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คำชี้แจงในกำรใช้แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องความน่าจะเป็น
ดังนี้
ความหมายของความน่าจะเป็น

จานวน 2 ชั่วโมง

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
2.1 คาชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
2.2 คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับครู
2.3 คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียน
2.4 ขั้นตอนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
2.5 ข้อตกลงร่วมกัน
2.6 แผนผังการจัดชั้นเรียน
2.7 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2.8 แบบทดสอบก่อนเรียน
2.9 ใบความรู้
2.10 แบบฝึกทักษะ
2.11 แบบทดสอบหลังเรียน
2.12 เฉลยแบบฝึกทักษะ
2.13 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
3. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
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คำแนะนำกำรใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์สำหรับครู
เมื่อครูผู้สอนได้นาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรปฏิบัติดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้ควบคู่
กับแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา
2. ทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน
3. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และควรปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ขณะปฏิบัติกิจกรรมควรแนะนานักเรียนอย่างใกล้ชิด
5. เมื่อนักเรียนทาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจคาตอบจากเฉลยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ (ในบางครั้งครูร่วมเฉลยกับนักเรียน)
6. ให้นักเรียนซักถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ แล้วครูอธิบายเพิ่มเติม
7. ทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน
8. ตรวจคาตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (บางครั้งร่วมกับนักเรียนเฉลย
คาตอบของแบบทดสอบหลังเรียน)
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คำแนะนำกำรใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์สำหรับนักเรียน
ในการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค23102
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนควรปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
1. จัดกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตามรายชื่อที่ครูกาหนดให้ แล้วให้นักเรียน
นั่งตามกลุ่มตามแผนผังที่กาหนด
2. เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรม และเลขานุการกลุ่มเพื่อบันทึกข้อ มูลจาก
การปฏิบัติกิจกรรม
3. ตัวแทนกลุ่มรับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้ครบตามจานวนสมาชิก ถ้าไม่ครบหรือชารุดให้แจ้ง
ครูผู้สอนทันที
4. อ่านคาชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และคาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
สาหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือทางานหรือทาการศึกษาทุกครั้ง
5. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดที่มี 4 ตัวเลือกเพื่อทราบ
พื้นฐานความรู้เดิมของตนเอง
6. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมบันทึก ผลการสอบลง
ในตารางบันทึกคะแนน
7. ศึกษาสาระสาคัญ จุดประสงค์การเรีย นรู้ ใบความรู้พร้อมเนื้อหาและตัวอย่างประกอบให้เข้าใจ
หากนักเรียนไม่เข้าใจควรไปขอคาแนะนาจากคุณครูก่อนลงมือทาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
8. ทาแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ทีละแบบฝึกให้ เสร็จด้วยตนเอง โดยเขียนคาตอบลงในแบบฝึ ก
ทักษะคณิตศาสตร์ ห้ามเปิดดูเฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ก่อนทาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
9. ตรวจคาตอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยเปิดดูเฉลยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (บางกิจกรรม
ร่วมเฉลยพร้อมกับครู) และบันทึกผลคะแนนการทาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ลงในตารางบันทึกคะแนน
10. หลั ง จากนั ก เรี ย นท าแบบฝึ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ จ นได้ค ะแนนไม่ ต่ ากว่า ร้ อ ยละ 70 แล้ ว ให้
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
11. ตรวจคาตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมบันทึกผลการสอบลง
ในตารางบันทึกคะแนน
12. สังเกตคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เพื่อทราบความก้าวหน้าของตนเอง
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ขั้นตอนกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์

1. อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรียน

2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

3. ศึกษาแบบฝึกทักษะโดยปฏิบัติกิจกรรม
- ศึกษาใบความรู้
- ทาใบกิจกรรม

ไม่ผ่านเกณฑ์

- ตรวจใบกิจกรรม

4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

5. ศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป

ประเมินผล

ผ่านเกณฑ์
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ข้อตกลงร่วมกัน
1. นักเรียนต้องทางานร่วมกัน
2. นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. ผลงานของกลุ่ม หมายถึง ผลงานของทุกคน
4. เมื่อครูเรีย กสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่ มอธิบายการหาคาตอบ สมาชิกคนนั้นจะต้องสามารถ
อธิบายวิธีการหาคาตอบนั้นได้
5. การทดสอบประจาเนื้อหา นักเรียนจะต้องทาด้วยความสามารถของตนเองไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือ
กัน
6. ครูจะแจ้งผลการสอบประจาเนื้อหาแต่ละครั้งให้นักเรียนทราบ โดยจะเขียนไว้ที่กระดานหน้า ชั้น
เรียน เพื่อให้เห็นพัฒนาการของตนเองและของกลุ่ม
7. นักเรียนที่ทาคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน ๆ จะได้รับคาชมเชยหรือรางวัล จากครูเป็นรายบุคคล
และกลุ่มใดทาคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อน ๆ จะได้รับคาชมเชยหรือรางวัลทั้งกลุ่ม
8. กลุ่มใดทาคะแนนได้สูงสุดในการทาแบบทดสอบประจาเรื่องแต่ละครั้งจะได้รับรางวัลจากครู
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แผนผังกำรจัดชั้นเรียน

กระดำนดำ
โต๊ะครู

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

กลุ่ม 7

กลุ่ม 8
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มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัด
สำระที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและควำมน่ำจะเป็น
มำตรฐำน ค 3.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด 
ม.3/1 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาส
เกิดขึ้นเท่าๆ กัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล
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สำระสำคัญ/สำระกำรเรียนรู้/จุดประสงค์กำรเรียนรู้
สำระสำคัญ
ความน่าจะเป็น คือ จานวนที่แสดงให้ทราบว่า เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาส
เกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใด

สำระกำรเรียนรู้
 ความหมายของความน่าจะเป็น

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ด้ำนควำมรู้ (K)
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของความน่าจะเป็นได้
2. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กาหนดให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด
ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P)
1. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีความสามารถในกระบวนการกลุ่ม
3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
1. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
2. นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม
3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
5. นักเรียนมีความตั้งใจในการ
ทางาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมาย ()
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง สีเขียว และสีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 2 ลูก โดยไม่ได้ดู
จะมีโอกาสได้ลูกแก้วสีอะไร
1. สีเขียว กับ สีแดง
2. สีเขียว กับ สีขาว
3. สีแดง กับ สีขาว
4. เป็นไปไม่ได้ทั้ง ก , ข และ ค
2. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปองสีต่างๆ ดังนี้
สีแดง 3 ลูก สีส้ม 4 ลูก สีเหลือง 2 ลูก และสีขาว 1 ลูก จงหาว่าโอกาสที่จะหยิบได้
ลูกปิงปองสีใดมากที่สุด
1. สีส้ม
2. สีแดง
3. สีเขียว
4. สีเหลือง
3. คากล่าวในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
1. เย็นนี้ฝนจะตก
2. พรุ่งนี้ฉันจะตั้งใจเรียน
3. ถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1
4. ได้เหรียญ 10 บาทจากการกดตู้ ATM
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4. เขียนจานวนเต็มตั้งแต่ 1 -100 ลงบนกระดาษจานวนละ 1 แผ่นเล็ก ๆใส่ลงในกล่อง สุ่มหยิบ
มา1 ใบข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
1. โอกาสที่จะหยิบได้จานวนคู่
2. โอกาสที่จะหยิบได้จานวนคี่
3. โอกาสที่จะได้จานวนที่ 1 หารลงตัว
4. โอกาสที่จะได้จานวนที่ 20 หารลงตัว
5. ข้อใดต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
(1) โอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อซื้อสลาก 1 ใบ
(2) โอกาสหยิบลูกบอลได้สีแดง เมื่อมีลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีเขียว 1 ลูก และสีขาว 1 ลูก
ซึ่งมีขนาดเท่ากันทุกลูก
(3) โอกาสที่เหรียญจะขึ้นหัวเมื่อโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. เท่ากันทุกข้อ
6. ถุงใบหนึ่งมีกระดุมขนาดเท่า ๆ กันดังนี้ สีแดง 3 เม็ด สีเหลือง 5 เม็ด สีขาว 15 เม็ด
สีเขียว 20 เม็ด เขย่าถุงแล้วหยิบกระดุมขึ้นมา 1 เม็ด กระดุมสีใดมีโอกาสที่จะถูกหยิบได้มากที่สุด
1. สีแดง
2. สีขาว
3. สีเหลือง
4. สีเขียว
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7. ทดลองโยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกันเหรียญทั้งสองมีโอกาสที่จะออกลักษณะใดมากที่สุด
1. หัวทั้งคู่
2. หัวหนึ่งเหรียญและก้อยหนึ่งเหรียญ
3. ก้อยทั้งคู่
4. มีโอกาสเท่า ๆ กัน
8. สุ่มหยิบเสื้อ 1 ตัว จากเสื้อเบอร์ S , M , L และXL เบอร์ละ 13 ตัว เสื้อเบอร์ใดมีโอกาสที่จะถูก
หยิบขึ้นมาได้มากที่สุด
1. มีโอกาสถูกหยิบได้เท่า ๆ กัน
2. ขึ้นอยู่กับการหยิบ
3. S , M
4. L , XL
9. สุ่มเลือกตัวอักษร 1 ตัวจากคาว่า“STUDENT”ข้อใดถูกต้อง
1. โอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นสระมากกว่าโอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ
2. โอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นสระน้อยกว่าโอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ
3. มีโอกาสถูกหยิบได้เท่า ๆกัน
4. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้
10. ทอดลูกเต๋า 1ลูก 1 ครั้ง โอกาสในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
1. ได้แต้ม 1
2. ได้แต้มน้อยกว่า 1
3. ได้แต้มเป็นจานวนคู่
4. ได้แต้มไม่น้อยกว่า 1
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กระดำษคำตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์เล่มที่ 1 ควำมหมำยของควำมน่ำจะเป็น
ชื่อ……………………………………………..นามสกุล…………………………ชั้น…./…… เลขที่……..
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วทาเครื่องหมาย () ลงใน
กระดาษคาตอบ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

