
  

เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง 

วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2/2556 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑการประเมิน 

3 2 1 

1.จํานวนและการ

ดําเนินการเปนหลักการ

เบื้องตนท่ีเปนพ้ืนฐานใน

การนําไปใชในชีวิตจริง

เก่ียวกับการเปรียบเทียบ

การ บวก ลบ คูณ และการ

หาร 

-ระบุยกตัวอยางจํานวนเตม็

บวก จํานวนเตม็ลบ และ

คูณได 

-เปรียบเทียบจํานวนเตม็ได 

-บวก ลบ คูณ หาร จํานวน

เต็มและอธิบายผลท่ีเกิดขึ้น 

-บอกสมบัติของจํานวนเตม็

และนําความรูเก่ียวกับ

สมบัติของจํานวนเต็มไป

ใชได 

-ระบุยกตัวอยางจํานวนเตม็

บวก จํานวนเติมลบ และ

คูณได 

-เปรียบเทียบจํานวนเตม็ได 

-ระบุยกตัวอยางจํานวนเตม็

บวก จํานวนเตม็ลบ และ

คูณได 

2.อานเขียนเศษสวน            

และทศนิยมโดยใชสมบัติ

การบวก ลบ คูณ หาร การ

เปรียบเทียบและแกโจทย

ตามปญหาสถานการณจริง 

-บอกความหมายของ

เศษสวนทศนิยมและเขียน

เศษสวนในทศนิยมและ

เขียนทศนิยมซํ้าในรูป

เศษสวน 

-เปรียบเศษสวนทศนิยม

และสามารถบวก ลบ คูณ

หาร เศษสวนและทศนิยม

ได  

-สามารถนําความรูเก่ียวกับ

เศษสวนและทศนิยมไปใช

แกโจทยปญหาได 

-บอกความหมายของ

เศษสวนทศนิยม และเขียน

เศษสวนในทศนิยม และ

เขียนทศนิยมซํ้าในรูป

เศษสวน 

-เปรียบเศษสวนทศนิยม

และสามารถบวก ลบ คูณ

หาร เศษสวนและทศนิยม

ได 

-บอกความหมายของ

เศษสวนทศนิยม และเขียน

เศษสวนในทศนิยม และ

เขียนทศนิยมซํ้าในรูป

เศษสวน 

3.วัดความยาวหรือพ้ืนท่ีใช

หนวยการวัดท่ีเปน

มาตรฐาน  เหมาะสมกับ

การวัดได และสามารถแก

โจทยปญหาพ้ืนท่ีใน

สถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันได 

-บอกการเปรียบเทียบ

หนวยความยาวพ้ืนท่ีใน

ระบบเดียวกันและตาง

ระบบได 

-เลือกใชหนวยการวัด

เก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี

ได 

-สามารถแกโจทยปญหา

พ้ืนท่ีในสถานการณตางๆ 

-บอกการเปรียบเทียบ

หนวยความยาวพ้ืนท่ีใน

ระบบเดียวกันและตาง

ระบบได 

-เลือกใชหนวยการวัด

เก่ียวกับความยาวและพ้ืนท่ี

ได 

-บอกการเปรียบเทียบ

หนวยความยาวพ้ืนท่ีใน

ระบบเดียวกันและตาง

ระบบได 
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 ในชีวิตประจําวันได   

4.อธิบายลักษณะสมบัติ

ของปริซึมและหาพ้ืนท่ีผิว

ของปริมาตร พีระมิด 

ทรงกระบอก ทรงกรวย 

ทรงกลม 

 

-บอกลักษณะและสมบัติ

ของปริซึมพีระมิด ทรงกลม  

ทรงกระบอก ทรงกรวยได 

-การหาพ้ืนท่ีและปริมาตร

ของปริซึม พีระมิด

ทรงกระบอก ทรงกรวย 

ทรงกลมได 

-หาปริมาตรของพีระมิด 

ทรงกรวย ทรงกลมได 

-ใชความรูเก่ียวกับปริมาตร

และพ้ืนท่ีผิวแกปญหาใน

สถานการณตางๆได 

 

