
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง สถิติในชีวิตประจ ำวัน 
รำยวิชำ คณิตศำสตร์พื้นฐำน 

รหัสวิชำ ค 33101 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 

นำยทองมัย พิมพันธ ์
ต ำแหน่ง คร ู



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์      วิชำ คณิตศำสตร์พื้นฐำน 5         รหัสวิชำ  ค 33101             ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑  เรื่อง สถิติและข้อมูลน่ำคบ               เวลำเรียน  1  ชั่วโมง 

สอนโดย  นำยทองมัย  พิมพันธ์                  โรงเรียนแท่นศิลำทิพย์ศึกษำ 

 

1. เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
    มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

 สำระท่ี ๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น 
  มำตรฐำน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม  
                                           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล 
 สำระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
  มำตรฐำน ค ๖.๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง 
               คณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ 
               เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

   สำระส ำคัญ 

 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูล เป็นการหาค่ากลางที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด  เพื่อสรุปเรื่องราว   
   เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การหาค่ากลางของข้อมูลมีวิธีหาได้หลายวิธี แต่ที่นิยมกันมีอยู่ 3 ชนิด คือ   
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่นิยมใช้กันมากที่สุด  เหมาะกับข้อมูลที่ม ี
   การกระจายอย่างสม่ าเสมอหรือค่าของข้อมูลไม่แตกต่างกันมากนัก 
 

   จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ย  มัธยฐาน และฐานนิยมได้ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 4.  นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ไปเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวันได ้
 5.  นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 

   สำระกำรเรียนรู้ 
 1. ค่ากลางของข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 2. สมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
  1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยทั่วไป แบ่งข้อมูลเป็น 2 วิธีคือ 
     1.1 ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ (Ungrouped data) 
     1.2 ข้อมูลที่แจกแจงความถี่ (grouped data) 
     1.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ีหรือข้อมูลดิบ 
   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้โดยการน าข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   1) กรณีทราบค่าของข้อมูลทุกหน่วยได้จากประชากร การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร 
  

 

  

 



   2). กรณีทราบค่าของข้อมูลบางหน่วยในประชากร (ตัวอย่าง) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง มีดังนี้ 

  

 

 

 

    1.2  การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ ถ้าให้  x1, x2, x3, …., xk เป็นค่าของข้อมูลตัวที่ 
  1, 2, 3, ..., k และ f1, f2, f3, …., fk เป็นความถี่ของข้อมูลแต่ละตัวตามล าดับแล้วจะได้ค่าเฉลี่ยเลข                                          
                               คณิต คือ 
   1) กรณีทราบค่าของข้อมูลทุกหน่วยที่ได้จากประชากร  การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร  ดังนี้ 

 

   2) กรณีทราบค่าของข้อมูลที่ได้จากตัวอย่าง การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง ดังนี้ 

  

 

 

 

   สมรรถนะส ำคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร :  ได้อย่างมีความรู้ มีเหตุผล และมีคุณธรรม 
 ควำมสำมำรถในกำรคิด :  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ :  ใช้หลักการแก้ปัญหาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต :  มีหลักการใช้ชีวิตพอเพียง พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน 
  
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  :  นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และความเชื่อมันใน 
                           ตนเอง 
 อยู่อย่ำงพอเพียง :  นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. หลักฐำนกำรเรียนรู้ 
 ภำระงำน / ชิ้นงำน 
     1.  ใบกิจกรรมที่ 1 ทานอย่างไรไม่ให้อ้วน 
    2.  ใบกิจกรรมที่ 2 ทานอย่างไรพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 



 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ประเด็น วิธีกำร เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ด้ำน K สังเกตการตอบค าถาม ค าถามระหว่างการจัดการ

เรียนรู้ 
นักเรียนตอบค าถามได้
ถูกต้องร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมดถือว่าผ่าน 

ด้ำน P ตรวจใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทานอย่างไร
ไม่ให้อ้วน 
 
ตรวจใบกิจกรรมที่ 2 ทานอย่างไรพอเพียง
เลี้ยงชีพอย่างเพียงพอ 

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทาน
อย่างไรไม่ให้อ้วน 
 
ใบกิจกรรมที่ 12 ทาน
อย่างไรพอเพียงเลี้ยงชีพ
อย่างเพียงพอ 

นักเรียนทุกคนท าถูกต้องไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนทั้งหมดถือว่าผ่าน 

ด้ำน A สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับดีขึ้นไปถือ
ว่าผ่าน 

 

3. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 กิจกรรมกำรเรียนรู้ :  
   ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
   1. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเรียนจบแผนการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนจะได้รับรู้
อะไรบ้าง 
   2. ครูทบทวนเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ศึกษาในชั่วโมงที่แล้ว โดยยกตัวอย่างประกอบ เช่น 
เด็กหญิงชาลี ใช้เงินใน 1 สัปดาห์ ดังนี้ 50 , 67, 120 ,56,77 ,a ,80 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 156 บาทจงหาว่าวันที่ 6 ชาลีใหเ้งินกี่บาท 
   3. ครเูสนอแนะนักเรียนว่าเราสามารถน าเรื่องค่าเฉลี่ยมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น ค านวณรายจ่ายเฉลี่ยแต่
ละเดือนใช้มากใช้น้อยอย่างไร เหมาะสมหรือไม่มีวิธีการควบคุมรายได้และรายจ่ายอย่างไรหรือครูเสนอแนะนักเรียนหาค่าเฉลี่ย
คะแนนสอบ แคลอรี่อาหารที่ทานไปในแต่ละวันเพ่ือควบคุมน้ าหนัก หรือ เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ฯลฯ 
   4.   ครูยกตัวอย่างคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน คือ 

 



   5. นักเรียนท าใบกิจกรรมท าอย่างไรไม่ให้อ้วน  โดยครูเขียนสูตรลดน้ าหนักแล้วให้นักเรียนค านวณหาปริมาณ 
แคลอรีในแต่และสัปดาห์พร้อมอธิบายว่าท าไมทานแต่ละสูตรต่างกันอย่างไร  
   6. นักเรียนท าใบกิจกรรม   ทานอย่างไรพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างเพียงพอ     โดยครูมีรายการอาหารมาให้ๆ 
นักเรียนค านวณปริมาณอาหารเฉลี่ยที่ควรทานในแต่ละสัปดาห์ 
   7. นักเรียนออกมาน าเสนอรายการที่เลือกทานว่าเลือกอย่างไร เพราะเหตุใด 
   8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมที่ท าในคาบเรียนนี้ 
 

 สื่อและแหล่งเรียนรู้  
   1.  ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทานอย่างไรไม่ให้อ้วน 
   2.  ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทานอย่างไรพอเพียงเลี้ยงชีพอย่างเพียงพอ 
 

 เวลำเรียน : 1 ชั่วโมง 
 
ผู้สอนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
ควำมรู้ที่ครูต้องมีกำรสอน 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
2. การคัดเลือกเนื้อหาที่จะสอน 
3. การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
4. การวัดผลประเมินผล 

คุณธรรมของครู 
1. ความอดทน 
2. ความเพียรพยายาม 
3. ความเสียสละ 
4. ความยุติธรรม 

หลักพอเพียง 
 
 

ประเด็น 

 
พอประมำณ 

 
มีเหตุผล 

 

 
หลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตัวทีดี 
 

เนื้อหา ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  เหมาะสมกับวัย  
ความสามารถ  และเวลาของ
ผู้เรียน 

เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ 
ได้สอดคล้องตรงตาม 
หลักสูตรและมาตรฐาน 
การเรียนรู 

วางแผนการเรียนการสอน 
ตามเนื้อหาได้อย่างเป็น 
ขั้นตอน 

เวลำ ก าหนดเวลาในการจัด 
กิจกรรมได้เพียงพอ 
เหมาะสม 

มีการวางแผนการ 
จัดการเรียนการสอน 
เป็นล าดับขั้นตอน แบ่ง 
สรรเวลาในแต่ละ 
กิจกรรมได้เหมาะสม 

ให้ค าแนะดูแลนักเรียนให้ 
สามารถท ากิจกรรมได้ทัน 
ตามก าหนดเวลา 

กำรจัดกิจกรรม มีความยากง่าย เหมาะสมกับ
วัยและศักยภาพของผู้เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง
ตามสาระการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

เตรียมกิจกรรมเพ่ือรองรับ 
เมื่อเกิดปัญหาปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และพัฒนา
สมรรถนะที่ส าคัญตามที่
ก าหนด 

สื่อ/อุปกรณ์ ทันสมัยน่าสนใจ ประหยัด 
คุ้มค่า หาง่าย 

ผู้เรียนเกิดความสนใจ  
เห็นความส าคัญสิ่งที่อยู่ 
ใกล้ตัว 
 

การก าหนดข้อตกลงในการใช้
สื่อ อุปกรณ์ 

  



แหล่งเรียนรู้/ฐำนกำรเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว มีจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

