
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   พื้นที่ผิวและปริมาตร     ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 13 ชั่วโมง 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู ้พื้นที่ผิวและปริมาตร 
(แผน 13 ช่ัวโมง)  

สาระส าคัญ ลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต
สามมิติขึ้นอยู่กับชนิดของรูปเรขาคณิตที่เป็น
ส่วนประกอบ การหาพื้นที่ผิวของรูปเรขาคณิต
สามมิติใดๆ เป็นการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูป
เรขาคณิตสามมิตินั้น ส าหรับการหาปริมาตรของ
ปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
มีวิธีการหาที่แตกต่างกัน การน าความรู้เรื่องพื้นที่
ผิวและปริมาตรไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการหา
พื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

แผนท่ี 1 (  1 ชั่วโมง)   
เรื่อง ปริมาตรของปริซึม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/2,ค 2.2 ม.3/1,
ค 6.1 ม.1-3/2-ม.1-3/5 
สาระการ เรี ยนรู้  1 .ปริม าตรของปริ ซึ ม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
2.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี พื้นท่ีผิว และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหา 
 

แผนท่ี 2 (  2 ชั่วโมง)  
เรื่อง พ้ืนท่ีผิวของปริซึม 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม. 3/1, ค 2.2 ม. 
3/1, ค 3.1 ม. 3/1, ค 6.1 ม.1-3 /2-5  
สาระการเรียนรู้ 1.พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
2.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พื้นท่ีผิว และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหา 
3.ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 

สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1.มีวินัย  
2.ใฝ่เรียนรู้   
3.มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ภาระงาน/ช้ินงาน  
Mind map เรื่อง การหาพื้นที่ผิว

และปรมิาตร 

แผนท่ี 3 (  2 ชั่วโมง)   
เรื่อง ปริมาตรของทรงกระบอก 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/2,ค 2.2 ม.3/1,
ค 6.1 ม.1-3/2-ม.1-3/5 
สาระการ เรี ยนรู้  1 .ปริม าตรของปริ ซึ ม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
2.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี พื้นท่ีผิว และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหา 
 

แผนท่ี 4 ( 2 ชั่วโมง)  เรื่อง พื้นท่ีผิวของทรงกระบอก 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/1,ค 2.2 ม.3/1,ค 3.1 ม.3/1,ค 6.1  
ม.1-3/2-ม.1-3/5 
สาระการเรียนรู้ 1.พื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
2.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
3.ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

แผนท่ี 5 ( 2 ชั่วโมง)  เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/1,ค 2.2 ม.3/1,ค 3.1 ม.3/1,ค 6.1 ม.1-
3/2-ม.1-3/5 
สาระการเรียนรู้ 1.พื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
2.ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
3.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
4.ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรง
กลม 
 

แผนท่ี 6 (  2 ชั่วโมง)   
เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของกรวย 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/1-ม.3/2,   ค 
2.2 ม.3/1,ค 3.1 ม.3/1,ค 6.1 ม.1-3/2-ม.1-
3/5 
สาระการเรียนรู้  1.พื้นท่ีผิวของปริซึมและ
ทรงกระบอก 
2.ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด 
กรวย และทรงกลม 
3.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ี พื้นท่ีผิว และ
ปริมาตรในการแก้ปัญหา 
4.ลักษณะและสมบัติของปริ ซึม พีระมิด 
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 
 

แผนท่ี 7 (  1 ชั่วโมง)   
เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกลม  

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 ม.3/1-ม.3/2,ค 2.2 ม.3/1,ค3.1 ม.3/1,ค 
6.1 ม.1-3/2-ม.1-3/5 
สาระการเรียนรู้ 1.พื้นท่ีผิวของปริซึมและทรงกระบอก 
2.ปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม 
3.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พื้นท่ีผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
4.ลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ
ทรงกลม 
 

แผนท่ี 8 (  1 ชั่วโมง)   
เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรง
กลม (ต่อ) มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 2.1 
ม.3/2,ค 2.2 ม.3/1,ค 6.1 ม.1-3/2 

ม.1-3/5 
สาระการเรียนรู้ 1.ปริมาตรของปริซึม 
ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ 
ทรงกลม 
2.การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พื้นท่ีผิว
และปริมาตรในการแก้ปัญหา 
 



