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ตัวอยางเกณฑการประเมิน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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เกณฑการประเมินกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การกําหนดขอมูลและการนําเสนอขอมูล
ระดับ 4 จัดทําแบบบันทึกเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลนํามาประมวลผล นําเสนอขอมูลถูกตองตาม
หลักการและเหมาะสมกับขอมูล
ระดับ 3 จัดทําแบบบันทึกเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลนํามาประมวลผล นําเสนอขอมูลไดถูกตอง
ตามหลักการ
ระดับ 2 รวบรวบขอมูลนํามาประมวลผล นําเสนอขอมูลไดถูกตองตามหลักการ
ระดับ 1 ประมวลผล และนําเสนอขอมูลไดถูกตองตามหลักการ
กระบวนการปฏิบัตงิ านทางคณิตศาสตร
ระดับ 4 ศึกษารายละเอียดของขอมูล มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีสมาธิ
รักษาความสะอาด มีวิธีการตรวจสอบผลงานดวยตนเอง จัดระบบการลําดับเรื่องใน
การรวบรวมชิน้ งาน จัดทํารายงานไดอยางเหมาะสมกับขอมูล
ระดับ 3 ศึกษารายละเอียดของขอมูล มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีสมาธิ
รักษาความสะอาด ไมสามารถตรวจสอบผลงานดวยตนเอง จัดระบบการลําดับเรื่องใน
การรวบรวมชิน้ งาน
ระดับ 2 ศึกษารายละเอียดของขอมูล มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีสมาธิ
รักษาความสะอาด ไมสามารถตรวจสอบผลงานดวยตนเอง ขาดการจัดระบบ การลําดับ
เรื่องในการรวบรวมชิ้นงาน จัดทํารายงานไดอยางเหมาะสมกับขอมูล
ระดับ 1 ศึกษารายละเอียดของขอมูล ขาดการวางแผนการทํางาน แตมีการดําเนินงานเพื่อนําไปสู
การรายงานไดเหมาะสมกับขอมูล
ทักษะการปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร
ระดับ 4 เลือกใชเครื่องมือและวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูล
อยางสัมพันธกัน มีความคลองแคลวในการคํานวณและการปฏิบัติกิจกรรม
กลาแสดงออกตอการนําเสนองาน
ระดับ 3 เลือกใชเครื่องมือและวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูล
อยางสัมพันธกัน มีความคลองแคลวในการคํานวณและการปฏิบัติกิจกรรม
ระดับ 2 เลือกวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูลอยางสัมพันธกัน
มีความคลองแคลวในการคํานวณและการปฏิบัติกิจกรรม
ระดับ 1 เลือกวิธีการนําเสนอขอมูลไดเหมาะสมกับขอมูล จําแนก จัดกลุมขอมูลอยางสัมพันธกัน
มีความคลองแคลวในการคํานวณ
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เจตคติที่ดีตอการปฏิบตั ิทางการคณิตศาสตร
ระดับ 4 มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ ยอมรับฟงความคิดเห็น มีความกระตือรือรนใน
การทํางาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานคณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหา
ความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ
ระดับ 3 มีความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็น มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานคณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหาความรูทางคณิตศาสตร
อยูเสมอ
ระดับ 2 มีความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็น มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
คณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ
ระดับ 1 มีความซื่อสัตย ยอมรับฟงความคิดเห็น ปฏิบัติงานคณิตศาสตรดวยความมั่นใจ แสวงหา
ความรูทางคณิตศาสตรอยูเสมอ
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7-9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน
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เกณฑการประเมินความสามารถในการเขาใจ การสื่อความหมาย กระบวนการ และผลงาน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ระดับ
คะแนน

การสื่อสาร
การอธิบายเหตุผล
อธิบายเหตุผลแตละ
ขั้นตอน ใชแผนภูมิ
และหรือคําศัพทที่ทํา
ใหผูอื่นอานเขาใจได