2.

3.

4.

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
ระดับคุณภำพ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(...........................................)

* ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (ต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภำพ
ทาได้
ทาได้
ทาได้
ทาได้

9 – 10 คะแนน
7 – 8 คะแนน
5 – 6 คะแนน
0 – 4 คะแนน
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ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ใบควำมรู้
เรื่อง ควำมหมำยของควำมน่ำจะเป็น
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรำ มักจะเกี่ยวข้องกับกำรทำนำยอนำคตเสมอ
และเรำมักจะได้ยินข้อควำม เหตุกำรณ์ กำรทำนำย กำรคำดคะเนและโอกำส จำก
ประโยคเหล่ำนี้
การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทย กับทีมชาติ
ญี่ปุ่น คาดว่าทีมชาติไทย จะชนะ 2:1
ซื้อหวยทีไรไม่ถูกสักที
พรุ่งนี้ จังหวัดสระแก้ว
จะมีฝนตก 70% ของพื้นที่

ประโยคดังกล่าว เป็นคาพูดที่เกี่ยวกับการคาดคะเน การทานายโอกาส หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว นักเรียนไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ จนกว่าจะถึงเวลาที่กาหนด
อย่างไรก็ตามในทางคณิตศาสตร์อาจหาจานวน จานวนหนึ่งที่บอกถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งๆ จะเกิดขึ้น เรียก

จานวนนั้นว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
การทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทาให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก
หรือน้อยเพียงใด ทาให้สามารถตัดสินใจดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ควำมหมำยของควำมน่ำจะเป็น
ในชีวิตประจาวันมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายรอบตัวเราการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโอกาสที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จาเป็นต้องใช้เหตุผลและข้อมูลเพื่อสรุป
เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ
ควำมน่ำจะเป็นหรือโอกำสทำงคณิตศำสตร์ หมำยถึง จำนวนที่แสดงให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ใด

เหตุกำรณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นมำกหรือน้อยเพียงใด ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน
- ดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก
- ถ้าฝนตก ถนนจะเปียก

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่ำงแน่นอน
- ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง หงายหน้า 1, 2, 3, 4, 5, 6 พร้อมกัน
- แม่ไก่ออกลูกเป็นตัว

