
แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
วิชา  คณิตศาสตร์             หน่วยการเรียนรู้ พิเศษ จัดลำดับรายได้ 
เรื่อง การวัดและจัดลำดับสถิติ ๑๐ ชาติ ที่รวยที่สุด และจนที่สุด มีรายได้ต่อหัวประชากรต่อไปที่สุดในโลก    คาบเรียนที่ ๔ 
ครูผู้สอน............................................................................  รหัสวิชา  ค ๒๑๑๐๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา  ๒๐๐  นาที 

******************************************* !
 สาระ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อสร้างและจัดการกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและคามน่าจะเป็น กำหนด
ประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบขัอมูล การนำเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และแปล
ความข้อมูล สำรวจความคิดเห็น ควมน่าจะเป็น การใช้ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน !
  ผู้เรียนเลือกใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (iPad) โปรแกรมประยุต์ (Application) อุปกรณ์ สื่อต่างๆ 
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การสื่อสารแนวคิด การสื่อความหมายแนวคิด และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสต์อื่นๆ มีความคิด
สร้างสรรค์  !
  ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตน ครอบครัว ชุมชน ระดับชาติ อาเซียน และละดับโลก อย่างสร้างสรรค์ ระเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์
สุจริต !
 มาตาฐาน ค.๕.๑  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและควารู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล !
  !!!!



ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้/
สมรรถนะรายวิชา

สาระสำคัญ ชิ้นงาน/ภาระ
งาน

รูปแบบความรู้

ข้อเท็จจริง ความรู้รวบ
ยอด

หลักการ กฏ ทฤษฎี

๑  ใช้วิถีที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาตามกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยกระบวนการทาง
สถิติ รวบรวมและตำแนก 
เปรียบเทียบข้อมูล 
๒  ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาตร์
และเทคโนโลยีในการเขียน
แผนภูมิ กราฟได้อย่างเหมาะ
สม 
๓  ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสมด้วยการเปรียบ
เทียบข้อเหมือนข้อต่างของ
กลุ่มประชากรด้วยข้อมูล ๒ 
ชุด 
๔  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสต์ในการสื่อสาร 
การสื่อความหมายได้ว่า
เหตุการณ์ที่กำหนดให้ เหตุ
การใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
มากกว่ากัน และการนำเสนอ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๕  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ 
๖  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 

- ผู้เรียนสร้าง
เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล จำแนก 
และเปรียบ
เทียบ ด้วย
กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
ข้อมูลที่สามารถ
แปรเป็นแผนภูมิ 
กราฟ และ
สามารถสื่อการ
ด้วยการอ่าน 
พูด อธิบายจาก
ภาษาสัญลักณ์ 
มาเป็นให้ผู้อื่น
เข้าในความ
หมายได้

- ผู้เรียนมีความสามารถใน
การเขียน อ่าน เปรียบเวิ
เคราะห์ข้อมูลและความน่า
จะเป็น กำหนดประเด็น 
การเขียนคำถาม การ
กำหนดวิธีการศึกษา และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล จัด
ระบบข้อมูล 

- ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ใช้เหตุปล
ประกอบการตัดสินใจ สรุป
ผลได้อย่างเหมาะสม ใช้
ภาษาสัญลักณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อ
ความ 

- ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
บริบทความรู้ความสามารถ 
และความถนัด 

- ผู้เรียนนำควารู้ที่ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ
วัน

- นักเรียนสามารถ
นำหลักการทางสถิติ 
ข้อูล และความน่า
จะเป็นไปใช่วงส่ง
เสริมการตัดสินใจ
ด้านต่างๆในชีวิต
ประจำวัน

แผนภูมิ หรือกราฟ 
แสดงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบลำดับ
ของข้อมูล !
แบบสอบถามเพื่อ
หาปัจจัยที่ส่งผลให้
ประเทศชาติรวยขึ้น !
แผนภูมิ หรือกราฟ 
แสดงข้อมูลปัจจัยที่
ส่งผลให้ประเทศ
ชาติรวบยิ่งขึ้น

การตัดสินใจ
ของมนุษย์โดย
ใช้เหตุและผล
เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เริ่มจากการ
เก็บรวบรวม
ข้อมูล และนำ
ข้อมูลเหล่านั้น
มาเปรียบเทียบ
กันเพื่อง่ายต่อ
การตัดสินใจ
เลือกบนพื้น
ฐานของความ
เป็นจริง

ข้อมูลพื้นฐาน
ของรายได้ต่อ
หัวของ
ประชากรโลกมี
ผลต่อความ
มั่นคงของ
ประเทศชาติ

ใช้หลักการทาง
คณิตศาสร์ 
สถิติเบื้อองต้น 
การเรียงลำดับ 
และการเปรียบ
เทียบ

กฎทาง
คณิตศาสตร์ 
เรื่อง 
- การคูณ 
- การเรียง
ลำดับ 

- การเปรียบ
เทียบ 

- การใช้
สัญลักษณ์

- การจัด
อันดับทาง
เศรษฐศาส
ตร์โลกที่มี
ผลต่อ
ความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
ของ
ประเทศ 