4

- ใชคํา / ขอความทาง
คณิตศาสตรเพื่อสื่อ
ความหมายอยาง
ถูกตอง ยนยอ
ชัดเจน
- แสดงใหเห็น
อยางชัดเจนถึง
ความเขาใจอยาง
ชัดแจงถึงเหตุผล
โดยตอบทุกขั้นตอน
- นําเสนอการทํางาน
ที่มีความสัมพันธกัน
อยางมีเหตุผล
- แสดงใหเห็น
หลักฐานการจัดการ
อยางเปนระบบและ
มีความตอเนือ่ งใน
การแกโจทย
- สื่อความไดชัดเจน
แจมแจง ผูชม
ทุกระดับเขาใจได

แนวทางการใหคะแนน
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ความคิดรวบยอด
และยุทธวิธี
แสดงใหเห็นถึงความ
เขาใจในความคิด
รวบยอดที่สัมพันธกับ
ความตองการของ
โจทยปญหา
- แปลความตองการ
ของโจทยปญ
 หาไป
สูความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร
ที่ถูกตอง
- เลือกและใชขอมูล
ไดสอดคลองกับ
โจทยปญหา
- ใชภาพโมเดล
แผนภูมิ หรือ
สัญลักษณเพื่อ
แทนความคิด
รวบยอดทาง
คณิตศาสตรใน
โจทยปญหาได
อยางเหมาะสม

ยุทธวิธีการเลือก
การแกปญหาและ
ตรวจสอบ

ผลผลิตหรือ
แกปญหาไดอยาง
มีเหตุผล
ผลงานถูกตอง แมนยํา
หรือแสดงการ
แกปญหาอยางมี
เหตุผล

- ประยุกตใชกราฟ
- สามารถคิดคํานวณ
ตัวเลขหรือสิ่งที่เปน หรือเสนอรูปแบบ
รูปภาพ เพื่อแสดง
วิธีการหาคําตอบได
อยางถูกตองแมนยํา
การแกปญหา
- เลือกใชทักษะและ - มองหาวิธีการแก
ปญหาโดยวิธีการอืน่
ยุทธวิธีที่เหมาะสม
เพื่อตรวจสอบหรือ
และสมบูรณใน
สนับสนุนความคิด
การแกปญหา
ในครั้งแรก
- เลือกใชวิธีการ
ตรวจสอบคําตอบ - วิเคราะหวิธกี ารผล
ของการแกปญหา
ที่ถูกตอง
ไดอยางมีเหตุผล
- มองเห็นความ
เชื่อมโยง หรือ
การขยายผลไปสู
หลักการของปญหา
ไดอยางสมบูรณ
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ระดับ
คะแนน
3

2

การสื่อสาร
การอธิบายเหตุผล

แนวทางการใหคะแนน
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ความคิดรวบยอด
และยุทธวิธี

ผลผลิตหรือ
แกปญหาไดอยาง
มีเหตุผล
- ใชกราฟ ตัวเลขและ - การคํานวณ หรือ
วิธีการหาคําตอบ
สิ่งที่เปนรูปภาพ
ถูกตอง
บางสวน ชวยแก
- แสดงวิธกี าร หรือ
ปญหา
การหาเหตุผล
- เลือกใชวิธีการแก
สนับสนุนการหา
ปญหาที่ยืดยาว
- ใชทักษะทาง
คําตอบไดบางสวน
คณิตศาสตร และ - เชื่อมโยงไปสู
ยุทธวิธีเกือบ
หลักการของปญหา
ครบถวน
ไดบางสวน

