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รายวชิาสถิติเบืองตน้     รหสัวชิา  ค 20212            จาํนวน   1.0    หน่วยกิต             2  ชั�วโมง / สัปดาห์     
ชันมธัยมศึกษาปีที� 3     ภาคเรียนที�   1  ปีการศึกษา  2558           ครูผูส้อน  นายเกรียงศกัดิ1   สังสุทธิพงศ ์

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. คําอธิบายรายวชิา 
   ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการนําเสนอข้อมูล การวัดค่ากลางของข้อมูล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม การวัดตําแหน่งท่ีของข้อมูลโดยใช้ควอไทล ์ เดไซล ์และ 
เปอร์เซ็นไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูล 
 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร ์การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
การใช้เครื่องช่วยคํานวณ และการอภิปราย มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริง 
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ต่อการ 
ดําเนินชีวิตในปัจจุบัน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคํานวณ การใช้เครื่องช่วยคํานวณ การแก้ปัญหา การให้ 
เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนําประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ 
ท่ีได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังเห็นคุณค่าและมีเจตคติ 
ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 
และมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันท่ีใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า 
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน 
ผลการเรียนรู้ 
 1. รู้วิธีการสํารวจความคิดเห็นอย่างง่ายและสามารถนําผลจากการสํารวจไปช่วยในการตัดสินใจ 
บางอย่าง 
 2. เลือกใช้ค่ากลางท่ีเหมาะสมกับข้อมูลท่ีกําหนดและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้ 
 3. นําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมท้ังการอ่านและตีความหมายจากการนําเสนอข้อมูลได ้
 4. วเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ค่ากลางโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมได้ 
 5. หาตําแหน่งท่ีของข้อมูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล์ ควอร์ไทล์ และเดไซล์ได้ 
 
 6. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย  
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 
 7. บอกสมบัติท่ีสําคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได ้ 
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3. กาํหนดการสอนและผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที- คาบที- หัวข้อ / สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

1 1-2 1. ตารางแจกแจงความถี� 
2. คา่เฉลี�ย  
 

1. รู้วธีิการสาํรวจความคิดเห็นอยา่งง่ายและ
สามารถนาํผลจากการสาํรวจไปช่วยในการ
ตดัสินใจบางอยา่ง 
2. เลือกใชค้า่กลางที�เหมาะสมกบัขอ้มูลที�
กาํหนดและวตัถุประสงคที์�ตอ้งการได ้
3. นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมทังการ
อ่านและตีความหมายจากการนาํเสนอขอ้มูลได ้
4. วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้โดยใชค้า่กลางโดย
ใชค้า่เฉลี�ยเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมได ้
 

2 3-4 คา่กลางของขอ้มูลที�ไมไ่ดแ้จกแจง
ความถี� 

3 
 

5-6 คา่กลางของขอ้มูลจากตารางแจกแจง
ความถี� 

4 
 

7-8 1. คา่กลางของขอ้มูลจากตารางแจก
แจงความถี�  
2. ทดสอบยอ่ย (10 คะแนน) 

5 
 

9-10 ควอร์ไทล ์เดไซล ์และเปอร์เซ็นไทล ์ 
ของขอ้มูลที�ไมไ่ดแ้จกแจงความถี� 

1. หาตาํแหน่งที�ของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็น
ไทล ์ควอร์ไทล ์และเดไซลไ์ด ้

6 11-12 ควอร์ไทล ์เดไซล ์และเปอร์เซ็นไทล ์
ของตารางแจกแจงความถี� 

7 13-14 ควอร์ไทล ์เดไซล ์ 
และเปอร์เซ็นไทล ์ของตาราง 
แจกแจงความถี� 

8 
 

15-16 ควอร์ไทล ์เดไซล ์และเปอร์เซ็นไทล ์
ของตารางแจกแจงความถี� 

9 17-18 1. ควอร์ไทล ์เดไซล ์ 
และเปอร์เซ็นไทล ์ของตาราง 
แจกแจงความถี� 
2. ทดสอบยอ่ย (10 คะแนน) 

10 19-20 สอบวดัผลกลางภาคเรียน 
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    4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน   มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี1 
 

4.1 ประเมินจากการสอน/การทดสอบยอ่ย       40 คะแนน 
4.2 ประเมินจากงานหรือการบา้นที�มอบหมาย     10 คะแนน 
4.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน: จิตพิสัย  10  คะแนน 
4.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค     20 คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค     20 คะแนน 

