนกุมภาพันธ์

25

18

11

4

25

18

11

4

28

21

14

7

ฝนตกเล็กน้อย

24

17

10

3

27

20

13

6

ฝนฟ้าคะนอง

ข้อมูลสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
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เล่นเกม
ดู YouTube
เล่นเทนนิส

อ่านนิยาย

วาดรูป

ดูหนัง

เล่นกีตาร์
เตะฟุตบอล

อ่านนิยาย
เล่นเปียโน
เล่นปิงปอง
ดูหนัง

ดูหนัง

เล่นเปียโน
เล่นกีตาร์
ว่ายนำ�้

ว่ายนำ�้

อ่านหนังสือการ์ตูน

ดูการ์ตูน

ดู YouTube

ดูหนัง

วาดรูป

เล่นกีตาร์

อ่านหนังสือการ์ตูน อ่านนิยาย
เตะฟุตบอล เล่นปิงปอง
เล่นกีตาร์

ว่ายนำ�้

กระดานสำ�รวจกิจกรรมยามว่างของนักเรียนชั้น ป. 3/3

ฟังเพลง

ตีกลอง

เล่นดนตรี

เตะฟุตบอล

วาดรูป

5. ครูใช้คำ�ถามเพื่อนำ�ไปสู่ข้อสรุป
- กระบวนการที่ได้มาซึ่งการสร้างแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวต้องทำ�อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ เช่น หาข้อมูลที่สนใจ หาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสอบถาม การ
สังเกต จากนั้นนำ�ข้อมูลที่ได้มานำ�เสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว)
- จากการเรียนเรื่องการนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว นักเรียนมีวิธี
ในการเลือกนำ�เสนอข้อมูลที่เหมาะสมอย่างไร (ชุดข้อมูลที่สามารถระบุข้อกำ�หนดได้ อาจนำ�เสนอ
ข้อมูลด้วยการเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ แต่ถ้าข้อมูลที่มีจำ�นวนมากอาจเขียนด้วยตารางทางเดียว
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดข้อมูลไว้อ่านง่าย)

ขั้นสรุป
4. เมื่อนักเรียนทำ�กิจกรรมเสร็จ ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมานำ�เสนอหรือสุ่มนักเรียนออกมา
นำ�เสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

76

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ดังนี้
		 1) การใช้วิธีการทางสถิติในการหาคำ�ตอบ โดยเริ่มจากการตั้งคำ�ถามจากประเด็นปัญหาที่
สนใจ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม จากนั้นจัดกระทำ�ข้อมูลโดย
การจำ�แนกออกเป็นรายการ แล้วนับจำ�นวนข้อมูลในแต่ละรายการ เพื่อนำ�ไปสู่การนำ�เสนอข้อมูล
ด้วยแผนภูมิรูปภาพ หรือตารางทางเดียว เพื่อให้ดึงดูดใจผู้อ่าน และสามารถเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ได้ง่าย
		 2) การนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมริ ปู ภาพเป็นการใช้รปู ภาพแสดงจำ�นวนของสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ อาจ
กำ�หนดให้รูป 1 รูปแทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ
นำ�เสนอ
3) การเขียนตารางทางเดียวเป็นการนำ�เสนอข้อมูลที่ช่วยในการจัดข้อมูลให้อ่านง่ายและเป็น
ระเบียบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำ�หรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีจำ�นวนมาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
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ให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด 6.11

สิ่งที่อยากรู้หรือข้อสงสัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยที่ ๖ สถิติ

ตารางทางเดียว

แผนภูมิรูปภาพ

การนำ�เสนอและวิเคราะห์ข้อมูล

คำ�ถาม

การสังเกต

การสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
ชั้น ป. ๓
เวลา ๑ ชั่วโมง

ภาคผนวก

ภาคผนวก
ก
เฉลยแบบฝึกหัด
หน่วยที่

เฉลย

สถิติ

๖

ฝ.๖.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.1
พิจารณาแผนภูมิรูปภาพ และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง		
1 เจ้าของร้านของเล่นบันทึกจำ�นวนของเล่นต่าง ๆ ที่ขายได้ในหนึ่งเดือน ดังนี้
จำ�นวนของเล่นต่าง ๆ ที่ขายได้ในหนึ่งเดือน
ตุ๊กตา
ตัวต่อ
เกมเศรษฐี
หุ่นยนต์
รถของเล่น
กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนของเล่น 5 กล่อง

จำ�นวนของเล่นต่าง ๆ ที่ขายได้ในหนึ่งเดือน      
1) แผนภูมิรูปภาพนี้แสดง                     
											
2) ของเล่นที่ขายได้มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
ตุ๊กตา, ตัวต่อ, หุ่นยนต์
                        เกมเศรษฐี
                                    
25
3) ร้านของเล่
นขาย                           ได้
น้อยที่สุด จำ�นวน              กล่
อง
4) ถ้าขายรถของเล่นกล่องละ 85 บาท เจ้าของร้านของเล่นจะได้เงินทั้งหมด   
   2,550
                       บาท    
5) ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้านของเล่นจากข้อมูลในแผนภูมิรูปภาพ นักเรียนจะซื้อ
ของเล่นชนิดใดมาขายเพิ่มขึ้น เพราะเหตุใด
ซื้อตุ๊กตาหรือตัวต่อเพิ่มขึ้น เพราะ จากข้อมูลบนแผนภูมิรูปภาพในหนึ่งเดือน
ร้านของเล่นขายตุ๊กตาได้มากที่สุดและรองลงมาคือตัวต่อ   
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๔.๑/ผ.๑

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2		 ขนมหวานต่าง ๆ ที่นักเรียนชั้น ป.3 ชื่นชอบ มีข้อมูลดังนี้
จำ�นวนนักเรียน ชั้น ป.3 ที่ชื่นชอบขนมหวานต่าง ๆ

ขนมเค้ก

ไอศกรีม

กำ�หนดให้

เยลลี่

ช็อกโกแลต

ขนมปัง

แทนจำ�นวนนักเรียน 10 คน

   35
1) จากแผนภูมิรูปภาพมีนักเรียนชั้น ป.3 ชื่นชอบช็อกโกแลต                        คน
ม                         ขนมปั
ง   อยที่สุด
2)                                    ไอศกรี
นักเรียนชั้น ป.3 ชื่นชอบ                  มากที
่สุด และ                น้
    ขนมปัง  
3) นักเรียนทีช่ น่ื ชอบเยลลีแ่ ละ                        มี
จ�ำ นวนเท่ากับนักเรียนทีช่ น่ื ชอบ     
     ขนมเค้ก
ก                             เยลลี
่          
4)                           ขนมเค้
นักเรียนชื่นชอบ                           มากกว่
า                           อยู
่ 15 คน
5) ถ้าโรงเรียนจะจัดขนมหวานให้นกั เรียนชัน้ ป.3 ควรจัดขนมหวาน 3 อย่างนี้ ได้แก่
ไอศกรีม, ขนมเค้ก, ช็อกโกแลต เพราะ มีจำ�นวนนักเรียนชื่นชอบมากที่สุด
เป็น 3 อันดับแรก
หมายเหตุ คำ�ตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู   
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๔.๒/ผ.๒
ฝ.๖.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.2
พิจารณาแผนภูมิรูปภาพ และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง		
1 ศูนย์จำ�หน่ายรถแห่งหนึ่งขายรถภายในสามเดือน ได้ข้อมูลดังนี้
จำ�นวนรถที่ศูนย์จำ�หน่ายรถแห่งหนึ่งขายได้ภายในสามเดือน