- ใชคณิตศาสตรเพื่อ - แสดงใหเห็นความ
เขาใจความคิด
สื่อความหมายได
ถูกตอง แตไมยนยอ รวบยอดสวนใหญ
ในโจทยปญ
 หา
- แสดงความเขาใจ
เหตุผลบางสวนใน - เลือกและใชขอมูล
สอดคลองกับโจทย
แตละขั้นตอน
ปญหาไดเปน
- นําเสนอการทํางาน
มีความตอเนือ่ งและ สวนใหญ
สามารถแกปญหา - ใชภาพโมเดล
แผนภูมิ และ
เปนบางราย
- สื่อความหมายใหได สัญลักษณนาํ เสนอ
แทนความคิด
ชัดแจง เฉพาะผูชม
รวบยอดทาง
บางสวนเทานั้น
คณิตศาสตร
บางสวน
- ใชคําทาง
- แปลความตองการ - ใชกราฟ ตัวเลขและ - การคํานวณมีขอ
คณิตศาสตรเพื่อสื่อ
ของโจทยผิดเปน
ผิดพลาดบางสวน
สิ่งที่เปนรูปภาพ
ความที่ผิดสวนใหญ สวนใหญ
- แสดงเหตุผล
แกปญหาเพียง
- เสนอเหตุผลไม
- เลือกใชขอมูลสวน
สนับสนุนการหา
เล็กนอย
สมบูรณ
นอย ๆ มานําเสนอ - ใชทักษะ และ
คําตอบเล็กนอย
- แสดงโครงสราง
- แสดงการเชื่อมโยง
โจทยปญหา
ยุทธวิธีแกปญ
 หา
อยางไมเปนเหตุผล - ใชภาพ โมเดล
หลักการการแก
สวนใหญไมตรง
- ไมแสดงหลักฐาน
ปญหาไดเล็กนอย
แผนภูมิ สัญลักษณ ประเด็น
ถึงความเขาใจใน
ขัดแยงกับความ
- แสดงการตรวจ
การแกปญหา
ตองการของโจทย
คําตอบไมสมบูรณ
- สื่อความหมายได
ในบางสวน
เฉพาะตนเองเทานั้น
ที่เขาใจ
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ระดับ
คะแนน

การสื่อสาร
การอธิบายเหตุผล

1

- ใชคําทาง
คณิตศาสตร เพื่อ
สื่อความผิดทั้งหมด
- เสนอเหตุผลที่ผิด
- ไมแสดงหลักฐาน
ความเขาใจ วิธีการ
แกปญหา
- ไมสื่อความหมาย
ถึงความเขาใจ
- ไมอธิบายเหตุผล
ใด ๆ

0

แนวทางการใหคะแนน
ความเขาใจใน
กระบวนการ
ความคิดรวบยอด
และยุทธวิธี
- แปลความหมาย
ความตองการของ
โจทยผิด
- เลือกใชขอมูลที่ไม
เหมาะสม
- นําเสนอภาพโมเดล
แผนภูมิ ขัดแยงกับ
ความตองการของ
โจทย
- ไมแสดงถึงความ
เขาใจโจทยปญหา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6-9
3–5
0–2

- ไมใชกราฟ หรือ
รูปแบบแสดงใน
การแกไขปญหา
- ใชวิธีการทีผ่ ิดใน
การแกปญหา
- ไมแสดงการตรวจ
คําตอบ

- ไมแสดงวิธีทํา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ผลผลิตหรือ
แกปญหาไดอยาง
มีเหตุผล
- การคํานวณผิด
ทั้งหมด
- ไมแสดงเหตุผล
สนับสนุนคําตอบ
- เชื่อมโยงไปสู
หลักการที่ไมถูกตอง

- ไมแสดงการ
คํานวณ / หาคําตอบ
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เกณฑการประเมินการแกโจทยปญหา
1. การเขียนโจทยถูกตอง
- เขียนโจทยถูกตอง
- เขียนโจทยผิด 2 คํา
- เขียนโจทยผิดตั้งแต 3 คําขึ้นไป
- เขียนโจทยผิดตั้งแต 5 คําขึ้นไป
2. การเขียนประโยคสัญลักษณ
- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง
- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตองแตไมใสเครื่องหมายเทากับ
- เขียนประโยคสัญลักษณถูกตองแตใสเครื่องหมายบวก ลบ คูณ
หรือหารไมครบ
- เขียนประโยคสัญลักษณไมถูกตองแตมีเครื่องหมายบวก ลบ คูณ
หรือหาร
3. การแสดงวิธีทาํ
- แสดงวิธีทําถูกตอง คําตอบถูกตอง
- ไมเขียนคําอธิบาย แตเครื่องหมายและคําตอบถูกตอง
- ไมเขียนคําอธิบาย ไมใสเครื่องหมาย แตคําตอบถูกตอง
- ไมเขียนคําอธิบาย วิธีทําถูก ไมมีเครื่องหมาย คําตอบไมถูกตอง
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7-8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑการประเมินคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตใชวิธกี ารแกปญหาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
ระดับ
ระดับ 4
ขั้นสูง