ชื่อแผน 
ปริมาตรของปริซึม 

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   พื้นที่ผิวและปริมาตร     ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 1 ชั่วโมง 
 1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
- ค 2.1 ม. 3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม 
- ค 2.2 ม. 3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการ
แก้ปัญหาในสถานการณต์่างๆ 
- ค 6.1 ม.1-3 /2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
- ค 6.1 ม.1-3 /3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
- ค 6.1 ม.1-3 /4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ค 6.1 ม.1-3 /5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ 
หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ 
สาระส าคัญ 
- ปริซึมเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดหนึ่ง ซึ่งการหาปรมิาตรของรูป
เรขาคณิตสามมติินั้นมีวิธีการหาท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของรูป
เรขาคณิตสามมติินั้นๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายขั้นตอนการหาปรมิาตรของปริซึมได้ (K) 
2. หาปริมาตรของปริซึมได ้(P) 
3. แสดงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของปริซึมในสถานการณ์ต่างๆได้ (A) 
สาระการเรียนรู้ 
1. ปริมาตรของปรซิึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม 
2. การใช้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปรมิาตรในการแก้ปญัหา 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย       
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
นักเรียนท าใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ฉันมีความจุเท่าไร และ 
ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม 
การวัดและประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ตรวจใบงานท่ี 2.1 

ตรวจใบงานท่ี 2.2 
ใบงานท่ี 2.1 
ใบงานท่ี 2.2 

ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

ด้าน P สังเกตพฤติกรรม
การท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดับคณุภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดับคณุภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : นักเรียนพิจารณาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นปรซิึมกลวง
และปรซิึมทรงตัน แบ่งกลุม่ท ากิจกรรมและตอบค าถามใบงาน พร้อม
น าเสนอ  และสรุปผล 
สื่อเรียนรู ้: 1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ม.3 เลม่ 1 
2. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นปริซึม, 3. ทรายละเอียด, 4. ถ้วยตวงขนาด 1 
ลูกบาศก์หน่วย, 5. ใบความรู้ เรื่อง การหาปริมาตรของปริซมึ, 
6. ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ฉันมีความจเุท่าไร, 7. ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง ปริมาตร
ของปริซึม 
แหล่งเรียนรู ้: 1.ห้องสมุดโรงเรียนปิยะบุตร์,2.ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 222 
,3.ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
เวลา : 1 ชั่วโมง 
 
 

1 2 

3 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรของปริซึม   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 1 ชั่วโมง 
 1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยการใช้ชุดค าถาม Q1 – Q2 (ครูและนักเรียน : ความรู้) 
 2. ครูให้นักเรียนพิจารณาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นปริซึมกลวงและปริซึมทรงตัน (นักเรียน : ความรู้) 
 3. ครูสอบถามนักเรียนในการหาปริมาตร โดยใช้ชุดค าถาม Q3 (ครูและนักเรียน : ความรู้,มีเหตุผล) 
 4. ครูแบ่งนักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน มารวมกลุ่มกัน(ครู : พอประมาณ) แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมารับทรายละเอียดและ
ถ้วยตวง กลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตวงทรายใส่ปริซึมกลวงเพ่ือหาปริมาตรของปริซึมนั้น 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม แล้วส่งตัวแทนออกน าเสนอผลการปฏิบัติทุกกลุ่ม กลุ่มละ 5 นาที (ครู: 
พอประมาณ) 
 6. ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิดให้นักเรียนเปรียบเทียบการปริมาตรจากการตวงและค านวณ  โดยใช้ชุดค าถาม  Q4 
(นักเรียน : คุณธรรม,มีเหตุผล,ภูมิคุ้มกัน) 
 7. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มหาปริมาตรโดยใช้การค านวณ (ใช้ความรู้เดิมที่เคยเรียนผ่านมา) แล้วเปรียบเทียบปริมาตรที่
ค านวณได้กับปริมาตรที่ได้จากการตวง 
 8. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการหาปริมาตรของปริซึม โดยใช้ชุดค าถาม Q5 (นักเรียน : ความรู้) 
 9. ครูถามนักเรียนว่า จากผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนหาปริมาตรของปริซึม โดยวิธีการค านวณได้อย่างไร 
(ความกว้าง x ความยาว x ความสูง) (นักเรียน : ความรู้) 
 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฉันมีความจุเท่าไร จากนั้นสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเฉลยหน้าชั้นเรียน ครูช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายประเด็นที่นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือยังมีข้อบกพร่องอยู่  (ครูและนักเรียน : ความรู้,         
มีภูมิคุ้มกัน) 
 11. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม  (นักเรียน : ความรู้) 
 12. นักเรียนร่วมกันอธิบายถึงขั้นตอนการหาปริมาตรของปริซึมว่าต้องท าอย่างไร (นักเรียน : ความรู้,มีภูมิคุ้มกัน) 
 13. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท าใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม (นักเรียน : ความรู้,พอประมาณ) 
 14. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับกับที่มาของหน่วย โดยใช้ชุดค าถาม Q6 (นักเรียน : ความรู้,เหตุผล) 
 15. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกน าเสนอแนวทางการหาปริมาตรของปริซึมจากใบงานที่ 2.2 ที่หน้าชั้นเรียน (นักเรียน 
: ความรู้,มีภูมิคุ้มกัน,พอประมาณ,มีเหตุผล)  ครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง (ครู : ความรู้,มีภูมิคุ้มกัน) และ
เพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือยังมีข้อบกพร่องอยู่  (คร ู: มีเหตุผล)    
 16. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้จากการหาปริมาตรไปเชื่อมโยงในชิวิตจริงโดยใช้ชุดค าถาม Q7(นักเรียน : 
ความรู้,มีเหตุผล,พอประมาณ,มีภูมิคุ้มกัน,วัตถุ,สังคม,สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม) 