			
รถกระบะ รถยนต์แบบ A รถยนต์แบบ B รถยนต์แบบ C
กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนรถ 30 คัน

30
1)           แทนจำ�นวนรถ                    คั
น
2)                               รถกระบะ         
ศูนย์จำ�หน่ายรถขาย                       ได้ 90 คันภายในสามเดือน  
แบบ C               
3) ศูนย์จำ�หน่                รถยนต์
ายรถขาย
   ได้มากที่สุด และขาย
บบ B         น้อยที่สุด
         รถยนต์แ             ได้
แบบ A            
4)                                                            รถยนต์
ศูนย์จำ�หน่ายรถขายรถยนต์แบบ C ได้มากกว่า
            อยู
่ 15 คัน  
5) ถ้าศูนย์จำ�หน่ายรถขายรถยนต์แบบ B ได้เพิ่มอีก 45 คัน ในแผนภูมิรูปภาพ
รูป และ         1 รูป  
    รถยนต์                                                    1
แบบ B ต้องเพิ่ม         จำ�นวน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๔.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2		 จำ�นวนสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ในสวนสัตว์แห่งหนึ่ง มีข้อมูลดังนี้
จำ�นวนสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ในสวนสัตว์แห่งหนึ่ง

เสือ

กระทิง
กำ�หนดให้

หมี

กวาง

สิงโต

แทนจำ�นวนสัตว์ป่า 4 ตัว

1) สวนสัตว์มีจ�ำ นวนสัตว์ป่าชนิดใดมากที่สุดและมีจำ�นวนกี่ตัว
          จำ�นวนกระทิงและกวางมากที่สุด มีชนิดละ 16 ตัว
2) สวนสัตว์มีจ�ำ นวนสัตว์ป่าชนิดใดน้อยที่สุดและมีจำ�นวนกี่ตัว        
          จำ
�นวนสิงโตน้อยที่สุด มี 4 ตัว			
				
3) สวนสัตว์ตอ้ งนำ�สิงโตมาเพิม่ อีกกีต่ วั จึงจะมีจ�ำ นวนเท่ากับจำ�นวนเสือ
และในแผนภูมิรูปภาพจะต้องเพิ่มรูป          กี่รูป    
    สวนสัตว์ต้องนำ�สิงโตมาเพิ่มอีก 2 ตัว และในแผนภูมิรูปภาพของสวนสัตว์  
    จะต้องเพิ่มรูป        1 รูป
  
		4) สวนสัตว์มีจ�ำ นวนกวางมากกว่าหรือน้อยกว่าจำ�นวนหมีอยู่เท่าไร
   				
จำ�นวนกวางมากกว่าจำ�นวนหมีอยู่ 4 ตัว					
		 5) จากแผนภูมิรูปภาพมีจ�ำ นวนสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว     
    มีจำ�นวนสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั้งหมด 54 ตัว
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๔.๒/ผ.๒
ฝ.๖.๓/ผ.๓

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.3
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง		
1 จากการสอบถามนักเรียน 30 คนในชั้นเรียนเกี่ยวกับชนิดของปลาที่นักเรียน
ต้องการเลี้ยง คนละ 1 ชนิด เพื่อที่จะนำ�มาเลี้ยงไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์หลังห้องเรียน
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ได้ผลดังนี้
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ต้องการเลี้ยง
ต้องการเลี้ยง
ต้องการเลี้ยง
- ปลาทอง 2 คน
- ปลาทอง 3 คน
- ปลากัด    2   คน
- ปลานีออน 2   คน      - ปลาสายรุ้ง 2   คน      - ปลาทอง   3   คน   
- ปลาการ์ตูน 1   คน
กลุ่มที่ 4
ต้องการเลี้ยง
- ปลาทอง 1 คน
  - ปลานีออน 3   คน   
  - ปลาม้าลาย 1   คน
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กลุ่มที่ 5
ต้องการเลี้ยง
- ปลาทอง 3 คน
- ปลากัด      2   คน   

กลุ่มที่ 6
ต้องการเลี้ยง
- ปลาทอง     3   คน   
- ปลาม้าลาย 2   คน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๖.๓/ผ.๓

หน่วยที่ ๖ สถิติ

		 1) เขียนชนิดของปลาและจำ�นวนนักเรียนที่ต้องการเลี้ยงปลาที่ได้จากการสอบถาม
ชนิดปลา
จำ�นวนนักเรียน (คน)
ปลาทอง
15
ปลานีออน
5
ปลาสายรุ้ง
2
ปลาการ์ตูน
1
ปลากัด
4
ปลาม้าลาย
3
2) ให้นักเรียนทำ�แบบสอบถามใหม่เพื่อสำ�รวจความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้น
โดยสอบถามว่าเพื่อนเคยเลี้ยงปลานำ�้ เค็มไว้ดูเล่นหรือไม่ ถ้าต้องการเลี้ยง จะเลี้ยงปลา
ชนิดใด (กำ�หนดให้มีปลาน้ำ�เค็มเพียงสามชนิดเท่านั้น)
แบบสอบถามชนิดของปลานำ�้ เค็มที่นักเรียนต้องการเลี้ยงไว้ดูเล่น
นักเรียนเคยเลี้ยงปลานำ�้ เค็มไว้ดูเล่นหรือไม่
เคย    
ไม่เคย
นักเรียนต้องการเลี้ยงปลานำ�้ เค็มชนิดใดไว้ดูเล่น
ปลาการ์ตูน
ปลาสิงโต
ปลาแก้วปะการัง
เขียนชนิดของปลาและจำ�นวนนักเรียนที่ต้องการเลี้ยงปลาที่ได้จากการสอบถาม
ชนิดปลา

จำ�นวนนักเรียน (คน)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๓/ผ.๓
ฝ.๔.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2		 พิจารณาสถานการณ์ และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
		โยเกิร์ตทำ�มาจากนมที่น�ำ ไปหมักให้มีรสชาติเปรี้ยว มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนี้
		• โยเกิร์ตเป็นแหล่งพลังงานชั้นดี มีโปรตีนมากกว่านม โยเกิร์ตหนึ่งถ้วยช่วยให้
อิ่มท้องมากกว่าการดื่มนมหนึ่งกล่อง
		• โยเกิร์ตมีวิตามินและแร่ธาตุ ที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและบำ�รุงระบบประสาท
ทำ�ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง รวมทั้งมีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยเสริมสร้าง
กระดูกและฟันให้แข็งแรง
		• โยเกิร์ตช่วยทำ�ให้ขับถ่ายสะดวก ช่วยย่อยอาหาร ทำ�ให้ร่างกาย
ขับถ่ายออกมาได้สะดวกมากขึ้น และช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย    
		 ให้นักเรียนสอบถามเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับประทานโยเกิร์ต
เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ครูซื้อมาแจกในปิดภาคเรียน โดยใช้แบบสอบถามต่อไปนี้
แบบสอบถามประสบการณ์ในการรับประทานโยเกิร์ต
นักเรียนเคยรับประทานโยเกิร์ตหรือไม่
นักเรียนชอบรับประทานโยเกิร์ตหรือไม่
นักเรียนชอบรับประทานโยเกิร์ตรสชาติใด
สตรอว์เบอร์รี่
วุ้นมะพร้าว
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เคย   ไม่เคย
ชอบ   ไม่ชอบ
ผลไม้รวม
อื่น ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยที่ ๖ สถิติ