ความเขาใจ
ปญหา
แสดงความเขาใจ
ปญหาอยางทะลุ
ปรุโปรง

ระดับ 3
เชี่ยวชาญ

แสดงความเขาใจ
ขั้นพื้นฐานของ
ปญหา

ระดับ 2
เชี่ยวชาญ
บางสวน

แปลความปญหา
บางสวนผิด

ระดับ 1
ไมเชี่ยวชาญ

แสดงความเขาใจ
ปญหาบางสวน
หรือไมเขาใจ
ปญหา

วิธีการที่ใช

การอธิบายดวย
การพูดหรือเขียน
ประยุกตใชวิธที ี่มี การอธิบายชัดเจน
ประสิทธิภาพดวย กะทัดรัดและใช
ขอมูลที่ถูกตองใน ภาษาคณิตศาสตรที่
แผนภูมิ ตาราง หรือ เหมาะสม
แผนผังถาจําเปน
ประยุกตใชวิธกี าร อธิบายชัดเจน
ดวยขอมูลที่ถกู ตอง และใชภาษา
ในแผนภูมิ ตาราง คณิตศาสตรที่
หรือแผนผัง
เหมาะสม แต
ถาจําเปน
ไมกะทัดรัด
มีความยุงยากในการ การอธิบาย
ประยุกตใชวิธกี าร ไมชัดเจน ไม
หรือมีประโยชน
รัดกุม หรือไม
เพียง บางสวน
สมบูรณ
ไมไดทําหรือ
อธิบายไมเขาใจ
ใชวิธีที่ไมถูกตอง หรือไมเกีย่ วกับ
ปญหา

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
7-9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

ความพอใจใน
สิ่งที่ตองการ
บรรลุความตองการ
ทุกประเด็นของ
ปญหา มีคําตอบ
ถูกตอง
บรรลุความตองการ
ทุกประเด็นของ
ปญหา แตมี
คําตอบบางสวนไม
ถูกตอง
บรรลุความตองการ
สวนใหญของปญหาคําตอบอาจจะ
ถูกหรือไมถูก
ไมบรรลุความ
ตองการใด ๆ
ของปญหา

79
เกณฑการประเมินการแกโจทยปญหาการบวกเลข 2 หลัก
ทักษะการเรียนรู
ได 4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ทักษะการคิด
ได 4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ทักษะในการสื่อสาร
ได 4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เมื่อเขียนโจทยถูกตอง มีประโยคสัญลักษณ และแสดงวิธีทํา
เมื่อไมไดเขียนโจทยหรือไมไดเขียนประโยคสัญลักษณ แตแสดงวิธีทํา
ไมไดเขียนทั้งโจทย และประโยคสัญลักษณหรือไมไดเขียนอยางใดอยางหนึ่ง
และไมไดแสดงวิธีทํา
เมื่อไมไดเขียนโจทย ไมไดเขียนประโยคสัญลักษณ และไมไดแสดงวิธีทํา
เมื่อแสดงวิธีทาํ ถูกตอง ไดคาํ ตอบถูก
เมื่อแสดงวิธีทาํ ถูกตอง แตคาํ ตอบผิด หรือแสดงวิธีทําถูกตองไมหมด
มีผิดเล็กนอย แตคําตอบถูก
เมื่อแสดงวิธีทาํ ผิดมากกวาถูก แตคําตอบถูก
เมื่อแสดงวิธีทาํ ผิดมากกวาถูก และคําตอบผิด
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณถูกตอง
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณโดยมีที่ผิด 1 ที่
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณโดยมีที่ผิด 2 ที่
เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณโดยมีที่ผิดมากกวา 2 ที่

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
11 – 12
9 – 10
7-8
5–6
3–4

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

80
เกณฑการประเมินผลงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับ
3

2

1

0

เลือกใชขอมูล
ความเขาใจใน
ไดอยางเหมาะสม
ความคิดรวบยอด
- เลือกและใชขอมูล - แสดงใหเห็น
ไดอยางเหมาะสม
ความเขาใจ
ขอมูลมีความ
ความคิดรวบยอด
หลากหลาย
ทางคณิตศาสตร