 17. นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม “เลือกซื้อนมอย่างไรดี” โดยครูแจกแผ่นโฆษณาสินค้าให้นักเรียนโดยมีข้อมูล ดังนี้ “นม  
1 แพ็ค ขนาด 250 ซีซี บรรจุกล่อง 6 กล่อง ราคา 48 บาท และนมชนิดเดียวกัน บรรจุขวด 1 ลิตร ราคา 170 บาท ” (ครูและ
นักเรียน : พอประมาณ,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน) 

 18. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค าถามว่า  ถ้านักเรียนต้องดื่มนมก่อนไปโรงเรียนทุกวันและต้องหาซื้อ
นมไว้ดื่มเอง นักเรียนจะมีวิธีเลือกซื้อนมอย่างไร พร้อมแสดงเหตุผล  (ครูและนักเรียน : ความรู้,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน,
พอประมาณ,วัตถุ,สังคม,สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม) 

 19. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเหตุผลในการเลือกซื้อนมให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง  โดยครูตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเป็นไปได้ และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ (ครูและนักเรียน : ความรู้,มีเหตุผล,มีภูมิคุ้มกัน) 
 20. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปจนได้ว่า (ครูและนักเรียน : ความรู้,มีภูมิคุ้มกัน) 
ปริมาตรของปริซึม = ความกว้าง X ความยาว X ความสูง   หรือ ปริมาตรของปริซึม = พ้ืนที่ฐาน X ความสูง 
 21. นักเรียนท าแบบตรวจสอบความเข้าใจที่ 1.2 ข ข้อ 1-5 จากหนังสือเรียน เป็นการบ้าน แล้วน ามาส่งครูในการเรียนครั้ง
ต่อไป (ครูและนักเรียน : ความรู้, มีภูมิคุ้มกัน) 
 



 
 

แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรของปริซึม   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 1 ชั่วโมง 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 นักเรียนรู้จักรูปเรขาคณิตสองมิติ หรือไม่ ให้นักเรียนยกตัวอย่าง 
Q2 นักเรียนคิดว่าระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติแตกต่างกันอย่างไร 
Q3 ถ้าต้องการหาปริมาตรของปริซึม นักเรียนคิดว่าจะหาได้โดยวิธีการใดบ้าง  (การตวงและการแทนที่น้ าหรือการค านวณ) 
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q4 นักเรียนคิดว่า ปริมาตรของปริซึมที่ได้จากการตวงและปริมาตรที่ได้จากการค านวณจะได้เท่ากันหรือไม่ เพราะอะไร  
(ใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน เพราะอาจคลาดเคลื่อนเวลาตวง) 
Q5 นักเรียนมีวิธีหาปริมาตรของปริซึมทรงตันได้อย่างไร (ค านวณและแทนที่น้ า) 
Q6 นักเรียนคิดว่า หน่วยปริมาตรของปริซึมมีที่มาอย่างไร (จากหน่วยของความกว้าง ความยาว และ  ความสูงมาคูณกัน ดังนี้ 
หน่วย x หน่วย x หนว่ย เท่ากับ หน่วย3 หรือ ลูกบาศก์หน่วย)    
 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q7 ถ้านักเรียนต้องเลือกซ้ือของอย่างหนึ่งที่มีหลายยี่ห้อและหลายขนาด นักเรียนจะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไรจึงจะประหยัด  
(1. เปรียบเทียบคุณภาพของสิ่งของ  2. เปรียบเทียบราคา 3. เปรียบเทียบปริมาตร 4. ซื้อตามจ านวนหรือปริมาณที่ต้องการใช้) 
        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรของปริซึม   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 1 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหาปริมาตรของปริซึม 
2. มีความรอบรู้ทางด้านเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้าและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
3. ครูมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. มีระเบียบวินัย     
2. มีความขยันหมั่นเพียร    
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความเมตตา    
5. มีความอดทน 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา การจัดเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับ

เวลา วัยและ ความสามารถของผู้เรียน 
เลือกเนื้อหาสาระได้สอดคล้อง
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หลักสูตร 

ครูจัดสาระการเรียนรู้ได้ตรงตาม
มาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

เวลา ก าหนดเนื้อหาสาระตามตัวชี้วัดเพ่ือให้
เหมาะสมกับการเรียนในเวลา 1 
ชั่วโมง 

จัดเวลาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ครูมีเวลาเพียงพอในการเตรียมความ
พร้อมและบริหารจัดการเรื่องเวลาได้ 

การจัดกิจกรรม -แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจ านวน
นักเรียน 
-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาที่ก าหนด 
-มอบหมายภาระงานและชิ้นงาน
เหมาะสมกับความสามารถผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 

-ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
อย่างทั่วถึงตามความสามารถ 
-เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
-ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับภาระงานได้ 

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถของ
นักเรียน 
-เตรียมชุดค าถามให้พร้อมตามล าดับ
กิจกรรมการเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา 

สื่อ/อุปกรณ์ จัดเตรียมและใช้สื่อในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เหมาะสมกับจ านวน
กลุ่มนักเรียน  

เลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ กิจกรรมและเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูมีความพร้อมในการใช้สื่ออุปกรณ์
และใบงานในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ ก าหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
เรียนรู้เหมาะสมกับแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่ได้รับกับแหล่งเรียนรู้ได้ 

มีการส ารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ก่อนที่จะน ามาออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

ประเมินผล จัดท าใบงานที่ 1.1,1.2 แบบสังเกต
พฤติกรรมการท างานรายบุคคล และ
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม
ได้เหมาะสมกับเป้าหมายการเรียนรู้ 

ต้องการประเมินผลการเรียนรู้
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

-วางแผนการวัด/ประเมินผลตาม
ขั้นตอนของกิจกรรม 
-แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
เที่ยงตรงในวัดตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาตรของปริซึม   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3   เวลา 1 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้เรื่องการหา
ปริมาตรของปริซึม 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการหาปริมาตรของปริซึม 
3. นักเรียนมีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การ
สื่อสาร 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้
ส าเร็จ 
1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับวัย ตามสาระมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. นักเรียนมีเวลาเพียงพอและ
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายทัน
ตามก าหนดเวลา 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การหาปริมาตรของปริซึม 
2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม
เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ในการให้เหตุผล 
3. นักเรียนสามารถบริหารจัดการเรื่อง
ของเวลา 

1. มีความม่ันใจในการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับการหาหาปริมาตรของ
ปริซึม 
2. นักเรียนน าความรู้ไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการวางแผน ตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงได้ 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
ด้าน 

องค์ประกอบ 
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
ด้านความรู้ นักเรียนรู้จักใช้สื่อ

และศึกษาจาก
หนังสือเรียน 

นักเรียนน าความรู้เรื่องการหา
ปริมาตรของปริซึมที่ได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ การ
วางแผนและการท างานให้
เกิดประโยชน์กับตนเอง
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

น าความรู้เรื่องการให้เหตุผลไป
ใช้ในการคิดวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพและการบริหาร
จัดการ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
โรงเรียนชุมชน และสังคม 