1) เขียนรสชาติของโยเกิร์ตและจำ�นวนนักเรียนที่ชอบโยเกิร์ตรสต่าง ๆ ที่ได้จาก
การสอบถาม
รสชาติของโยเกิร์ต

2) มีนักเรียนที่เคยรับประทานโยเกิร์ต   
3) มีนักเรียนที่ไม่เคยรับประทานโยเกิร์ต
4) มีนักเรียนที่ชอบรับประทานโยเกิร์ต
5) มีนักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานโยเกิร์ต
6) นักเรียนชอบรับประทานโยเกิร์ตรส
         มีจำ�นวน                       คน

จำ�นวนนักเรียน (คน)

คน  
       คน
      คน  
คน
มากที่สุด  

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๔.๒/ผ.๒
ฝ.๖.๔/ผ.๔

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.4
1 จัดกลุ่มต้นไม้ตามเกณฑ์ที่นักเรียนกำ�หนด แล้วเขียนเกณฑ์ ประเภทต้นไม้และ
จำ�นวนต้นไม้แต่ละกลุ่ม
คุณนายตื่นสาย
เดฟใบด่าง

ตุ้มหูนางฟ้า
หรือโคมญี่ปุ่น

เดฟกระดุม

ไอวี่หรือตีนตุ๊กแกฝรั่ง

แพงพวยเลื้อย

เดฟแตงโม

เดฟหัวใจ

ไอวี่ด่าง

บีโกเนีย

โกสน

กะเพรา

โหระพา
สะระแหน่
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หนวดปลาหมึก        
ลิ้นมังกร        

ผักชี

สาวน้อยประแป้ง     
หน้าวัว

พริก  

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๖.๔/ผ.๔
ฝ.๔.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

ไม้ประดับ กับผักสวนครัว

เกณฑ์
ต้นไม้

จำ�นวนต้นไม้ (ต้น)

ไม้ประดับมีดอก

5

ไม้ประดับไม่มีดอก

10

ผักสวนครัว

5

หมายเหตุ คำ�ตอบขึ้นอยู่ในดุลยพินิจครู

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๔/ผ.๔
ฝ.๔.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2 จำ�แนกอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ตามเกณฑ์ที่นักเรียนกำ�หนด แล้วเขียนเกณฑ์
เขียนประเภทของอุปกรณ์ และจำ�นวนอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่ม
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เกณฑ์

การใช้งาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน

จำ�นวนอุปกรณ์ (ชิ้น)

ซักผ้า

6

รีดผ้า

5

ทำ�ความสะอาดบ้าน

4

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๔.๒/ผ.๒
ฝ.๖.๕/ผ.๕

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.5
1

พิจารณาข้อมูลที่กำ�หนด แล้วเขียนแผนภูมิรูปภาพ เพื่อนำ�เสนอข้อมูล
จำ�นวนโดนัทที่ร้านแห่งหนึ่งขายได้ในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์
วันอาทิตย์ ขายได้ 20 โหล
วันพฤหัสบดี ขายได้ 8 โหล
วันจันทร์    ขายได้   10   โหล
วันศุกร์        ขายได้ 13 โหล
วันอังคาร   ขายได้ 7    โหล
วันเสาร์        ขายได้   21  โหล
วันพุธ       ขายได้  12   โหล			
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลข้างต้น สร้างแผนภูมิรูปภาพ โดยระบายสี
ตาม
ข้อกำ�หนด
จำ�นวนโดนัทที่ร้านแห่งหนึ่งขายได้ในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนโดนัท 2 โหล

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๕/ผ.๕
ฝ.๔.๒/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2

ให้นกั เรียนสำ�รวจเดือนเกิดของเพือ่ นร่วมชัน้ แล้วนำ�เสนอด้วยแผนภูมริ ปู ภาพ
โดยกำ�หนดให้ 1 รูปแทนจำ�นวนนักเรียน 2 คน
				 ชื่อแผนภูมิ จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.3/…... ที่เกิดในเดือนต่าง ๆ
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
กำ�หนดให้ 1 รูปแทนจำ�นวนนักเรียน 2 คน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๖.๖/ผ.๖

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.6
1

พิจารณาข้อมูลที่กำ�หนดให้ แล้วเขียนแผนภูมิรูปภาพเพื่อนำ�เสนอข้อมูล

รายได้ที่ร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งขายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปได้ในแต่ละสัปดาห์ของเดือน
สัปดาห์ที่ 1  ขายบะหมี่ได้ 115 บาท
สัปดาห์ที่ 2  ขายบะหมี่ได้   95 บาท
สัปดาห์ที่ 3  ขายบะหมี่ได้   80 บาท
สัปดาห์ที่ 4  ขายบะหมี่ได้   90 บาท			
ให้นักเรียนใช้ข้อมูลข้างต้น สร้างแผนภูมิรูปภาพโดยระบายสี

ตามข้อกำ�หนด

จำ�นวนเงินที่ขายบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปได้ในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
กำ�หนดให้        แทนจำ�นวนเงิน 10 บาท

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๖/ผ.๖

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2 ให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลจำ�นวนเงินที่เพื่อน ๆ ในห้องเหลือกลับบ้าน
ในแต่ละวัน แล้วนำ�เสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ
จำ�นวนเงินที่เพื่อน ๆ เหลือกลับบ้านในแต่ละวัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
กำ�หนดให้          แทนจำ�นวนเงิน               บาท
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๖.๗/ผ.๗

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.7
1 ให้นักเรียนกำ�หนดหัวข้อที่สนใจศึกษา จากนั้นระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ที่สนใจ แล้วตั้งคำ�ถาม บอกข้อมูลที่ต้องการเก็บ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บและบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำ�เสนอด้วย
แผนภูมิรูปภาพ โดยเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
หัวข้อที่สนใจศึกษา
สถานที่ที่นักเรียนชั้น ป. 3/... ต้องการไปทัศนศึกษา
ปัญหา
โรงเรียนต้องการจัดทัศนศึกษาจึงต้องการทราบว่านักเรียนระดับชั้น ป.3/...
ต้องการไปทัศนศึกษาที่ใดบ้าง
คำ�ถาม
1. จำ�นวนวันที่นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษา
2. สถานที่ทัศนศึกษาใดบ้างทีนักเรียนต้องการไป
ข้อมูลที่ต้องการเก็บ
จำ�นวนวันและสถานที่ที่นักเรียนชั้น ป.3/... ส่วนใหญ่ต้องการไปทัศนศึกษา
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การสอบถามนักเรียนชั้น ป.3/...  โดยใช้แบบสอบถาม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๗/ผ.๗

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและบันทึกข้อมูล
แบบสอบถามสถานที่ทัศนศึกษาที่นักเรียนชั้น ป.3/... ต้องการไป
นักเรียนต้องการไปทัศนศึกษากี่วัน
1 วัน  

2 วัน

สถานที่ทัศนศึกษาที่นักเรียนต้องการไป
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร

หอศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นดังนี้
สถานที่ที่นักเรียนชั้น ป.3/... ต้องการไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ
พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
หอศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์การเรียนรู้
ทางการเกษตร
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
กำ�หนดให้          แทนจำ�นวนนักเรียน 4 คน
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๖.๘/ผ.๘