ความถูกตอง
ตามหลักวิชา
- แสดงวิธกี ารได
อยางถูกตอง
แมนยํา

- เลือกใชขอมูลได - แสดงใหเห็น
อยางเหมาะสม
ความเขาใจ
แตขอมูลไม
ความคิดรวบยอด
หลากหลาย
สวนใหญถูกตอง
- เลือกใชขอมูล
- แสดงใหเห็น
บางสวนไม
ความเขาใจ
เหมาะสม และ
ความคิดรวบยอด
ขอมูลไม
สวนใหญ
หลากหลาย
ไมถูกตอง
- เลือกและใชขอมูล - ไมแสดงใหเห็น
ไมเหมาะสม
ความเขาใจ
ความคิดรวบยอด

- แสดงวิธกี าร
บางสวน
ไมถูกตอง

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
6–9
3–5
0–2

- แสดงวิธกี าร
ถูกตองเปน
บางสวน

- แสดงวิธกี าร
ไมถูกตอง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

การนําเสนอ
ผลงาน
- นําเสนอดวยวิธีการ
ที่ชัดเจน เปนไปตาม
ลําดับขั้นตอนที่ตอ
เนื่อง การนําเสนอ
นาสนใจ
- นําเสนอตามลําดับ
ขั้นตอน สื่อ
ความหมายได
พอสมควร
- นําเสนออยาง
ไมมีลําดับขั้นตอน
การนําเสนอ
ไมนาสนใจ
- ไมนําเสนอผลงาน

81
เกณฑการประเมินความรูเรื่องการวัดและมาตราสวน
ระดับคะแนน
รายการ
ประเมิน
1. แผนผัง
หองเรียน
(ความรู
เรื่องการวัด
และมาตรา
สวน)

4

3

2

1

0

ใชมาตราสวน
ไดถูกตองและ
เหมาะสมทุก
รายการและ
ครบตามจํานวน
ที่กําหนดให

ใชมาตราสวน
ถูกตองและ
เหมาะสมทุก
รายการ แตไม
ครบตามจํานวน
ที่กําหนดให

ใชมาตราสวน
ถูกตองและ
เหมาะสมได 2
หรือ 3 รายการ
และมีครบตาม
จํานวนที่
กําหนดให
ผลงาน
แปลกใหม แต
ประยุกตมาจาก
ที่อื่นและใช
ประโยชนได
นอย
ปฏิบัติงานตางๆ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหเปน
บางครั้ง
ปฏิบัติตนใหอยู
ในขอตกลงที่
กําหนดใหเปน
บางครั้ง

ใชมาตราสวน
ถูกตองและ
เหมาะสมได
1 รายการ
หรือไมถูกตอง
ทั้งหมด

ไมสง / ไมเขียน
แผนผัง

2. ความ
ผลงาน
สําเร็จ
แปลกใหม ไม
ของผลงาน เลียนแบบจาก
ที่อื่นและใช
ประโยชนได

ผลงาน
แปลกใหม แต
ประยุกตมาจาก
ที่อื่น และใช
ประโยชนได

3. ความรับ
ผิดชอบ

ปฏิบัติงานตางๆ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหเกือบ
ทุกครั้ง
ปฏิบัติตนใหอยู
ในขอตกลงที่
กําหนดใหเกือบ
ทุกครั้ง

4. ความมี
ระเบียบ

ปฏิบัติงานตางๆ
ตามระยะเวลา
ที่กําหนดให
ทุกครั้ง
ปฏิบัติตนใหอยู
ในขอตกลงที่
กําหนดให
รวมกันทุกครั้ง

เลียนแบบ
ไมปฏิบัติงาน
ผลงานจากที่อื่น
หรือใช
ประโยชนได
นอย
ปฏิบัติงานตางๆ ไมปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหเพียง
ครั้งเดียว
ปฏิบัติตนใหอยู ไมปฏิบัติงาน
ในขอตกลงที่
กําหนดใหเพียง
ครั้งเดียว

82
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
14 – 16
10 – 13
6-9
3–5
0–2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตก

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

83
เกณฑการประเมินเรื่องแผนผังและมาตราสวน
ผลงานนักเรียน
ระดับ 4 มีแผนผังแสดงรายละเอียดไดครบถวน และใชมาตราสวนถูกตอง
ระดับ 3 มีแผนผังแสดงรายละเอียดไมครบถวน แตใชมาตราสวนถูกตอง
ระดับ 2 มีแผนผังแสดงรายละเอียดครบถวน แตมาตราสวนไมถูกตอง
ระดับ 1 มีแผนผังแสดงรายละเอียดไมครบถวน และมาตราสวนไมถูกตอง
ระดับ 0 ไมมีแผนผัง
การนําเสนอผลงาน
ระดับ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล คิดคํานวณไดถูกตอง
ชัดเจน พรอมระบุเหตุผลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
ระดับ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผล แตคิดคํานวณไมถูกตอง
ระดับ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานไมสมเหตุสมผล แตคิดคํานวณไดถูกตอง
ระดับ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานไมสมเหตุสมผล และการคิดคํานวณไมถูกตอง
ระดับ 0 ไมมีการดําเนินงาน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
7 –8
4–6
2-3
0–1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

84
เกณฑการประเมินเรื่องการหาพื้นที่จากการนับตาราง
1. การประเมินความสามารถในการสรางชิ้นงาน
ประเด็น
การประเมิน
3
การหาพื้นที่โดยการ พื้นที่ถูกตองโดย
นับตาราง
คลาดเคลื่อน
1 ตารางหนวย
การหาพื้นที่รปู
หาพื้นที่โดยใชสูตร
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ไดถูกตอง

ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
2
1
หาพื้นที่คลาดเคลื่อน
หาพื้นที่คลาดเคลื่อน
2 ตารางหนวย
มากกวา 2 ตารางหนวย
หาพื้นที่โดยใชนับ
ตารางไดถูกตอง

ใชสูตรหาพื้นที่ถูกตองแต
คํานวณผิดพลาด หรือ
การนับตารางคลาดเคลื่อน

2. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
ประเด็น
การประเมิน
วิธีหาพื้นที
หลากหลายวิธี
การตั้งชื่อภาพและ
การใหเหตุผล

ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
3
2
1
หาพื้นที่ถูกตองตั้งแต หาพื้นที่ถูกตอง 2 วิธี
หาพื้นที่ถูกตอง 1 วิธี
3 วิธีขึ้นไป
ชื่อภาพสอดคลองกับ ชื่อภาพคอนขาง
ชื่อภาพขาดความ
ภาพและเหตุผล
สอดคลองกับภาพ หรือ สอดคลองกับภาพ หรือ
เหมาะสม
เหตุผลคอนขางเหมาะสม เหตุผลขาดความเหมาะสม

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
10 – 12
7–9
4–6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขนึ้ ไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

85
เกณฑการประเมินเรื่องการหาพื้นที่จากการนับตาราง
1. ความสามารถในการสรางชิน้ งาน
ประเด็น
ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
การประเมิน
3
2
1
0
- การหาพืน้ ที่ - ประมาณพืน้ ที่ได - พื้นที่ประมาณไดมี - พื้นที่ประมาณไดมี - ไมมี
ผลงาน
โดยประมาณ ถูกตองหรือมีความ ความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อน
จากการนับ
คลาดเคลื่อน
1 – 2 ตารางหนวย มากกวา
2 ตารางหนวย
ตาราง
นอยกวา
1 ตารางหนวย
2. ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร
ประเด็น
ระดับคะแนน / ลักษณะของงาน
การประเมิน
3
2
1
0
- การใหเหตุผล - วิธีประมาณพื้นที่โดย - วิธีการประมาณ - วิธีการในการ
- ไมให
และการสรุป การนับตารางมี
พื้นที่โดยการนับ
ประมาณพืน้ ที่
เหตุผล
เกี่ยวกับวิธี
ความสมเหตุสมผล
ตาราง ขาดความ
โดยการนับตาราง
การประมาณ
พื้นที่ท่ปี ระมาณได
สมเหตุสมผลใน
ขาดความสมเหตุ
พื้นที่โดย
ใกลเคียงกับความ
บางสวน และเกิด สมผลทําใหเกิด
การนับตาราง จริงหรือเกิดความ
ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน
ปานกลาง
มาก
เล็กนอย
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
5–6
2–4
0–1