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- โยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง อาจหงายหน้าหัว หรือ หงายหน้าก้อยได้
- หลังฝนตก อาจจะเกิดรุ้งกินน้าหรือไม่เกิดก็ได้
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การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เป็นเรื่องที่สาคัญเรื่องหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์
ความสนใจเรื่องนี้เริ่มขึ้นจากกำรเล่นกำรพนัน ในค.ศ. 1654 นักการพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ
เชอวาลิเอ เดอเมเร (Chevalier de Me're') ได้ไปพนันกับคนอื่นไว้ว่า ถ้าโยนลูกเต๋าพร้อมกัน
สองลูก 24 ครั้ง จะได้แต้ม 6 ทั้งสองลูกอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้ง ปรากฏว่าเขาแพ้พนันมากกว่า
ที่เขาชนะ เขาจึงนาปัญหาไปถามปาสกาล (Pascal) เพื่อนนักคณิตศาสตร์ของเขาว่าทาไมจึงเป็น
เช่นนั้น จากคาถามนี้ทาให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ขึ้นและพบว่า
ถ้าเขาใช้ลูกเต๋าที่ "ยุติธรรม" แล้ว ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ " ได้แต้ม 6 ทั้งสองลูก
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน24 ครั้ง คือ 0.4914 หรือประมาณ 49%”
ซึง่ จากตัวเลขนี้เป็นการยืนยันได้ว่าเหตุใด เชอวาลิเอ เดอเมเร จึงแพ้พนันมากกว่าชนะ
นอกจากในเรื่องการพนันแล้ว นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์
ต่างต้องอาศัยความรู้เรื่องความน่าจะเป็นอยู่มาก เช่น ใน ค.ศ.1865 เมนเดล (Mendel) บิดา
แห่งวิชาพันธุศาสตร์ สามารถทานายผลของการผสมพันธ์ของถั่วชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

หลังจำกเพื่อน ๆ ศึกษำควำมหมำยและทฤษฎีควำมน่ำจะเป็นแล้ว
เรำไปศึกษำตัวอย่ำงเพิ่มควำมเข้าใจกันดีกว่าครับ
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ตัวอย่ำงที่ 1 ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ โดย
เขียนตัวอักษร A หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
B หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
C หน้าสถานการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
ชมพู่กับส้มขี่จักรยานไปด้วยกัน ชมพู่บอกว่า “รีบขี่จักยานกันเถอะเดี๋ยว
ฝนจะตก” ถ้านักเรียนเป็นส้ม จะมีความเห็นว่าอย่างไร
C 1.1) ขณะที่พูด อากาศหนาว ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แดดออกจ้า
B 1.2) ขณะที่พูด เป็นฤดูฝน ท้องฟ้ามีเมฆบ้างแต่มีแดด
A 1.3) ขณะที่พูด ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆลอยต่า ลมเริ่มพัดแรง และมีเสียงฟ้าร้อง

ไปดูตัวอย่างที่ 2 กันเลยค่ะ
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ตัวอย่ำงที่ 2 ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ โดย

C

เขียนตัวอักษร A หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
B หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
C หน้าสถานการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
2.1 ในถุงมีลูกปิงปองขนาดเท่ากัน 4 ลูกเป็นลูกปิงปองสีแดงทั้งหมดหยิบขึ้นมา
1 ลูกโอกาสที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีเหลืองมีหรือไม่

B 2.2) คุณพ่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมา 1 ฉบับเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณพ่อจะถูก
รางวัลที่ 1
A 1.3) กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกแก้วสีแดง 5 ลูก สีเขียว 2 ลูก ซึ่งมีขนาดเท่าๆกัน
สุ่มหยิบขึ้นมา 1 ลูก จะมีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีแดงมากกว่า
ภาษาอังกฤษกากับไว้ลูกละ 1 ตัว ซึ่งตัวอักษรทั้งหมดที่อยู่บนลูกปิงปองรวมแล้ว
ตัวอย่างที่ 3 เขียนเลขโดด 0 – 9 ไว้บนสลากใบละตัว สุ่มหยิบสลากขึ้นมา 1 ใบ
โดยที่แต่ละใบมีขนาดเท่า ๆ กัน โอกาสที่จะหยิบได้สลากใบที่มีเลขโดดมีค่า
มากกว่า 6 เกิดขึ้นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าโอกาสที่จะหยิบได้สลากใบที่มีเลขโดด
มีค่าน้อยกว่า 6
คำตอบ คือ โอกาสที่จะหยิบได้สลากใบที่มีเลขโดดมีค่ามากกว่า 6 เกิดขึ้นได้น้อยกว่าโอกาสที่จะ
หยิบได้สลากใบที่มีเลขโดดมีค่าน้อยกว่า 6
เหตุผล โอกาสที่จะหยิบได้สลากใบที่มีเลขโดดมีค่ามากกว่า 6 เป็น 3 ใบจากทั้งหมด 10 ใบ
แต่โอกาสที่จะหยิบได้สลากใบที่มีเลขโดดมีค่าน้อยกว่า 6 เป็น 6 ใบ จากทั้งหมด 10 ใบ
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ตัวอย่างที่ 4 มีถุง 3 ถุงที่บรรจุลูกแก้วสีต่างๆ กันดังรูป