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.8
พิจารณาข้อมูลในตารางทางเดียว และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
1 ข้อมูลจำ�นวนสินค้าภูมิปัญญาไทย (OTOP) ที่ร้านค้าในสนามบินขายได้
ในหนึ่งวัน
จำ�นวนสินค้าภูมิปัญญาไทย (OTOP) ที่ร้านค้าในสนามบินขายได้ในหนึ่งวัน
สินค้า
มะขามแกะเม็ด (เพชรบูรณ์)
น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana (นครปฐม)
ต้มยำ�โป๊ะแตก (จันทบุรี)
ปูอบโอ่ง (จันทบุรี)
ยาดมสมุนไพร (ตราด)

จำ�นวน (แพ็ค)
73
120
52
47
35

1) ตารางทางเดียวแสดงข้อมูลของอะไร
		 จำ�นวนสินค้าภูมิปัญญาไทย (OTOP) ที่ร้านค้าในสนามบินขายได้ในหนึ่งวัน
2) ร้านค้าขายนำ�้ มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana ได้จำ�นวนกี่แพ็ค
		 ร้านค้าขายนำ�้ มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana ได้ 120 แพ็ค
3) เรียงลำ�ดับสินค้าที่ร้านค้าขายได้จำ�นวนมากไปน้อย
		 น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana  มะขามแกะเม็ด  ต้มยำ�โป๊ะแตก
ปูอบโอ่ง ยาดมสมุนไพร
4)  ร้านค้าขายสินค้าน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana มากกว่ายาดมสมุนไพร
จำ�นวนกี่แพ็ค
ร้านค้าขายสินค้านำ�้ มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana
มากกว่ายาดมสมุนไพร 85 แพ็ค
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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5) ร้านค้าขายต้มยำ�โป๊ะแตกและปูอบโอ่งได้กี่แพ็ค
ร้านค้าขายต้มยำ�โป๊ะแตกและปูอบโอ่งได้ 99 แพ็ค
6)  ถ้าปูอบโอ่งมีจำ�นวนแพ็คละ 8 กล่อง ร้านค้าขายปูอบโอ่งได้ทั้งหมดกี่กล่อง
ร้านค้าขายปูอบโอ่งได้ทั้งหมด 376 กล่อง
7) ถ้าวันนี้ร้านค้าขายมะขามแกะเม็ดได้มากกว่าเมื่อวานนี้ 21 แพ็ค เมื่อวานนี้
ร้านค้าขายมะขามแกะเม็ดได้กี่แพ็ค
เมื่อวานนี้ร้านค้าขายมะขามแกะเม็ดได้ 52 แพ็ค
8)  ถ้าร้านค้าขายยาดมสมุนไพรให้ลูกค้าต่างชาติ 7 คน ลูกค้าต่างชาติ
จะได้ยาดมสมุนไพรคนละกี่แพ็ค
ลูกค้าต่างชาติจะได้ยาดมสมุนไพรคนละ 5 แพ็ค
9)  ร้านค้าขายสินค้าชนิดใดได้น้อยกว่าน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana
อยู่ 68 แพ็ค
ต้มยำ�โป๊ะแตก (จันทบุรี)
10) จากข้อมูลในตารางทางเดียวหากนักเรียนเป็นเจ้าของร้านค้าในวันถัดไป
ควรเพิ่มสินค้าชนิดใด เพราะเหตุใด
นำ�้ มันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana  เพราะวันนี้ น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น
Tropicana  ขายได้จำ�นวนมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความต้องการ
จะซื้อ และปริมาณของที่มีอยู่ในวันนี้อาจลดลงมากกว่าสินค้าอื่น ๆ จึงควร
นำ�สินค้ามาเพิ่ม     
หมายเหตุ คำ�ตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู
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2 ข้อมูลราคาบัตรผ่านเข้าสวนสนุกประเภทเที่ยว 1 วันของสวนสนุกแห่งหนึ่ง
ราคาบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกประเภทเที่ยว 1 วันของสวนสนุกแห่งหนึ่ง
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุก
อายุ 4 – 11 ปี
อายุ 12 – 17 ปี
อายุ 18 ปีขึ้นไป
อายุ 65 ปีขึ้นไป
อายุ 12 – 17 ปี ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
สำ�หรับโรงเรียนที่มาเป็นกลุ่ม

ราคา (บาท)
100
150
200
120
120
60

1)  ตารางทางเดียวแสดงข้อมูลของอะไร
ราคาบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกประเภทเที่ยว 1 วันของสวนสนุกแห่งหนึ่ง
2)  บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 18 ปีขึ้นไป ราคาบัตรละกี่บาท
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 18 ปีขึ้นไป ราคาบัตรละ 200 บาท
3)  บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับโรงเรียนที่มาเป็นกลุ่ม ราคาบัตรละกี่บาท
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับโรงเรียนที่มาเป็นกลุ่ม
ราคาบัตรละ 60 บาท
4)  บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุเท่าไรบ้างที่มีราคาบัตรเท่ากัน
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 65 ปีขึ้นไปและอายุ 12 – 17 ปี
ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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5) ราคาบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับโรงเรียนที่มาเป็นกลุ่ม
ถูกกว่าบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 12 – 17 ปี อยู่เท่าใด
ราคาบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับโรงเรียนที่มาเป็นกลุ่มถูกกว่า
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 12 – 17 ปี อยู่ 90 บาท
6) เด็กหญิงแก้วตา อายุ 9 ปี ไปเที่ยวสวนสนุกกับคุณแม่ อายุ 45 ปี จะต้องซื้อ    
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกเป็นเงินกี่บาท
จะต้องซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกเป็นเงิน 300 บาท
7)  ถ้าคุณครูอายุ 35 ปี มีลูกชายอายุน้อยกว่าคุณครูอยู่ 27 ปี คุณครูจะต้องซื้อ
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกกับลูกชายเป็นเงินกี่บาท
คุณครูจะต้องซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกกับลูกชายเป็นเงิน 300 บาท
8)  ราคาบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุเท่าใดที่มีราคาบัตรผ่านประตู
เข้าสวนสนุกมากกว่าบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 65 ปีขึ้นไป
อยู่ 80 บาท
บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
9)  ถ้านักเรียนและเพื่อนอีก 7 คน ไปเที่ยวสวนสนุก ซื้อบัตรผ่านประตูเข้า
สวนสนุกจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
ซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 800 บาท
10) ถ้านักเรียน อายุ 12 ปี จำ�นวน 6 คน ต้องการซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุก
จะเลือกซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกแบบใด เพราะเหตุใด และจะต้อง
จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
เลือกซื้อบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกสำ�หรับอายุ 12 – 17 ปี จำ�นวน 6
คนขึ้นไป เพราะจะได้ราคาที่ประหยัดกว่าบัตรสำ�หรับอายุ 12 – 17 ปี
และจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 720 บาท
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เฉลย แบบฝึกหัด 6.9
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ เขียนตารางทางเดียว แล้วเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
1 ครูสำ�รวจกิจกรรมที่นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป. 6 ชื่นชอบในการจัดค่ายลูกเสือ
		 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูบันทึกข้อมูลได้ดังนี้
กิจกรรมเดินทางไกล                      67 คน
กิจกรรมการผูกเชือกและเงื่อน   
37 คน
กิจกรรมผจญภัย   
96   คน
กิจกรรมนันทนาการ  
51   คน
		 จากข้อมูล เขียนตารางทางเดียวได้ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 ที่ชื่นชอบกิจกรรมต่าง ๆ
ในการจัดค่ายลูกเสือ
กิจกรรม
กิ
จ
กรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
การผู
ก
เชื
อ
ก
นันทนาการ
เดินทางไกล
ผจญภัย
และเงื่อน
จำ�นวนนักเรียน
(คน)