มีความรู้ความเข้าใจและ
ใช้การให้เหตุผลเพื่อ
สนับสนุนความจริงและ
ความเชื่ออย่างมี
วิจารณญาณ 

ด้านทักษะ นักเรียนสามารถ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

นักเรียนมีทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้และสามารถน าไปใช้
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคมได้ 

เกิดทักษะการบริหารจัดการ
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ด้านค่านิยม 

 

- นักเรียนมีระเบียบ
วินัยรักในการท างาน 
- มีความรับผิดชอบ 

เกิดความสามัคคีมีน้ าใจ รู้จัก
แบ่งปันผู้อื่น 

รู้จักใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า 

ตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ
หรือผลลัพธ์จาการ
ตัดสินใจ 

 
 
 



ใบความรู้ 
 

เรื่อง การหาปริมาตรของปริซึม 

 นักเรียนรู้จักการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาแล้ว ดังนั้น สูตรการหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก จึงเป็น
สูตรเดียวกันกับสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กล่าวคือ 

 ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก  = ความกว้าง X ความยาว X ความสูง 
    =  พ้ืนที่ฐาน X สูง 
  ดังนั้น  ทรงลูกบาศก์ท่ีมีด้านยาวด้านละ 1 เซนติเมตร ดังรูป ก 
   จะมีปริมาตร   =  1 X 1 X 1 
    =  1  ลูกบาศก์หน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (รูป ข) ที่มีความกว้าง a หน่วย ความยาว b หน่วย และความสูง h หน่วย จะได้ 
 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูป ข เท่ากับ (a x b) x h  ลูกบาศก์หน่วย 
 หรือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ พ้ืนที่ฐาน X ความสูง 
 ซึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ คือ ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
   
 ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ พื้นที่ฐาน X ความสูงของปริซึม 
 
 
 
 
 
 
 
                  รูป ค 
 
 ถ้าตัดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตามแนวเส้นทแยงมุมของหน้าตัด ดังรูป ค  
 จะได้ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากสองแท่งที่มีขนาดเท่ากัน 
 ปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ  

 
  ของปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

   =  

 
 X (ความกว้าง X ความยาว X ความสูง)  

   = ( 
 
 X (ความกว้าง X ความยาว) X ความสูง)  

1 หน่วย 
1 หน่วย 

1 หน่วย 

รปู ก 

รปู ข 

h 

b 
a 

h 

b 
a 



   = ( 
 
 ab) X h    ลูกบาศก์หน่วย  

   = พ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก X h ลูกบาศก์หน่วย 

 ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก เท่ากับ พ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก X ความสูง  
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 เราสามารถน าสูตรการหาปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยมใดๆ ไปหาสูตรการหาปริซึมที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้โดยแบ่ง
ฐานของปริซึมหลายเหลี่ยมนั้นออกเป็นรูปสามเหลี่ยมหลายๆ รูป ตัวอย่างเช่น เราแบ่งปริซึมห้าเหลี่ยม ซึ่งสูง 
h หน่วย ออกเป็นปริซึมสามเหลี่ยม 3 รูป ได้ดังรูป ง จะได้ 
 
 ปริมาตรของปริซึมห้าเหลี่ยม = ปริมาตรของปริซึม  + ปรมิาตรของปริซึม  + 
   ปริมาตรของปริซึม  
  = (พ้ืนที่ฐานของปริซึม  X h) + (พ้ืนที่ฐานของปริซึม  X h) +  
   (พ้ืนที่ฐานของปริซึม  X h) 
  = [(พ้ืนที่ฐานของปริซึม  + พ้ืนที่ฐานของปริซึม  + 
    พ้ืนที่ฐานของปริซึม )] X h 
  = พื้นที่ฐานของปริซึมห้าเหลี่ยม X h 
 
 โดยทั่วไป สูตรการหาปริมาตรของปริซึมใด เป็นดังนี้ 
 

 ปริมาตรของปริซึมใดๆ  =  พื้นที่ฐาน X สูง 
   

 
 
 
 
 
 
 

h 

รปู ง 

 
 
  

  



 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฉันจุเท่าไร 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาปริซึม แล้วเติมช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
 

ปริซึม 
การหาปริมาตรของปริซึม 

ปริมาตร 
พื้นที่ฐาน สูง 

1.     

2.     

3.     

4.  