ถุงใบที่ 1

ถุงใบที่ 2

ถุงใบที่ 3

นิดกับหน่อยเล่นเกมโดยผลัดกันหลับตาหยิบลูกแก้วจากในถุงใดถุงหนึ่งมา 1 ลูก เมื่อหยิบดูสีแล้วใส่
คืนถุงเดิม โดยมีเงื่อนไขในการเล่นเกมดังนี้
ถ้านิดหยิบได้ลูกแก้วสีแดง
ได้ 1 คะแนนหยิบได้ลูกแก้วสีเขียว ได้ 0 คะแนน
ถ้าหน่อยหยิบได้ลูกแก้วสีเขียว
ได้ 1 คะแนนหยิบได้ลูกแก้วสีแดงได้ 0 คะแนน
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
คำถำม 1. นิดหยิบลูกแก้วถุงใด จึงจะมีโอกาสชนะหน่อยมากกว่า จงอธิบาย
ถุงใบที่ 3 เพราะในถุงที่ 3 มีลูกแก้วสีแดงมากกว่าสีเขียว จึงทาให้มีโอกาสหยิบได้สีแดงสูง
ทาให้ได้คะแนนมากกว่าจึงมีโอกาสชนะมากกว่า
2. หน่อยหยิบลูกแก้วจากถุงใด จึงมีโอกาสชนะมากกว่า จงอธิบาย
ถุงใบที่ 2 เพราะในถุงที่ 2 มีลูกแก้วสีเขียวเพียงสีเดียวทาให้ได้คะแนนทุกครั้งที่หยิบ จึงมี
โอกาสชนะมากกว่า
3. นิดหยิบลูกแก้วจากถุงใด จึงไม่มีโอกาสชนะ จงอธิบาย
ถุงใบที่ 2 เพราะในถุงนี้ไม่มีลูกแก้วสีแดงอยู่เลย
4. ถ้าต้องการให้หน่อยหรือนิดมีโอกาสชนะเท่ากัน ควรให้หยิบลูกแก้วจากถุงใด
ถุงใบที่ 1 เพราะในถุงนี้มีลูกแก้วสีแดงและสีเขียวจานวนเท่ากัน
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แบบฝึกทักษะที่ 1
ชื่อ………………………………………………..นามสกุล……………………….……………กลุ่ม………………
คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ โดย
เขียนตัวอักษร P หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
S หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
I หน้าสถานการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
..............1) โยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน โอกาสที่ผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ 15
..............2) ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 7 ลูก สีเหลือง 1 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึ้นมาพร้อมกัน
สองลูกจะได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก
..............3) ในการดึงไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่หนึ่งสารับ จะได้ไพ่ Q โพดา
..............4) ยุพาหยิบสลากซึ่งเป็นจานวนที่มีสองหลักขึ้นมา 1 ใบ จะได้สลากที่มีผลบวกของ
เลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยไม่เกิน 15
...............5) แมวออกลูกครั้งแรกและครั้งที่สองเป็นตัวผู้ในการออกลูกครั้งที่สามเป็นตัวผู้อีก
...............6) ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบพบกันหมดของทีมชาย 4 ทีม คือ ทีม A , B , C
และ D แต่ละทีมจะมีการแข่งขันทั้งหมด 4 นัด
...............7) มะนาวมีรองเท้าสีดาหลายคู่ วันนี้มะนาวสวมรองเท้าสีดา
...............8) ในการโยนเหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะออกหัวและก้อย
เท่ากัน
...............9) ตะวันได้รับรางวัลเงินสดสิบล้านบาทจากการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขัน
ฟุตบอล
...............10) ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมรสส้ม 10 เม็ด ชูใจหยิบลูกอมหนึ่งเม็ดจากถุงใบนี้ได้ลูกอมรสส้ม
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เกณฑ์กำรประเมินแบบฝึกทักษะที่ 1

1. เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนน 10 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน)
ระดับคะแนน

รำยกำร

1

เขียนตอบคาถามได้ถูกต้อง

0

เขียนตอบคาถามได้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนตอบคาถาม

2. เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคะแนน

ระดับคุณภำพ

กำรแปลคะแนน

8 – 10

ดี

3=

5–7

พอใช้

2=

0–4

ปรับปรุง

1=

* ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (ต้องได้คะแนน 7 คะแนนขึ้นไป)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน……………..คะแนน ระดับคุณภาพ……………….