67

37

96

51

		 จากตารางทางเดียวข้างต้น นักเรียนทราบอะไรบ้าง
คำ�ตอบขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของครู							
ตัวอย่างคำ�ตอบเช่น									
- นักเรียนระดับชัน้ ป.4 – ป. 6 ทัง้ หมด 251 คน
- นักเรียนระดับชัน้ ป.4 – ป. 6 ชืน่ ชอบกิจกรรมผจญภัยมากทีส่ ดุ จำ�นวน 96 คน
- นักเรียนระดับชัน้ ป.4 – ป. 6 ชืน่ ชอบกิจกรรมกิจกรรมผูกเชือกและเงือ่ น   
น้อยทีส่ ดุ จำ�นวน 37 คน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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2 บริษัทน้ำ�หอมแห่งหนึ่งได้ทำ�การสังเกตว่าน้ำ�หอมกลิ่นใดที่ลูกค้าซื้อมากที่สุด
		 พนักงานร้านค้าได้ทำ�การบันทึกข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ไว้ ดังนี้
น้ำ�หอมกลิ่นดอกไม้ 132 คน     น้ำ�หอมกลิ่นธรรมชาติ
27 คน
น้ำ�หอมกลิ่นผลไม้      103 คน นำ�้ หอมกลิ่นอากาศสดชื่น 41 คน
น้ำ�หอมกลิ่นเครื่องเทศ 21 คน
จากข้อมูล เขียนตารางทางเดียวได้ดังนี้
จำ�นวนลูกค้าที่ซื้อน้ำ�หอมแต่ละกลิ่นในเดือนกุมภาพันธ์
กลิ่นนำ�้ หอม
นำ�้ หอมกลิ่นดอกไม้
นำ�้ หอมกลิ่นธรรมชาติ     
นำ�้ หอมกลิ่นผลไม้     
นำ�้ หอมกลิ่นอากาศสดชื่น    
น้ำ�หอมกลิ่นเครื่องเทศ    
หรือ
กลิ่น
จำ�นวน
(คน)

จำ�นวน (คน)
132
27
103
41
21

จำ�นวนลูกค้าที่ซื้อน้ำ�หอมแต่ละกลิ่นในเดือนกุมภาพันธ์
กลิ่นดอกไม้ กลิ่นธรรมชาติ กลิ่นผลไม้
132

27

103

กลิ่น
อากาศสดชื่น กลิ่นเครื่องเทศ
41

21

ดอกไม้
ดังนั้น ในเดือนกุมภาพันธ์นำ�้ หอมกลิ่น                   มี
จำ�นวนลูกค้าซื้อมากที่สุด
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เฉลย แบบฝึกหัด 6.10
พิจารณาข้อมูลที่กำ�หนดให้ เขียนตารางทางเดียว และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
1 ข้อมูลการสำ�รวจเงินเดือนสูงสุดของแต่ละอาชีพ ดังนี้
นักแปล (ญี่ปุ่น/จีน)  37,181 บาท เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ 34,911 บาท
เจ้าหน้าที่ประกันภัย 32,552 บาท      เภสัชกร 32,967 บาท
เจ้าหน้าที่ส�ำ รวจตลาด 30,538 บาท วิศวกรพลังงานและทรัพยากร 31,428 บาท
     ที่มา jobsDB.com

เงินเดือนสูงสุดของแต่ละอาชีพ
เงินเดือน (บาท)
อาชีพ
37,181
นักแปล (ญีป่ นุ่ /จีน)
34,911
เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์
32,552
เจ้าหน้าทีป่ ระกันภัย
32,967
เภสัชกร
30,538
เจ้าหน้าทีส่ �ำ รวจตลาด
31,428
วิศวกรพลังงานและทรัพยากร
1) อาชีพใดได้รับเงินเดือนมากที่สุดและเป็นจำ�นวนกี่บาท
อาชีพ นักแปล (ญีป่ นุ่ /จีน) ได้รบั เงินเดือนมากทีส่ ดุ และเป็นจำ�นวนเงิน
37,181 บาท
2) อาชีพที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดได้รับเงินเดือนต่างจากอาชีพที่ได้รับเงินเดือน
น้อยที่สุดอยู่เท่าใด
6,643 บาท
3) เรียงลำ�ดับอาชีพทีไ่ ด้รบั เงินเดือนมากทีส่ ดุ ไปหาอาชีพทีไ่ ด้รบั เงินเดือนน้อยทีส่ ดุ
นักแปล (ญีป่ นุ่ /จีน)  เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์  เภสัชกร
เจ้าหน้าทีป่ ระกันภัย  วิศวกรพลังงานและทรัพยากร  เจ้าหน้าทีส่ �ำ รวจตลาด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๑๐/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2 จำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 เดินทางไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์
		 แห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลดังนี้
นักเรียนชั้น ป.2 มีจ�ำ นวนนักเรียนมากกว่านักเรียนชั้น ป.1 อยู่ 17 คน    
นักเรียนชั้น ป.3 มีจ�ำ นวนนักเรียนน้อยกว่านักเรียนชั้น ป.2 อยู่ 11 คน
นักเรียนชั้น ป.4 มีจ�ำ นวนนักเรียนมากกว่านักเรียนชั้น ป.5 อยู่ 14 คน
มีจำ�นวนนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาทั้งหมด  330 คน
		 เขียนตัวเลขแสดงจำ�นวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
จำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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ระดับชัน้

จำ�นวนนักเรียน (คน)

ชัน้ ป.1

45

ชัน้ ป.2

62

ชัน้ ป.3

51

ชัน้ ป.4

64

ชัน้ ป.5

50

ชัน้ ป.6

58

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ฝ.๖.๑๑/ผ.๑๑

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย แบบฝึกหัด 6.11
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง และนำ�เสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ
รูปภาพหรือตารางทางเดียว
1 ผลการสำ�รวจเครือข่ายบนโซเชียลที่นักเรียนชื่นชอบของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ผลการบันทึกข้อมูล ดังนี้
Facebook
Google
YouTube
Instagram
42
Facebook มีจ�ำ นวนนักเรียนชื่นชอบ
คน   
36
Google      มีจ�ำ นวนนักเรียนชื่นชอบ
คน   
48
YouTube   มีจำ�นวนนักเรียนชื่นชอบ
คน   
18
Instagram มีจ�ำ นวนนักเรียนชื่นชอบ
คน   
นำ�เสนอข้อมูลแผนภูมิรูปภาพ
จำ�นวนนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชื่นชอบเครือข่ายบนโซเชียล
Facebook
Google
YouTube
Instagram
กำ�หนดให้        แทนจำ�นวนนักเรียน 6 คน
หมายเหตุ คำ�ตอบขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้สอน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ฝ.๖.๑๑/ผ.๑๑