                                                                          รวม           100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที- 

 
คาบที- หัวข้อ / สาระการเรียนรู้ ตัวชี1วดั 

11 21-22 พิสัย 1. วดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้ิสัย ส่วน
เบี�ยงเบนควอร์ไทล ์ส่วนเบี�ยงเบนเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐานได ้
2. บอกสมบติัที�สาํคญัของส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานได ้
 
 

12  พิสัย 

13  ส่วนเบี�ยงเบนควอร์ไทล ์

14  1. ส่วนเบี�ยงเบนควอร์ไทล ์
2. ทดสอบยอ่ย (10 คะแนน) 

15  ส่วนเบี�ยงเบนเฉลี�ย 

16  ส่วนเบี�ยงเบนเฉลี�ย 

17  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

18  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

19  1. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
2. ทดสอบยอ่ย (10 คะแนน) 

20 39-40 สอบวดัผลปลายภาคเรียน 
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รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหวัขอ้ เป็นดงันี  
 
4.1 ประเมินจากการสอน/การทดสอบย่อย (40  คะแนน) 

หัวข้อ /หน่วยการเรียนรู้เรื-อง ลกัษณะ/จํานวนข้อสอบ คะแนน 

1. คา่กลาง ปรนยั,อตันยั   10 

2. ควอร์ไทล ์เดไซล ์และเปอร์เซ็นไทล ์ ปรนยั,อตันยั   10 
3. พิสัย และส่วนเบี�ยงเบนควอร์ไทล ์ ปรนยั,อตันยั   10 

4. ส่วนเบี�ยงเบนเฉลี�ย และ  
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ปรนยั,อตันยั   10 

 
4.2 ประเมินจากงานหรือการบ้านที-มอบหมาย (10  คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของงาน 
วนัที-มอบหมาย กาํหนดส่ง 

เวลาที- 

นักเรียนควรใช้ 
คะแนน 

ประเมินจากการทาํ
แบบฝึกหดั เรื�องคา่กลาง 

งานเดี�ยว สัปดาห์ที� 1 
ก่อนวนัที�เรียน
ชั�วโมงต่อไป 

ตามความ
เหมาะสม 

1 

ประเมินจากการทาํ
แบบฝึกหดั เรื�องการหา
คา่ 
ควอร์ไทล ์เดไซล ์และ
เปอร์เซ็นไทล ์

งานเดี�ยว สัปดาห์ที� 5 
ถดัจากวนั

มอบหมายงาน 
3วนั 

1000  นาที 1 

ประเมินจากการทาํ
แบบฝึกหดั เรื�องพิสัย  

งานเดี�ยว สัปดาห์ที� 11 
ตังแต่สัปดาห์ที� 

2 - 4 
3  นาที 2 

ประเมินจากการทาํ
แบบฝึกหดั เรื�อง  
ส่วนเบี�ยงเบนควอร์ไทล ์ 

งานเดี�ยว สัปดาห์ที� 13 
ก่อนวนัที�เรียน
ชั�วโมงต่อไป 

ตามความ
เหมาะสม 

2 

ประเมินจากการทาํ
แบบฝึกหดั เรื�อง  
ส่วนเบี�ยงเบนเฉลี�ย  

งานเดี�ยว สัปดาห์ที� 15 
ก่อนวนัที�เรียน
ชั�วโมงต่อไป 

ตามความ
เหมาะสม 

2 

ประเมินจากการทาํ
แบบฝึกหดั เรื�อง  
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

งานเดี�ยว สัปดาห์ที� 17 
ตังแต่สัปดาห์ที� 

13 -14 
60  นาที 2 

รวมคะแนน 10 
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*หมายเหตุ*  
1. เวลาที�นกัเรียนควรใช ้ หมายถึงเวลาที�ครูไดพ้ิจารณาวา่ ในการทาํงานหรือทาํการบา้นชินนันๆ        
    นกัเรียนควรใชเ้วลาทาํประมาณเทา่ใด การประมาณการดงักล่าว ครูไดพ้ิจารณาจากความยาก  
    ความซบัซอ้นและปริมาณของงาน หรือการบา้นชินนันๆ 
2. งานหรือการบา้นที�มอบหมายแต่ไมไ่ดคิ้ดคะแนนกไ็ดน้าํเสนอไวใ้นตารางนีดว้ย เพื�อเป็นขอ้มูล 
    วา่งานหรือการบา้นที�ไดม้อบหมายทังหมดของรายวชิานีนกัเรียนจะตอ้งใชเ้วลาทาํมากนอ้ย 
    เพียงใด     
 

4.3  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (10 คะแนน) 
            การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนตามหวัขอ้การประเมินดงัตารางขา้งล่าง 