- GDP



กิจกรรมการเรียนรู้แบบ (Challenge based learning : CBL)

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม มิติกระบวนการทางสติปัญญา Flipped Classroom สื่อ/แหล่งการเรียน
รู้

บันทึกการสอน

เรียนรู้ที่บ้าน ทำงานที่โรงเรียน

ขั้นที่ ๑-๒ กำหนดประเด็นแนวคิด Big Idea และคำถามท้าทายโดยใช้ 
กระบวนการคิดอย่างมีวิตารรญาณ 

คิดสร้างสรรค์ (Creating) - ผลิต Poster  
Pages 

-

ขั้นที่ ๑  กำหนดปัญหา       
     นักเรียนดูข้อมูลจากครูผู้สอน (ครูแสดงข้อมูลรายได้ประชากรต่อหัว ด้วย 
Pages เพื่อให้นักเรียนเห็นปัญหาของการแสดงข้อมูลที่ดูและอ่านยาก) 
ครูตั้งคำถามพัฒนาทักษะการคิดค้นหาสิ่งใหม่ 
คำถาม 
     “นักเรียนดูข้อมูลเหล่านี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง 
       จะมีวิธีการ รูปแบบใดบ้างที่สามารถทำให้เราอ่านข้อมูลเล้านี้ได้ง่ายขึ้น 
       นักเรียนอยากทราบหรอไม่ว่าประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่เท่าไรของความ
รวยและความจนของประชากร 
       นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการใดที่สามารถขยับรายได้ต่อหัวของประชากรใน
ประเทศไทยให้ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของความร่ำรวยได้บ้าง” !
สิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียนคือ การจัดอันดับจากมากสุด ไปหา น้อยสุด การเปรียบ
เทียบ การจัดทำภาษาสัญลักณะ กราฟ แผนภูมิ เพื่อมห้อ่านงาย ผุ้เรียนสร้าง
แบบสอบถามเพื่อไปเก็บข้อมูล

-  ผู้เรียนจินตนาการณ์ถึง
รูปแบบการแปลข้อมูล
เป็นภาษาสัญลักณ์ 

- ผู้เรียนออกแบบกราฟ 
หรือแผนภูมิ 

- ผู้เรียนออกแบบการตั้ง
คำถามเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามที่ต้องการ 

- ผู้เรียนออกแบบการนำ
เสนอข้อมูลที่น่าสนใจ

-  สืบต้นปัจจัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อความรวบ ความจน
ของประชากรในประเทศ !
-  ผู้เรียนเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรที่นักเียนกำ
หนดไว้

ขั้นที่ ๑  ดูข้อมูลและ
ศึกษาข้อมูลจัดเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย และ
จากน้อยไปหามาก ตาม
เหตุผลของตนเอง !!
ขั้นที่ ๒  นำข้อมูลมา
ออกแบบให้เป็นแผนภูมิ 
หรือ กราฟ !
ขั้นที่ ๓  นำข้อมูลด้าน
ปัจจัยมาออกแบบเป็น
คำถามเพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูล !
ขั้นที่ ๔  นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ และจัดทำเป็น
แผนภูมิ หรือ กราฟ !

iPad and 
Apps :  !
V Download 
(ดูคลิปข่าว แบบไม่
ผึ่งเน็ต  ครูผู้สอน
เตรียมตัวมาล่วง
หน้า) !
Popplet lite 
(บันทึกประเด็น
สำคัญ) !
Pages ออกแบบ
และบันทึกเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล !
Keynote 

ขั้นที่ ๑  ใช้ ๑  คาบเรียน  ๕๐ นาที

ขั้นที่ ๒  การรวบรวมข้อมูล “เทคนิคการลงมือปฏิบัติจริง” 
     ผู้เรียนเริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางแหล่งต่างๆ ด้วย Safari เรื่องการ
จัดอันดับความจนความรวย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความจนและความรวบของ
มนุษย์เพื่อนำมาทำแบบสอบถาม และ



!!!!!!!!!

ขั้นที่  ๓  วิเคราะห์ข้อมูล    
     ผู้เรียนนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ 
สิ่งที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถจัดอันดับควาตน ความรวย และแสดงผลมาเป็น
กราฟ หรือแผนภูมิได้ 
                 นักเรียนหาอันดับรายได้ต่อหัวของประชากรของประเทศไทยได้ 
                 นักเรียนสามารถออกแบบการตั้งคำถามเพื่อไปเก็บข้อมูลว่าปัจจัย
อะไรที่จะสามารถให้ประเทศไทยขยับอันดับควารวบติด ๑ ใน ๑๐ ของโลกได้  

!
ขั้นที่ ๕  ออกแบบการนำ
เสนอข้อมูล

ขั้นที่  ๔  ตั้งสมมติฐาน 
     ผู้เรียนพิจารณาแนวทางการสรุปข้อมูลที่ได้รวบรวมมาโดยหลักการทาง
คณิตศาสตร์ !
ส่ิงที่คาดหวัง  นักเรียนรวบรวมและจำแนวตามควาถี่ 
                 นักเรียนแปลงจำนวนเป็นไปตามกระบวนทางคณิตศาสตร์ ด้วยการ
คูณ และการหาร จำนวนเต็ม 