ลงชื่อ…………………………………….ผู้ตรวจ
(นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ)
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ไปทาแบบฝึกทักษะ....
ในหน้าถัดไปเลยครับ
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แบบฝึกทักษะที่ 2
ชื่อ………………………………………………..นามสกุล……………………….……………กลุ่ม………………

คำชี้แจง พิจารณาปัญหาที่กาหนดให้แล้วหาคาตอบพร้อมทั้งแสดงเหตุผล (ข้อละ 2 คะแนน)
1. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่า ๆ กันดังนี้ ลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 1 ลูก และสีเขียว 5 ลูก
เขย่ากล่องหยิบขึ้นมา 1 ลูก มีโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีอะไรมากที่สุด
ตอบ ……………………………………………………………………………………….
เหตุผล ……………………………………………………………………………………..
2. ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีเขียว 2 ลูก สีฟ้า 2 ลูก ทุกลูกมีขนาดเท่ากัน หลับตาหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จะมี
โอกาสหยิบได้สีใดมากกว่า เพราะเหตุใด
ตอบ ……………………………………………………………………………………….
เหตุผล ……………………………………………………………………………………..
3. กล่องใบหนึ่งใส่ยางรัดผมสีต่าง ๆ ขนาดเท่า ๆ กันมีสีน้าเงิน 5 เส้น สีเขียว 4 เส้น และสีแดง
3 เส้น คนให้คละกันหยิบขึ้นมา 1 เส้น มีโอกาสเป็นสีอะไรมากที่สุดเพราะอะไร
ตอบ ……………………………………………………………………………………….
เหตุผล ……………………………………………………………………………………..
4. ถ้าต้องการเลือกคุณครู 1 คนจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคุณครูอายุตั้งแต่ 21 – 30 ปี จานวน 7 คน
และอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี จานวน 9 คนเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณครูคนนั้นจะมีอายุมากกว่า 20 ปี
ตอบ ……………………………………………………………………………………….
เหตุผล ……………………………………………………………………………………..
5. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญหน้าที่หงายขึ้นจะได้อะไรบ้าง
ตอบ……………………………………………………………………………………….
เหตุผล ……………………………………………………………………………………..
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เกณฑ์กำรประเมินแบบฝึกทักษะที่ 2
1. เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนน 10 คะแนน ข้อละ 1 คะแนน)
ระดับคะแนน

รำยกำร

1

เขียนตอบคาถามได้ถูกต้อง

0

เขียนตอบคาถามได้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนตอบคาถาม

2. เกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคะแนน

ระดับคุณภำพ

กำรแปลคะแนน

8 – 10

ดี

3=

5–7

พอใช้

2=

0–4

ปรับปรุง

1=

* ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (ต้องได้คะแนน 7 คะแนนขึ้นไป)
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน……………..คะแนน ระดับคุณภาพ……………….