 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี�ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

(1)  ความรับผดิชอบ  (4 คะแนน) 
     1.  เขา้ชันเรียนตรงเวลา 
     2.  ส่งงานตรงเวลา 
     3.  ปรับปรุง – พฒันาผลงานของตนเอง  
         สมํ�าเสมอ 
     4. มีความพร้อมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ์,  
        การร่วมแสดงความคิดเห็น) 

     

(2)  การปฏิบัติกจิกรรม  (4 คะแนน) 
     1.  ความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม 
     2.  ความกระตือรือร้นในการทาํงาน 
     3.  ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน 

     

(3)  คุณธรรมนําความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง (2  คะแนน) 
     1.  นาํแนวคิดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
         พอเพียงมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แห่งตน 

     

รวม      

คะแนนจริง (10  คะแนน) คะแนนรวม หารด้วย 4  = 
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4.4 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน ) 
  กาํหนดสอบกลางภาคเรียน ระหวา่งวนัที� 24-29  กรกฎาคม  2558   เวลาที�ใชใ้นการสอบ   
120  นาที หวัขอ้/เนือหาและลกัษณะของขอ้สอบมีรายละเอียดดงัตาราง 

เนื1อหาที-ใช้ในการสอบ ผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะ/จํานวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

1. คา่กลาง (คา่เฉลี�ยเลขคณิต 
มธัยฐาน และฐานนิยม) 
 

1. รู้วธีิการสาํรวจความคิดเห็น
อยา่งง่ายและสามารถนาํผลจาก
การสาํรวจไปช่วยในการตดัสินใจ
บางอยา่ง 
2. เลือกใชค้า่กลางที�เหมาะสมกบั
ขอ้มูลที�กาํหนดและวตัถุประสงค์
ที�ตอ้งการได ้
3. นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมทังการอ่านและตีความหมาย
จากการนาํเสนอขอ้มูลได ้
4. วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้โดยใช้
คา่กลางโดยใชค้า่เฉลี�ยเลขคณิต 
มธัยฐาน และฐานนิยมได ้

 ปรนยั,อตันยั    
 

10 

1. เปอร์เซ็นไทล ์ควอร์ไทล ์และ
เดไซล ์

1. หาตาํแหน่งที�ของขอ้มูลโดยใช้
เปอร์เซ็นไทล ์ควอร์ไทล ์และเด
ไซลไ์ด ้

ปรนยั,อตันยั    
 

10 

รวม 20 
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4.5 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20  คะแนน ) 
  กาํหนดสอบปลายภาคเรียน ระหวา่งวนัที� 28-30  กนัยายน. 2558   เวลาที�ใชใ้นการสอบ    
120  นาที หวัขอ้/เนือหาและลกัษณะของขอ้สอบมีรายละเอียดดงัตาราง 

เนื1อหาที-ใช้ในการสอบ ผลการเรียนรู้ 
ลกัษณะ/จํานวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

1. คา่กลาง (คา่เฉลี�ยเลขคณิต 
มธัยฐาน และฐานนิยม) 
 

1. รู้วธีิการสาํรวจความคิดเห็นอยา่งง่าย
และสามารถนาํผลจากการสาํรวจไป
ช่วยในการตดัสินใจบางอยา่ง 
2. เลือกใชค้า่กลางที�เหมาะสมกบัขอ้มูล
ที�กาํหนดและวตัถุประสงคที์�ตอ้งการได ้
3. นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ร่วม
ทังการอ่านและตีความหมายจากการ
นาํเสนอขอ้มูลได ้
4. วเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้โดยใชค้า่
กลางโดยใชค้า่เฉลี�ยเลขคณิต มธัยฐาน 
และฐานนิยมได ้

 ปรนยั,อตันยั    
 

4 

1. เปอร์เซ็นไทล ์ควอร์ไทล ์
และเดไซล ์

1. หาตาํแหน่งที�ของขอ้มูลโดยใช้
เปอร์เซ็นไทล ์ควอร์ไทล ์และเดไซลไ์ด ้

ปรนยั,อตันยั    
 

4 

1. พิสัย  
2. ส่วนเบี�ยงเบนควอร์ไทล ์ 
3. ส่วนเบี�ยงเบนเฉลี�ย  
4. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

1. วดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้ิสัย 
ส่วนเบี�ยงเบนควอร์ไทล ์ส่วนเบี�ยงเบน
เฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานได ้
2. บอกสมบติัที�สาํคญัของส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานได ้ 

ปรนยั,อตันยั    
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