-บอกลักษณะและสมบัติ

ของปริซึมพีระมิด ทรงกลม  

ทรงกระบอก ทรงกรวยได 

-การหาพ้ืนท่ีและปริมาตร

ของปริซึม พีระมิด

ทรงกระบอก ทรงกรวย 

ทรงกลมได 

-หาปริมาตรของพีระมิด 

ทรงกรวย ทรงกลมได 

-บอกลักษณะและสมบัติ

ของปริซึมพีระมิด ทรงกลม  

ทรงกระบอก ทรงกรวยได 

5.อานและอธิบาย

ความหมายของคูอันดับ 

เปนการจับคูระหวาง

สมาชิก 2 ตัวจากกลุม เพ่ือ

นําไปใชทํากราฟ บน

ระนาบพิกัดหาปริมาณ 

ความเก่ียวของของ

ปริมาตร 2 ชุด  

-อานและอธิบาย

ความหมายของคูลําดับได 

-อานและแปลความหมาย

ของกราฟ บนระนาบ พิกัด

ฉาก ท่ีกําหนดใหได 

-เขียนกราฟแสดงความ

เก่ียวของของปริมาณ  2 

ชุดท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง 

-อานและอธิบาย

ความหมายของคูลําดับได 

-อานและแปลความหมาย

ของกราฟ บนระนาบ พิกัด

ฉาก ท่ีกําหนดใหได 

-อานและอธิบาย

ความหมายของคูลําดับได 

6.รูปเรขาคณิต 2 มิต ิและ 

3 มิติ มีความสัมพันธกัน

และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได  

-อานและอธิบาย

ความหมายของคูลําดับได 

-อานและแปลความหมาย

ของกราฟ บนระนาบ พิกัด

ฉาก ท่ีกําหนดใหได 

-ระบุภาพ 2 มิติท่ีไดจาก

การมองดานหนา ดานขาง 

ของรูปเรขาคณิต 3 มิติท่ี

กําหนดใหได 

-วาดหรือประดิษฐรูป

เรขาคณิตท่ีประกอบขึ้น

จากลูกบาศกท่ีกําหนดภาพ  

-อานและอธิบาย

ความหมายของคูลําดับได 

-อานและแปลความหมาย

ของกราฟ บนระนาบ พิกัด

ฉาก ท่ีกําหนดใหได 

-ระบุภาพ 2 มิติท่ีไดจาก

การมองดานหนา ดานบน 

ของรูปเรขาคณิต 3 มิติท่ี

กําหนดใหได 

-อธิบายลักษณะของรูปทรง

เรขาคณิต 3 มิติ จากภาพ

สองมิติท่ีกําหนดใหได 
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 2 มิติท่ีไดจากการมองทาง

ดานหนา ดานขาง หรือ

ดานบนได 

  

7.สามารถนําเสนอขอมูล

และเลือกใชใหเหมาะสม

กับลักษณะของขอมูล และ

การนําไปใชประโยชนเปน

สําคัญ 

-สามารถนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมได 

-อาน แปลความหมายและ

วิเคราะหขอมูลจากการ

นําเสนอขอมูลท่ีกําหนดให

ได 

-อภิปรายและใหขอคิดเห็น

เก่ียวกับขอมูลขาวสารทาง

สถิติท่ีสมเหตุสมผลได 

-สามารถนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมได 

-อาน แปลความหมายและ

วิเคราะหขอมูลจากการ

นําเสนอขอมูลท่ีกําหนดให

ได 

-สามารถนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมได 

8.หาความนาจะเปนของ

เหตุการณจากการทดลอง

สุม การคาดการณเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจใน

การดําเนินงานน้ันๆ 

-หาความนาจะเปนของ

เหตุการณจากการทดลอง

สุมท่ีผลแตละตัวมีโอกาสท่ี

จะเกิดขึ้นเทาๆ กัน 

-ใชความรูเก่ียวกับความ

นาจะเปนในการคาดการณ

ไดอยางสมเหตุ สมผล 

-ใชความรูเก่ียวกับความ

นาจะเปนประการตัดสินใจ

ได 

-หาความนาจะเปนของ

เหตุการณจากการทดลอง

สุมท่ีผลแตละตัวมีโอกาสท่ี

จะเกิดขึ้นเทาๆ กัน 

-ใชความรูเก่ียวกับความ

นาจะเปนในการคาดการณ 

ไดอยางสมเหตุ สมผล 

-หาความนาจะเปนของ

เหตุการณจากการทดลอง

สุมท่ีผลแตละตัวมีโอกาสท่ี

จะเกิดขึ้นเทาๆ กัน 

9.ใชทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรไปใชใน

การพัฒนาอาชีพใหม่ันคง

และเสริมสรางรายได ผล

กําไรใหสูงขึ้น 

-บอกลักษณะประเภทของ

งานอาชีพท่ีใชทักษะ

คณิตศาสตรได 

-สามารถวิเคราะหงาน

อาชีพในสังคมท่ีใชทักษะ

ทางคณิตศาสตรได 

-นําความรูทางคณิตศาสตร

ไปใชเชื่อมกับงานอาชีพใน

สังคมได 

-บอกลักษณะประเภทของ

งานอาชีพท่ีใชทักษะ

คณิตศาสตรได 

-สามารถวิเคราะหงาน

อาชีพในสังคมท่ีใชทักษะ

ทางคณิตศาสตรได 

-บอกลักษณะประเภทของ

งานอาชีพท่ีใชทักษะ

คณิตศาสตรได 



การประเมินผลตามสภาพจริง 

วิชาบันทึกไวไดประโยชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 1/2556 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑการประเมิน 

3 2 1 

1.การฟง 

 

มีมารยาทในการฟงและ

สามารถสรุปความจับประเด็น

ในเร่ืองท่ีฟงและดูได รวมท้ัง

สามารถวิเคราะหแยกแยะ 

และแสดงการคิด ความ

คิดเห็นอยางมีเหตุผล 

มีมารยาทในการฟง สามารถ

สรุปความ จับประเด็นในเร่ือง

ท่ีฟง และดูได รวมท้ังสามารถ

วิเคราะหแยกแยะไดอยาง

ถูกตอง 

มีมารยาทในการฟง และ

สามารถสรุปความ จับประเด็น

ในเร่ืองท่ีฟงและดูได 

2.การพูด 

 