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2 จำ�นวนคนเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์จากสถานีขนส่ง A ไปยัง
		 จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
จังหวัดขอนแก่น 960 คน จังหวัดอุตรดิตถ์ 280 คน   จังหวัดพิษณุโลก 800 คน  
จังหวัดอุบลราชธานี 440 คน จังหวัดเชียงใหม่ 880 คน จังหวัดชัยภูมิ 200 คน
		 นำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวได้
จำ�นวนคนเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
จากสถานีขนส่ง A ไปยังจังหวัดต่าง ๆ
จังหวัด

จำ�นวน (คน)

ขอนแก่น

960

อุตรดิตถ์

280

พิษณุโลก

800

อุบลราชธานี

440

เชียงใหม่

880

ชัยภูมิ

200

ยว
ทำ                                                           ตารางทางเดี
�ไมนักเรียนจึงเลือกนำ�เสนอข้อมูลด้วย                                         เพราะ
ข้อมูลมีจำ�นวนมาก การนำ�เสนอด้วยตารางทางเดียวเป็นการจัดข้อมูลให้เป็น
ระเบียบ สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น
มิรูปภาพ                  การนำ�เสนอด้วย
เลือกนำ�เสนอข้อมูลด้             แผนภู
วย                                  เพราะ
แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแทนจำ�นวนข้อมูลทำ�ให้การนำ�เสนอข้อมูล
น่าสนใจยิ่งขึ้นและสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ภาคผนวก
ข
เฉลยใบกิจกรรม

ก.๖.๑/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.1
พิจารณาแผนภูมิรูปภาพ แล้วตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1		 ข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่นักเรียนชั้น ป. 3 รู้จัก ดังนี้
จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทย
หมากเก็บ
รีรีข้าวสาร
มอญซ่อนผ้า
งูกินหาง
ปิดตาตีหม้อ

กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนนักเรียน 4 คน

1) แผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลของอะไร
จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.3 ที่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทย
2) นักเรียนชั้น ป.3 รู้จักการละเล่นมอญซ่อนผ้าจำ�นวนกี่คน
นักเรียนชั้น ป.3 รู้จักการละเล่นมอญซ่อนผ้า 20 คน
3) การละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้น ป.3 รู้จักมากที่สุด และมีจำ�นวนกี่คน
นักเรียนชั้น ป.3 รู้จักการละเล่นหมากเก็บมากที่สุด มี 28 คน
4) การละเล่นพื้นบ้านใดที่นักเรียนชั้น ป.3 รู้จักจำ�นวนเท่ากันและแต่ละการละเล่น
มีจำ�นวนกี่คน
นักเรียนชั้น ป.3 รู้จักการละเล่นรีรีข้าวสารและงูกินหางจำ�นวนเท่ากันและ
แต่ละการละเล่นมี 24 คน
5) ให้นักเรียนตั้งคำ�ถามจากแผนภูมิรูปภาพพร้อมทั้งหาคำ�ตอบ 1 ข้อ
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๑/ผ.๒

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2		 ข้อมูลจำ�นวนประชากรที่ออกกำ�ลังกายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตั้งแต่
			 วันจันทร์ถึงวันศุกร์

		

จำ�นวนประชากรที่ออกกำ�ลังกายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

วันจันทร์

วันอังคาร

กำ�หนดให้

วันพุธ

วันพฤหัสบดี วันศุกร์

แทนจำ�นวนประชากร 50 คน

1)          แทนจำ�นวนประชากรกี่คน
จำ�นวนประชากร 50 คน
2)       แทนจำ�นวนประชากรกี่คน
จำ�นวนประชากร 25 คน
3) วันอังคารมีจ�ำ นวนประชากรที่ออกกำ�ลังกายในสวนสาธารณะกี่คน
วันอังคารมีจ�ำ นวนประชากร 175 คน
4) วันศุกร์มีจำ�นวนประชากรที่ออกกำ�ลังกายในสวนสาธารณะมากกว่าหรือน้อยกว่า
วันพฤหัสบดีจ�ำ นวนกี่คน
วันศุกร์มีจ�ำ นวนประชากรน้อยกว่าวันพฤหัสบดี 25 คน
5) ให้นักเรียนตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพพร้อมทั้งหาคำ�ตอบ 1 ข้อ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๖.๒/ผ.๓

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.2
เขียน

ลงใน

และเขียนคำ�ตอบในช่องว่าง

แบบสอบถามรสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบ
ท่านชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด   
				
กะทิ
ช็อกโกแลต
สตรอว์เบอร์รี่
ท่านชอบเครื่องดื่มรสชาติใด
				
น้ำ�ส้ม
น้ำ�มะนาว
ผู้ให้ข้อมูล

แบบสอบถามรสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบ
ท่านชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด   
				
กะทิ
ช็อกโกแลต
สตรอว์เบอร์รี่
ท่านชอบเครื่องดื่มรสชาติใด
				
น้ำ�ส้ม
น้ำ�มะนาว
ผู้ให้ข้อมูล
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๓/ผ.๔

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.3
อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้
ตอนเช้าหน้าโรงเรียนเรารถติดมาก
อยากรู้จังว่ามีรถอะไรวิ่งผ่านบ้าง

ไปดูกัน

ขุนกับใบบัวสังเกตและจดบันทึกจำ�นวนรถชนิดต่าง ๆ
ที่ผ่านหน้าโรงเรียนเวลา 7.40 น. ถึง 7.50 น. ได้ข้อมูลดังนี้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๖.๓/ผ.๔

หน่วยที่ ๖ สถิติ

ให้นักเรียนสังเกต จำ�แนก และจัดกลุ่มรถตามเกณฑ์ที่นักเรียนกำ�หนดเอง และเขียน
คำ�ตอบในช่องว่าง
เกณฑ์ในการจำ�แนก ประเภทของรถต่าง ๆ
รายการ

จำ�นวน (คัน)

รถจักรยาน

5

รถจักรยานยนต์

9

รถยนต์

19

รถโดยสารประจำ�ทาง

7

จากข้อมูลนักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1)  รถชนิดใดผ่านหน้าโรงเรียนเวลา 7.40 น. ถึง 7.50 น. มากที่สุด จำ�นวนกี่คัน
รถยนต์  19 คัน
2)  รถชนิดใดผ่านหน้าโรงเรียนเวลา 7.40 น. ถึง 7.50 น. น้อยที่สุด จำ�นวนกี่คัน
รถจักรยาน  5 คัน
3)  เรียงลำ�ดับประเภทของรถชนิดต่าง ๆ จากจำ�นวนมากไปน้อย
รถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถโดยสารประจำ�ทาง, รถจักรยาน
หมายเหตุ คำ�ตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๔/ผ.๕

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.4
1		 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
			 คนที่เกิดวันคู่   
คน
			 คนที่เกิดวันคี่   
คน
2		 สร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลจำ�นวนนักเรียนที่เกิดวันคู่และเกิดวันคี่
			 โดยระบายสี
ตามข้อกำ�หนด
		

ชื่อแผนภูมิ

คนที่เกิดวันคู่
คนที่เกิดวันคี่
กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนนักเรียน

คน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๖.๕/ผ.๖

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.5
1		 เขียนจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละคนตักได้
    คนที่ 1 ตักได้                      เมล็ด     คนที่ 2 ตักได้                      เมล็ด
     คนที่ 3 ตักได้                      เมล็ด     คนที่ 4 ตักได้                      เมล็ด
2		 สร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละคนตักได้
			 โดยระบายสี
ตามข้อกำ�หนด
			