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

86
เกณฑการประเมินความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

หลักฐานการใชทักษะตาง ๆ / ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่ทะลุปรุโปรง และรูแจง : ทักษะ
ตาง ๆ และยุทธศาสตรตาง ๆ แสดงถึงหลักฐานของการคิดเพื่อสํารวจปญหา
• งานของผูเรียนชัดเจนและมีจุดเนน
• ทักษะตาง ๆ และยุทธศาสตรตาง ๆ เหมาะสมและชี้ใหเห็นถึงการคิดที่รูแจง
• ผูเรียนไดขยายขอสรุปที่เปนไปได เพื่อนําไปสูการแกปญ
 หา
หลักฐานการใชทักษะตาง ๆ / ยุทธศาสตรที่เปนประจําหรือบางสวน : ทักษะตาง ๆ
และยุทธศาสตรตาง ๆ มีจุดเนนแตไมชัดเจน
• ผูเรียนประยุกตใชยุทธศาสตรบางสวน
• ยุทธศาสตรของผูเรียนดําเนินการไมไดเต็มที่
• ผูเรียนเริ่มปญหาไดอยางเหมาะสม แตเปลี่ยนจุดเนนไมถูกตอง
• ผูเรียนจัดระบบรูปแบบหรือความสัมพันธ แตไมไดขยายใหถูกตอง
ขอจํากัดในดานทักษะ / ยุทธศาสตร : ทักษะและยุทธศาสตรขาดจุดศูนยกลางและ
ไมมีรายละเอียดหรือมีเพียงคราว ๆ
• ไมไดบันทึกวิธีการ / ลําดับขั้นตอน
• ไมมีหลักเกณฑในการใชยุทธศาสตร
• ผูเรียนไมไดคนควา / ศึกษาปญหา เพื่อสรางมโนทัศน รูปแบบ หรือ
ความสัมพันธ
• ผูเรียนไมมีทางเลือกอื่นในการแกปญหาตามที่ควรจะเปน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

87
เกณฑการประเมินความเขาใจความคิดรวบยอดในคณิตศาสตร
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

เขาใจความคิดรวบยอดอยางสมบูรณ : ผูเรียนสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
ในการแกโจทย
• คําตอบของผูเรียนมีความมัน่ คงตอเนื่องกับคําถามและโจทย
• ผูเรียนสามารถแปลความหมายของโจทยเปนความคิดรวบยอดเชิงคณิตศาสตร
ไดอยางเหมาะสม
เขาใจความคิดรวบยอดบางสวน : ผูเรียนสามารถเก็บสาระสําคัญของโจทย
คณิตศาสตรแตไมสามารถใชขอมูลนี้ในการแกโจทยได
• ผูเรียนสามารถสรางสิ่งเชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดตาง ๆ ไดเพียงบางสวน
• การแกโจทยปญ
 หาของผูเรียนไมเกีย่ วโยงกับคําถามอยางสมบูรณ
• ผูเรียนเขาใจภาระงานเพียงสวนเดียวซึ่งไมใชภาระงานทัง้ หมด
ขาดความเขาใจความคิดรวบยอด : การแกโจทยของผูเรียนไมมั่นคงตอเนื่อง หรือ
ไมเกี่ยวของกับคําถาม
• ผูเรียนแปลความหมายของโจทยเปนความคิดรวบยอดเชิงคณิตศาสตรอยาง
ไมถูกตอง
• ผูเรียนใชกระบวนการที่ไมถูกตอง โดยปราศจากความเขาใจความคิดรวบยอด
ที่เกี่ยวของกับภาระงานที่ตองทํา

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

88
เกณฑการประเมินความความรูตามลําดับขั้นตอนในคณิตศาสตร
3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

ใชลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมอยางเต็มพิกดั : ผูเรียนใชกฎตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการตัดสินหาแนวทางแกปญหา
• ผูเรียนใชนยิ ามศัพททางคณิตศาสตร ตลอดจนยุทธศาสตรที่เหมาะสม
• ผูเรียนแกปญหาและตรวจสอบวิธีแกปญหาได
• ผูเรียนใชกฎคณิตศาสตร และภาษาคณิตศาสตรไดชัดเจนถูกตอง
ใชลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมบางสวน : ผูเรียนไมแมนยําในการใชนยิ ามศัพททาง
คณิตศาสตร กฎ หรือวิธีการ
• ผูเรียนไมสามารถนําเอาวิธีการไปใชไดอยางครบถวน
• กระบวนการทีผ่ ูเรียนใชในการตรวจสอบการแกปญหาไมถูกตอง
ขาดการใชลําดับขั้นตอนทางคณิตศาสตร : ผูเรียนใชวธิ ีการ หรือการจัดการขอมูลที่
ไมเหมาะสมในความพยายามแกปญหา
• ผูเรียนไมสามารถหาทางจัดการกับวิธีการ หรือแนวทางแกปญหาที่ไมเหมาะสม
ไดสําเร็จ
• ผูเรียนใชกฎทางคณิตศาสตร หรือตีความโจทยทางคณิตศาสตรไปในทางที่ผิด
และไมเหมาะสมตามวิธีการ
• ผูเรียนไมสามารถตรวจสอบวิธีการแกปญหาได

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 คะแนนขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

89
เกณฑการประเมินความรูเรื่องการวัดและมาตราสวน
ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 0

- ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลและคิดคํานวณไดถูกตอง
ชัดเจน พรอมระบุเหตุผลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
- มีแผนผังแสดงรายละเอียดไดครบถวน และใชมาตราสวนถูกตอง
- ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลและคิดคํานวณไดถูกตอง
ชัดเจน พรอมระบุเหตุผลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
- มีแผนผังแสดงรายละเอียดไมครบถวน และใชมาตราสวนถูกตองหรือมีแผนผัง
แสดงรายละเอียดครบถวน แตมาตราสวนไมถูกตอง
- ขั้นตอนการดําเนินงานมีความเปนไปไดและสมเหตุสมผลแตคิดคํานวณไมถูกตอง
- มีแผนผังแตไมถูกตองครบถวน
- ขั้นตอนการดําเนินงานไมสมเหตุสมผล และคิดคํานวณไมถูกตอง
- ไมมีผลงาน

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

90
เกณฑการประเมินการปฏิบตั งิ านทางคณิตศาสตร : การวิเคราะหขอมูล
คะแนน

รายละเอียด

4

การประมาณคาถูกตอง ใชวธิ ีการทางคณิตศาสตรถูกตองเหมาะสม ไมมีขอผิดพลาด
สรุปตามหลักตรรกะโดยมีกราฟสนับสนุน อธิบายความคิดอยางมีเหตุมีผล
การประมาณคาดี ใชวิธีการทางคณิตศาสตรอยางเหมาะสม มีขอผิดพลาดเล็กนอย
สรุปตามหลักตรรกะโดยมีกราฟสนับสนุน อธิบายความคิดไดดี
พยายามทดลองประมาณการแตไมถูกตอง ใชวิธีการทางคณิตศาสตรไมเหมาะสม
แตไมมีขอบกพรอง สรุปโดยไมมีกราฟสนับสนุน มีการอธิบายความคิดเล็กนอย
การประมาณคาไมถูกตอง ใชวิธีการทางคณิตศาสตรไมเหมาะสม ไมมีการสรุปที่
เกี่ยวของกับกราฟ ไมมีการอธิบายความคิด
ไมทํา / ไมพยายามทดลอง

3
2
1
0
เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับคะแนน 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

91
เกณฑการประเมินการแสดงวิธีทําโจทยปญหา
ระดับ 4

หมายถึง

คําตอบถูกตอง แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน

ระดับ 3

หมายถึง

คําตอบถูกตอง แสดงเหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย

ระดับ 2

หมายถึง

เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางที่จะนําไปหาคําตอบ

ระดับ 1

หมายถึง

แสดงวิธีคิดเล็กนอย แตไมไดคําตอบ

ระดับ 0

หมายถึง

ไมตอบ หรือตอบไมถูกเลย

เกณฑการผาน

ตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป

สรุป



ผาน



ไมผาน