 

มีมารยาทในการพูด สามารถ

พูดเสนอความรู แสดงความ

คิดเห็น และเจรจาตอรองได 

มีมารยาทในการพูด สามารถ

พูดเสนอความรู และแสดง

ความคิดเห็นได 

มีมารยาทในการพูด และ

สามารถพูดเสนอความรูได 

3.การอาน 

 

 

มีมารยาทในการอาน และ

สามารถคนควาหาความรูจาก

การอาน 

มีมารยาทในการอาน และ

สามารถคนควาหาความรูจาก

การอานได 

มีมารยาทในการอาน 

4.การเขียน 

 

มีมารยาทในการเขียน มีนิสัย

รักการเขียน รูและเขาใจ

หลักการเขียนประเภทตางๆ 

สามารถวิพากษวิจารณ และ

ประเมินงานเขียนผูอ่ืน เพ่ือ

นํามาพัฒนางานเขียนได

รวมท้ังสามารถแตงคํา

ประพันธประเภทรอยแกวและ

รอยกรองได 

มีมารยาทในการเขียน มีนิสัย

รักการเขียนรูและเขาใจ

หลักการเขียนประเภทตางๆ 

สามารถวิพากษวิจารณ และ

ประเมินงานเขียนของผูอ่ืน

เพ่ือนํามาพัฒนางานเขียนได 

มีมารยาทในการเขียน มีนิสัยรัก

การเขียน รูและเขาใจหลักการ

เขียนประเภทตาง  ๆ

5.หลักการใช

ภาษา 

 

รูและเขาใจธรรมชาต ิ           

ของภาษาสามารถใช

ภาษาไทยไดถูกตองและใชคํา

ราชาศัพท คําสุภาพไดถูกตอง

ตามฐานะของบุคคล 

รูและเขาใจธรรมชาต ิ              

ของภาษาและสามารถใช

ภาษาไทยไดถูกตอง 

รูละเขาใจธรรมชาติของภาษา 

6.วรรณคดี 

วรรณกรรม 

 

อานวรรณคดี วรรณกรรมแลว

สามารถวิเคราะหได และเห็น

คุณคาของวรรณคด ี               

และวรรณกรรม 

 

อานวรรณกรรมแลวสามารถ

วิเคราะหได 

อานวรรณคดีและวรรณกรรมได 



ตัวช้ีวัด 
เกณฑการประเมิน 

3 2 1 

7.บันทึก สามารถบอกความหมาย         

ของบันทึก และอธิบาย

ลักษณะของการบันทึก และ

สามารถบอกประเภทของการ

บันทึกไดอยางถูกตองรวมท้ัง

สามารถเขียนบันทึกขอความ

ตอไปน้ีได 

-บันทึกประจําวัน 

-บันทึกคําสั่ง 

-บันทึกรายงานการประชุม 

-บันทึกสวนตัว 

-บันทึกเหตุการณประทับใจ 

-บันทึกอัตชีวประวัต ิ

สามารถบอกความหมาย          

ของบันทึก และอธิบาย

ลักษณะของการบันทึก และ

สามารถบอกประเภทของการ

บันทึกไดอยางถูกตอง 

สามารถบอกความหมาย          

ของบันทึก และอธิบายลักษณะ

ของการบันทึก 
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วิชารางกายของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2/2556 
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1.รางกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-อธิบายโครงสราง

และหนาที่ของ

อวัยวะในระบบ

ตางๆในรางกาย

มนุษยได   

-อธิบาย

ความสัมพันธ           

ของระบบตางๆใน

รางกายได    

 -สังเกต อธิบาย

ความแตกตางการ

เจริญเติบโตและ

การเปลี่ยนแปลง

ของรางกาย(จาก

วัยแรกเกิดถึงวัย

ผูใหญ) ได 

-อธิบายโครงสราง

และหนาที่ของ

อวัยวะในระบบ

ตางๆในรางกาย

มนุษยได       

-อธิบาย

ความสัมพันธ             

ของระบบตางๆใน

รางกายได 

 

 

 

 

 

-อธิบายโครงสราง

และหนาที่ของ

อวัยวะในระบบ

ตางๆในรางกาย

มนุษยได 

 

 

 

 

 

 

 

2.อาหารที่จําเปนตอรางกาย 

 

-สํารวจและจําแนก

ประเภทของ

อาหารที่จําเปนตอ

การเจริญเติบโตได           

-อธิปรายนําเสนอ

ความตองการ

สารอาหารในวัย

ตางๆ ได                     

-วิเคราะห

กําหนดการอาหาร

ใหเหมาะสมกับวัย

ได 

-สํารวจและจําแนก

ประเภทของอาหาร

ที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตได           

-อธิปรายนําเสนอ

ความตองการ

สารอาหารในวัย

ตางๆ ได 

-อธิปรายนําเสนอ

ความตองการ

สารอาหารในวัย

ตางๆ ได 



 