ชื่อแผนภูมิ

คนที่ 1
กำ�หนดให้
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คนที่ 2

คนที่ 3

แทนจำ�นวนเมล็ดถั่วแดง

คนที่ 4
เมล็ด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๕/ผ.๖

หน่วยที่ ๖ สถิติ

3		 เขียนจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตักได้
    กลุ่มที่ 1 ตักได้                 เมล็ด กลุ่มที่ 2 ตักได้                 เมล็ด
กลุ่มที่ 3 ตักได้                 เมล็ด กลุ่มที่ 4 ตักได้                 เมล็ด
กลุ่มที่ 5 ตักได้                 เมล็ด กลุ่มที่ 6 ตักได้                 เมล็ด
กลุ่มที่ 7 ตักได้                 เมล็ด กลุ่มที่ 8 ตักได้                 เมล็ด
4		 สร้างแผนภูมิรูปภาพจากข้อมูลจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงที่นักเรียนแต่ละกลุ่มตักได้
			 โดยระบายสี
ตามข้อกำ�หนด
			
ชื่อแผนภูมิ
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7
กลุ่มที่ 8
			

กำ�หนดให้

แทนจำ�นวนเมล็ดถั่วแดง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

เมล็ด
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ก.๖.๖/ผ.๗

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.6
1		 เขียนคำ�ตอบในช่องว่าง
			 หัวข้อ คือ ขยะในโรงเรียน                                                                
			 ปัญหา คือ จำ�นวนถังขยะไม่เพียงพอทำ�ให้ปริมาณขยะล้นถังขยะในทุกจุด
ของโรงเรียน ส่งผลให้สกปรกและมีกลิ่นเหม็น
			 คำ�ถาม คือ
1) ในโรงเรียนมีถังขยะทั้งหมดกี่ใบ
2) จะลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้อย่างไร      
3) ขยะในโรงเรียนมีชนิดใดบ้าง
			 ข้อมูลที่ต้องการเก็บ คือ
1) จำ�นวนถังขยะแต่ละอาคาร
2) วิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
3) ปริมาณขยะแต่ละชนิดในโรงเรียน
			 วิธีเก็บข้อมูล คือ
1) สำ�รวจจำ�นวนถังขยะแต่ละอาคาร โดยการสังเกตและนับจำ�นวน     
2) สอบถามวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถาม  
3) สำ�รวจปริมาณขยะแต่ละชนิดในโรงเรียน โดยการสังเกตและ
    แยกขยะตามชนิด นำ�ขยะแต่ละชนิดไปชั่งเพื่อบอกน้ำ�หนัก
			 ข้อมูลที่เก็บได้		
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๗/ผ.๙

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.7
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วนำ�เสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวในแนวตั้งหรือแนวนอน
อย่างใดอย่างหนึ่ง
1		 จำ�นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารชนิดต่าง ๆ

พิซซ่า 876 กิโลแคลอรี่

ผัดซีอิ๊ว 679 กิโลแคลอรี่

ข้าวขาหมู 690 กิโลแคลอรี่

ข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว
630 กิโลแคลอรี่
ข้าวคลุกกะปิ 614 กิโลแคลอรี่ ข้าวมันไก่ 596 กิโลแคลอรี่

ข้าวผัด 557 กิโลแคลอรี่

เฟรนช์ฟรายส์ 314 กิโลแคลอรี่

ข้าวหมูแดง 540 กิโลแคลอรี่ เปาะเปีย๊ ะทอด 317 กิโลแคลอรี่

ช็อกโกแลต 100 กรัม
242 กิโลแคลอรี่

นำ�้ อัดลม 1 กระป๋อง
130 กิโลแคลอรี่

ชาเขียว (รสต้นตำ�รับ) 1 กล่อง
กาแฟเย็น 1 แก้ว 115 กิโลแคลอรี่ โดนัท 1 ชิ้น 95 กิโลแคลอรี่
317 กิโลแคลอรี่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๖.๗/ผ.๙

หน่วยที่ ๖ สถิติ

ตารางทางเดียวในแนวตั้ง
จำ�นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่รับประทานใน 1 วัน
รายการอาหาร
ข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาว
ข้าวมันไก่
ข้าวหมูแดง
ช็อกโกแลต 100 กรัม
กาแฟเย็น 1 แก้ว

จำ�นวนพลังงานทีร่ า่ งกายได้รบั (กิโลแคลอรี)่
630
596
540
242
115

ตารางทางเดียวในแนวนอน
จำ�นวนพลังงานที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่รับประทานใน 1 วัน
รายการอาหาร

จำ�นวนพลังงาน
ที่ร่างกายได้รับ
(กิโลแคลอรี่)
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ข้าวผัด
กะเพราไก่
ไข่ดาว
630

ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ช็อกโกแลต กาแฟเย็น
100 กรัม
1 แก้ว

596

540

242
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๗/ผ.๙

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2		 อาชีพในฝันของเด็กไทยจากการสำ�รวจได้ข้อมูล ดังนี้
หมอ  1,215  คน
นักกีฬา  607  คน

ครู 1,012  คน
ทหาร  40  คน

ยูทูปเบอร์  810  คน

ตารางทางเดียวในแนวตั้ง
อาชีพในฝันของเด็กไทย
อาชีพ

จำ�นวนเด็กไทยจากการสำ�รวจอาชีพในฝัน (คน)

หมอ

1,215

ครู

1,012

ยูทปู เบอร์

810

นักกีฬา

607

ทหาร

40

ตารางทางเดียวในแนวนอน
อาชีพในฝันของเด็กไทย
อาชีพ

หมอ

ครู

ยูทูปเบอร์

นักกีฬา

ทหาร

จำ�นวนเด็กไทย
จากการ
สำ�รวจอาชีพ
ในฝัน (คน)

1,215

1,012

810

607

40

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๖.๘/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.8
1		 พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ให้นักเรียนนำ�เสนอข้อมูลประเภทสินค้าต่าง ๆ 			
			 ด้วยตารางทางเดียวของสินค้า 2 ประเภท
รายได้จากการขายสินค้าชนิดต่าง ๆ ในหนึ่งวันของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ผงซักฟอก 33,500 บาท

น้ำ�ยาปรับผ้านุ่ม 2,145 บาท

นำ�้ ยาล้างจาน 21,634 บาท

นม 38,102 บาท
กระดาษทิชชู่ 9,757 บาท
สบู่ 14,678 บาท
น้ำ�ยาล้างห้องน้ำ� 13,741 บาท น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดพื้น 78,145 บาท นำ�้ เปล่า 56,219 บาท
ซอสปรุงรส 7,100 บาท
ปลา 8,567 บาท
น้ำ�ผลไม้ 27,623 บาท
เนื้อไก่ 7,654 บาท

ผักออร์แกนิค 15,784 บาท

ส้ม 8,436 บาท

องุ่นดำ�ไร้เมล็ด 12,478 บาท

แอปเปิลแดง 3,120 บาท

มันหวานญี่ปุ่น 3,234 บาท

แครอท 5,892 บาท

ผักบุ้งจีน 3,126 บาท

คะน้า 2,126 บาท

บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป 2,560 บาท ปลากระป่อง 3,178 บาท
ผลไม้กระป๋อง 4,003 บาท
น้ำ�อัดลม 5,250 บาท