การก าหนดข้อตกลงในการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

กำรประเมินผล ใช้วิธีการที่เหมาะสม 
และเท่ียงตรง 

วัดได้ตรงตามตัวชี้วัด การมีแบบประเมินและ
เกณฑ์การวัดที่ชัดเจน 

 
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตำมหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ควำมรู้ 
1. นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ย  มัธยฐาน และฐานนินมได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสมบัติของค่าเฉลี่ยเลข
คณิต 
4. สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่อง
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ไปเชื่อมโยงในชีวิตประจ าวันได้ 

คุณธรรม 
1. ความมีวินัยในตนเอง 
2. มีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ 
3. ความรับผิดชอบ 
4. ความสามัคคี มีน้ าใจ 

 
พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. สามารถแบ่งเวลาได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและภาระงาน 
2. สามารถน าความรู้เรื่องค่าเฉลี่ยมา
ประมาณการกินในแต่ละมื้อได้ 
3. สามารถท ากิจกรรมที่ตรงกับวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม 

1. การแบ่งเวลาภาระหน้าที่ที่เหมาะสม
กับความสามารถของแต่ละคนท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ได 
2. เลือกทานอาหารได้อย่างประหยัด
และเกิดประโยชน 
3. ท าประโยชน์ให้แก่สังคมคือเป็น
ตัวอย่างในการเลือกรับประทานอาหาร 

1. รู้จักบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตาม
หน้าที่ได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมท าให้
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถทานอาหารที่มีประโยชน 
3. มีร่างกายแข็งแรงปลดโรค 

 
ผู้เรียนได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 4 มิติตำมหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้ำน สมดุลและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ 
องค์ประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ควำมรู้ 

- ใช้วัสดุ  กระดาษ
หน้าเดี่ยวมาท าเป็น
งาน 
- ใช้ความรู้เรื่องสถิติ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อชีวิตประจ าวัน 

- เป็นตัวอย่างในการ 
ใช้ชีวิตกินดีมีสุข 

 - มีความรู้ที่จะเลือก 
ทานอาหารจาก 
ท้องถิน่และตาม 
ความเหมาะสม 

- วัฒนธรรมการอยู่ 
อาศัยการใส่ใจใน 
ของกินในท้องถิ่น 

ทักษะ 

- ทักษะการเลือกทาน 
อาหารที่เป็นประโยชน 

- ทักษะการเลือก 
ทานอาหารที่เป็น 
ประโยชน์ในแต่ละ 
วัน 

- ทักษะการเลือก 
ทานอาหารที่เป็น 
ประโยชน์ทานอาหาร 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

- มีการสืบทอดการ 
กินอยู่เพ่ือสุขภาพท่ี 
ดี 

ค่ำนิยม 

- ตระหนักและเห็น 
คุณค่าของการ 
รับประทานอาหารที่ 
เป็นประโยชน 

- เกิดค่านิยมในการ 
ทานอาหารที่ 
เหมาะสม 
 

- มีการเลือกวัตถุดิบใน
ครัวเรือนมาใช้ 
ประโยชน์มากขึ้น 

- เกิดความภาคภูมิใจ 
ในรูปร่าง  ร่างกาย 
แข็งแรงและปลอด 
โรค 



บันทึกหลังกำรสอน 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านความรู้ (Knowledge) 
  ................................................................................................................................................................... ......................... 
  ................................................................................................................................................................... ......................... 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านทักษะ (Practice) 
  ...................................................................................................................................................................................... ...... 
  ............................................................................................................................ ................................................................ 
   ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านเจตคติ (Attitude) 
  ................................................................................................................................................ ............................................ 
  ................................................................................................................................................................... ......................... 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  ................................................................................................................................................................... ......................... 
  ................................................................................................................................................................... ......................... 
  ...................................................................................................................................................................................... ...... 
  ........................................................................................................................................................... ................................. 
 
 แนวทางแก้ไข 
  ...................................................................................................................................................................................... ...... 
  ........................................................................................................................................................... ................................. 
  ...................................................................................................................................................................................... ...... 
  ........................................................................................................................................................... ................................. 
 

             ลงชื่อ  .............................................. ผู้สอน 
                 (นายทองมัย พิมพันธ์) 
             วันที่ ........... / ............................. / ............ 
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
................................................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................... ...................................... 
 
             ลงชื่อ  ..............................................  
             (..........................................) 
        วันที่ ........... / ............................. / ............ 
 
 
 
 
 



ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
................................................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................................................................... ...................................... 
 
             ลงชื่อ  ..............................................  
             (..........................................) 
        วันที่ ........... / ............................. / ............ 
 
ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 

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

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

................................................................................................................................................................... ...................................... 
 
 
              ลงชื่อ  ..............................................  
                         (นายประสาน  กองทอง) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
              รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
         วันที่ ........... / ............................. / ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