 

 

 

 

   

 
 
 
 

10 นิ้ว 8 นิ้ว 

6 นิ้ว 
20 นิ้ว 

2 ซม. 12 ซม. 15 ซม. 

15 นิ้ว 

พืน้ทีฐ่าน  90  ตารางนิ้ว 

24 ซม. 

13 ซม. 

7 ซม. 

9 ซม. 



 
ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฉันจุเท่าไร 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาปริซึม แล้วเติมช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้อง 
 

ปริซึม 
การหาปริมาตรของปริซึม 

ปริมาตร 
พื้นที่ฐาน สูง 

1.  

24  ตารางนิ้ว 20  นิ้ว 480 ลูกบาศก์นิ้ว 

2.  
180  ตาราง 

เซนติเมตร 
2 เซนติเมตร 360 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3.  

90 ตารางเซนติเมตร 24 เซนติเมตร 2,160 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

4.  

 

 

 

 

90  ตารางนิ้ว 15  นิ้ว 1,350  ลูกบาศก์นิ้ว 

 
 
 
 

เฉลย 

10 นิ้ว 8 นิ้ว 

6 นิ้ว 
20 นิ้ว 

2 ซม. 12 ซม. 15 ซม. 

15 นิ้ว 

พืน้ทีฐ่าน  90  ตารางนิ้ว 

24 ซม. 

13 ซม. 

7 ซม. 

9 ซม. 



 
ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีหาปริมาตรของปริซึมทรงต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
1.     วิธีท า    
         
        
         
         
         
        
         
 
2.     วิธีท า 
         
        
         
         
        
         
 
3.     วิธีท า 
         
        
         
         
        
         

    
        
         
         
        

 
 
 
 
 



=   
 

 
 x 2 x 2   x 12 

=   
 

 
 x (4 + 12) x 16   x 12 

ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ปริมาตรของปริซึม 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีหาปริมาตรของปริซึมทรงต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
1.     วิธีท า    
     ปริมาตรปริซมึ =  พื้นที่ฐาน  X  ความสูง    
      =  ( 6 X 5) X 6  
      =  180  ลูกบาศก์เซนตเิมตร  
          
         
        
         
 
2.     วิธีท า 
     ปริมาตรปริซมึ =  พื้นที่ฐาน  X  ความสูง    
        
      =  128 x 12   
      =  1,536  ลูกบาศก์เซนติเมตร  
         
         
 
3.     วิธีท า 
     ปริมาตรปริซมึฐานสีเ่หลีย่มผืนผ้า  = พื้นที่ฐาน x ความสูง  
       = (12 x 8) x 3  
      =   288  ลูกบาศก์นิ้ว  
     ปริมาตรปริซมึฐานสีเ่หลีย่มจตัุรสั  = พื้นที่ฐาน x ความสูง  
       = (12 x 2) x 2  
      =   48  ลูกบาศก์นิ้ว  
     ปริมาตรปริซมึฐานสามเหลี่ยม  = พื้นที่ฐาน x ความสูง  
          
      =   24  ลูกบาศก์นิ้ว  
     ดังนั้น ปริมาตรของปริซึมทั้งหมด  = 288 + 48 + 24  
       =   360 ลูกบาศก์นิ้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 



แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีค าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบตรงเวลา 
ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

ค าชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน 

      
 ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับ
การ 

ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอ่ืน 

การท างานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 

ส่วนร่วมใน 

การปรับปรุง 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20 
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง  



 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท ากิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียนและ
ชุมชน 

    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ชื่นชมความ
เป็นชาติไทย 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระราช
กรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 

 
 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะกระท าความผิด ท า
ตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู เป็น
แบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ 

    

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนด้านความซื่อสัตย์ 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     
 
                                                                             
                                  
 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี     

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท าผิดพลาด 

    

5.5 วางแผนการเรียน การท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ 
และปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งม่ันในการท างาน 6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย     
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน     
8.2 อาสาท างาน ช่วยคิด ช่วยท า และแบ่งปันสิ่งของ และช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้อื่น 

    

8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน     

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน     
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................  
       ลงชื่อ.................................................... 
          (นางเกษร  พุ่มล าเจียก) 
       ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
ความเห็นของผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
       ลงชื่อ.................................................... 
            (นางนิภา  ค าเพชร) 
       ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
       ลงชื่อ.................................................... 
                    (นางฐิติพัชร์  ดิษรัก) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 
 
 
 
 
 