นมเปรี้ยว 26,718 บาท

หม้อหุงข้าว 52,780 บาท

เครื่องหนีบผม 9,235 บาท

เครื่องปิ้งขนมปัง 63,128 บาท

เครื่องทำ�แซนวิช 18,350 บาท เครื่องชงกาแฟ 91,230 บาท

120

ซุปกระป๋อง 4,150 บาท

เตาอบ 4,120 บาท

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๘/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๖ สถิติ

สินค้าประเภทที       อาหารสด
่1
รายได้จากการขายสินค้าประเภทอาหารสดในหนึ่งวันของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
รายการสินค้า
เนือ้ ไก่
ผักออร์แกนิค
ส้ม
องุน่ ดำ�ไร้เม็ด
แอปเปิลแดง
มันหวานญีป่ นุ่
แครอท
ผักบุง้ จีน
คะน้า

รายได้ (บาท)
7,654
15,784
8,436
12,478
3,120
3,234
5,892
3,126
2,126

            เครื
่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าประเภทที
่2
รายได้จากการขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในหนึ่งวันของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
รายการ หม้อหุงข้าว เครื่อง
ปิ้งขนมปัง
สินค้า

เครื่อง
หนีบผม

เครื่อง
ทำ�แซนวิช

เครื่อง
ชงกาแฟ

เตาอบ

รายได้
(บาท)

9,235

18,350

91,230

4,120

52,780

63,128

หมายเหตุ คำ�ตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ก.๖.๘/ผ.๑๐

หน่วยที่ ๖ สถิติ

2		 ตอบคำ�ถามต่อไปนี้
1) สินค้าในตารางที่ 1 สินค้าใดที่ห้างสรรพสินค้ามีรายได้จากการขายในหนึ่งวัน
มากที่สุด และเป็นจำ�นวนเงินกี่บาท
ผักออร์แกนิค  เป็นจำ�นวนเงิน 15,784 บาท
2) สินค้าในตารางที่ 2 สินค้าใดที่ห้างสรรพสินค้ามีรายได้จากการขายในหนึ่งวัน
น้อยที่สุดและได้รายได้น้อยกว่าสินค้าที่มีรายได้มากที่สุดเป็นจำ�นวนเงินกี่บาท
เตาอบ มีรายได้น้อยกว่าสินค้าที่ได้รายได้มากที่สุดเป็นจำ�นวนเงิน 87,110 บาท
3) ให้นักเรียนตั้งคำ�ถามจากตารางทางเดียวพร้อมทั้งหาคำ�ตอบ ตารางละ 1 ข้อ
1) รายได้จากการขายสินค้าประเภทอาหารสดมากที่สุด 5 อันดับแรกในหนึ่งวัน
ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งรวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท
ตอบ  50,244 บาท
2) ห้างสรรพสินค้ามีรายได้จากการขายหม้อหุงข้าวกี่บาท
ตอบ  52,780 บาท
หมายเหตุ คำ�ตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

ก.๖.๙/ผ.๑๑

หน่วยที่ ๖ สถิติ

เฉลย ใบกิจกรรม 6.9
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนนำ�เสนอข้อมูลของจำ�นวนเมล็ดถั่วแดงโดยใช้แผนภูมิ
รูปภาพหรือตารางทางเดียวให้เหมาะสมกับจำ�นวนของข้อมูล
คำ�ตอบขึ้นอยู่กับจำ�นวนของเมล็ดถั่วแดง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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ภาคผนวก
ค
แบบประเมินทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ
ผลประกอบการตัดสินใจ
คะแนนรวม
นำ�ความรู้ที่เรียนมาใช้ประกอบการให้เหตุผล ให้เหตุ
และสรุปผลได้เหมาะสม
(๖)
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)
(๑)
(๓)
(๒)
(๑)

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการให้เหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่………….…ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….

126

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ
แสดงวิธีการแก้ปัญหา
คะแนนรวม
เข้าใจปัญหาที่ผู้สอนกำ�หนด
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
(๖)
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)
(๑)
(๓)
(๒)
(๑)

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการแก้ปัญหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่………….…ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ
ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสือ่ สารและ
นำ�เสนอแนวคิด/
คะแนนรวม
การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ถกู ต้อง ความคิดเห็นที่เหมาะสมกับปัญหา
(๖)
ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(๓)
(๒)
(๑)
(๓)
(๒)
(๑)

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่………….…ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….

128

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)

๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

เชือ่ มโยงความรูใ้ นสาระคณิตศาสตร์หรือสถานการณ์ในชีวติ จริง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
(๖)
(๔)
(๒)

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คะแนนรวม
(๖)
ผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านการเชื่อมโยง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่ ………….… ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก ……………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ……….……………………………………..…….

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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๙

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

คิดแปลกใหม่/ ดัดแปลง/ ประยุกต์ แตกต่างจากเดิม และนำ�ไปใช้ได้ถกู ต้อง
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
(๖)
(๔)
(๒)

พฤติกรรมที่แสดงออก / ระดับคุณภาพ

ที่ตรงกับระดับคุณภาพที่นักเรียนแสดงออกและเกิดขึ้นจริง
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ จึงผ่านเกณฑ์ (ประมาณ ๔ คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา
ได้คะแนนรวม ๖ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๕ คะแนน
ได้คะแนนรวม ๔ คะแนน

คะแนนรวม
(๖)
ผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
ได้คะแนนรวม ๒-๓ คะแนน

คำ�ชี้แจง จงบันทึกการปฏิบัติหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่สะท้อนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่อไปนี้ โดยทำ�เครื่องหมาย ลงในช่อง

แบบประเมินทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ : ด้านความคิดสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ……… หน่วยย่อยที่ ……… เรื่อง …………………………………………………... ระดับ ………………………..…
ภาคเรียนที่ ………….… ปีการศึกษา ………….… วัน เดือน ปีที่บันทึก …………………………………………… ชื่อผู้บันทึก ………….……………………………………..…….

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์
ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาสำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสมเกียรติ
ชอบผล
ที่ปรึกษาสำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสุชาติ
วงศ์สุวรรณ
ข้าราชการบำ�นาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์
ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์
แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์
ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา
งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร
พินะสา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท
แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�ำ นงค์
ผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.กุศลิน
มุสิกุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ศรเทพ
วรรณรัตน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมเกียรติ
เพ็ญทอง
ผู้อำ�นวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะทำ�งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผศ.เปรมฤดี
เนื้อทอง
ข้าราชการบำ�นาญ ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางนงลักษณ์
ศรีสุวรรณ
นักวิชาการอิสระ
ผศ.ดร.ต้องตา
สมใจเพ็ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.กนิษฐา
เชาว์วัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
นางคนึงนิตย์
ชาญวุฒิธรรม ข้าราชการบำ�นาญ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
ดร.ภัทรวดี
หาดแก้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.รณชัย
ปานะโปย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางณัตตยา
มังคลาสิริ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพูลศรี
ทองวิเศษ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปวันรัตน์
วัฒนะ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบรรณาธิการกิจ
นางนงลักษณ์
ผศ.ดร.ต้องตา
ดร.ภัทรวดี

ศรีสุวรรณ
สมใจเพ็ง
หาดแก้ว

นักวิชาการอิสระ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
นางสาวละออ

เจริญศรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบรูปเล่ม
บริษัท มันเดย์ครีเอชั่น จำ�กัด

ชุดการกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง)
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