ขั้นที่ ๕  สรุปโดยการอ้างอิง 
     ผู้เรียนสรุปผลโดยการอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ขั้นที่ ๖  การประเมินและสรุป 
     ผู้เรียน และคุณครูร่วมกันประเมินและสรุปกิจกรรมเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป 
     



การประเมิน

รายการ สูงกว่าเกณฑ์!
(ครูผู้สอนบันทึก)

5 4 3 2 1 ต่ำกว่าเกณฑ์!
(ครูผู้สอนบันทึก)

1.  ด้านพฤติกรรม - ตั้งใจในการปฏิบัติภาระงาน!
- ไม่พูดคุยขณะร่วมกิจกรรมใน

ชั้นเรียน!
- ไม่มีพฤติกรรมติดต่อสื่อสาร

ผ่านสังคมออนไลน์!
- เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งผู้เรียนมี

การปิดเครื่องทันที

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 1 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 2 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 3  ข้อจากระดับ 
5

ไม่พบเห็นความประพฤติ
ตามระดับ 5 เลย

2.  ด้านความประพฤติ - ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์โดยการอ้างอิงที่มา
ของข้อมูล!

- ขยันในการทำภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย!

- ไม่ใช้เวลาเรียนในการทำ
กิจกรรมอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์
ต่อการทำชิ้นงาน!

- เมื่อผู้เรียนติดปัญหามีความ
พยายามในการทำภาระงาน
ให้สำเร็จ

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 1 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 2 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 3  ข้อจากระดับ 
5

ไม่พบเห็นความประพฤติ
ตามระดับ 5 เลย

3.  ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรม

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการเรียน ความรู้
ความเข้าใจได้ครบตามลำดับทั้ง 
5 ขั้นตอน

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 1 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 2 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 3  ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 4 ข้อจากระดับ 
5

4.  ด้านการทดสอบ!
(ทดสอบอย่างไม่เป็น
ทางการ)

- เปิดประเด็นถามตอบ  5  ข้อ  
นักเรียนสามารถตอบได้ทุกข้อ

- เปิดประเด็นถามตอบ  
5  ข้อ  นักเรียน
สามารถตอบได้ 4 ข้อ

-  เปิดประเด็นถามตอบ  
5  ข้อ  นักเรียน
สามารถตอบได้ 3 ข้อ

- เปิดประเด็นถามตอบ  
5  ข้อ  นักเรียน
สามารถตอบได้ 2 ข้อ

- เปิดประเด็นถามตอบ  
5  ข้อ  นักเรียน
สามารถตอบได้ 1 ข้อ

5.  ด้านการพัฒนาการ - เข้าใจการทำงาน!
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการ

ผลิตชิ้นงาน!
- มีทักษะกระบวนการทำงานกับ

คอมพิวเตอร์และ/หรือ 
Application!

- มีกระบวนการบริหารจัดการ
เวลา!

- มีทักษะในการแสวงหาความรู้  
โดยการถาม การสืบค้นข้อมูล 

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 1 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 2 ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 3  ข้อจากระดับ 
5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่ง
ไปเพียง 4 ข้อจากระดับ 
5



ตัวอย่างผลงาน  
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ตารางเปรียบ
เทียบรายได้ต่อหัว
ของประชากร

รายที่สุด จนที่สุด ต่างกัน  สมาการ  รวยสุด - จนสุด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



แบบสอบถามนี้ได้สร้างขึ้นมาจากข้อมูลปัจจัยที่ทำให้ประเทศชาติรวยติดอันดับของโลก อ้างอิงข้อมูล www.matichon.to.th 
รายการ 5 4 3 2 1

ท่านคิดว่าประเทศไทยมีรายได้ต่อ
หัวของประชากรอยูในลำดับที่

1-40 41-80 81-120 121-160 161-200

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่านคิดว่าปัจจัยด้านนโยบายใน
การบริหารประเทศของรัฐบาทส่ง
ผลต่อความรวยของประเทศใน
ระดับใด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่านคิดว่าปัจจัยด้านปัญหา
คอรัปชั่นของนักการเมืองส่งผลต่อ
ความรวยของประเทศในระดับใด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่านคิดว่าปัจจัยด้านประชากรของ
ประเทศขยันขันแข็ง ไม่ขี้เกียจ 
ตั้งใจทำงานไม่รอให้ลูกหลานมา
เลี้ยงดูหรือพึงรัฐบาลอย่างเดียวมี
ผลกระทบต่อความรวยของ
ประเทศในระดับใด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ท่านคิดว่าปัจจัยด้านการแสวงหา
ความรู้ เพื่ิมศักยภาพของตนเอง 
ซึ่งจะพาไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืนมี
ผลต่อความรวบของประเทศใน
ระดับใด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

รวม