ลงชื่อ…………………………………….ผู้ตรวจ
(นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ)
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว แล้วกาเครื่องหมาย ()
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ทอดลูกเต๋า 1ลูก 1 ครั้ง โอกาสในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
1. ได้แต้ม 1
2. ได้แต้มน้อยกว่า 1
3. ได้แต้มเป็นจานวนคู่
4. ได้แต้มไม่น้อยกว่า 1
2. สุ่มเลือกตัวอักษร 1 ตัวจากคาว่า“STUDENT”ข้อใดถูกต้อง
1. โอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นสระมากกว่าโอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ
2. โอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นสระน้อยกว่าโอกาสได้ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ
3. มีโอกาสถูกหยิบได้เท่า ๆกัน
4. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้
3. สุ่มหยิบเสื้อ 1 ตัว จากเสื้อเบอร์ S , M , L และXL เบอร์ละ 13 ตัว เสื้อเบอร์ใดมีโอกาสที่จะถูก
หยิบขึ้นมาได้มากที่สุด
1. มีโอกาสถูกหยิบได้เท่า ๆ กัน
2. ขึ้นอยู่กับการหยิบ
3. S , M
4. L , XL
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4. ทดลองโยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกันเหรียญทั้งสองมีโอกาสที่จะออกลักษณะใดมากที่สุด
1. หัวทั้งคู่
2. หัวหนึ่งเหรียญและก้อยหนึ่งเหรียญ
3. ก้อยทั้งคู่
4. มีโอกาสเท่า ๆ กัน
5. ถุงใบหนึ่งมีกระดุมขนาดเท่า ๆ กันดังนี้ สีแดง 3 เม็ด สีเหลือง 5 เม็ด สีขาว 15 เม็ด
สีเขียว 20 เม็ด เขย่าถุงแล้วหยิบกระดุมขึ้นมา 1 เม็ด กระดุมสีใดมีโอกาสที่จะถูกหยิบได้มากที่สุด
1. สีแดง
2. สีขาว
3. สีเหลือง
4. สีเขียว
6. ข้อใดต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
(1) โอกาสที่จะถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อซื้อสลาก 1 ใบ
(2) โอกาสหยิบลูกบอลได้สีแดง เมื่อมีลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีเขียว 1 ลูก และสีขาว 1 ลูก
ซึ่งมีขนาดเท่ากันทุกลูก
(3) โอกาสที่เหรียญจะขึ้นหัวเมื่อโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. เท่ากันทุกข้อ
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7. เขียนจานวนเต็มตั้งแต่ 1 -100 ลงบนกระดาษจานวนละ 1 แผ่นเล็ก ๆใส่ลงในกล่อง สุ่มหยิบ
มา1 ใบข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด
1. โอกาสที่จะหยิบได้จานวนคู่
2. โอกาสที่จะหยิบได้จานวนคี่
3. โอกาสที่จะได้จานวนที่ 1 หารลงตัว
4. โอกาสที่จะได้จานวนที่ 20 หารลงตัว
8. คากล่าวในข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้น
1. เย็นนี้ฝนจะตก
2. พรุ่งนี้ฉันจะตั้งใจเรียน
3. ถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1
4. ได้เหรียญ 10 บาทจากการกดตู้ ATM
9. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกปิงปองสีต่างๆ ดังนี้
สีแดง 3 ลูก สีส้ม 4 ลูก สีเหลือง 2 ลูก และสีขาว 1 ลูก จงหาว่าโอกาสที่จะหยิบได้
ลูกปิงปองสีใดมากที่สุด
1. สีส้ม
2. สีแดง
3. สีเขียว
4. สีเหลือง
10. ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง สีเขียว และสีขาวอย่างละ 1 ลูก ถ้าหยิบขึ้นมา 2 ลูก โดยไม่ได้ดู
จะมีโอกาสได้ลูกแก้วสีอะไร
1. สีเขียว กับ สีแดง
2. สีเขียว กับ สีขาว
3. สีแดง กับ สีขาว
4. เป็นไปไม่ได้ทั้ง ก , ข และ ค
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กระดำษคำตอบ แบบทดสอบหลังเรียน
แบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์เล่มที่ 1 ควำมหมำยของควำมน่ำจะเป็น
ชื่อ……………………………………………..นามสกุล…………………………ชั้น…./…… เลขที่……..
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วทาเครื่องหมาย () ลงใน
กระดาษคาตอบ
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

2.

3.

4.

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

10

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(………………………………………….)

* ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (ต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภำพ
ทาได้ 9 – 10 คะแนน
ทาได้ 7 – 8 คะแนน
ทาได้ 5 – 6 คะแนน
ทาได้ 0 – 4 คะแนน

ระดับ
ระดับ

ดีมาก
ดี

ระดับ
ระดับ

พอใช้
ปรับปรุง
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ภำคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ

ตัวเลือก
1

2

3

1.
2.

4
×

×

3.

×

4.

×

5.

×

6.

×

7.
8.
9.
10.

×
×
×
×
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ โดย
เขียนตัวอักษร P หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
S หน้าสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
I หน้าสถานการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน
.......I.......1) โยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน โอกาสที่ผลรวมของแต้มของลูกเต๋ามีค่าเท่ากับ 15
......S.......2) ในกล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีแดง 7 ลูก สีเหลือง 1 ลูก ถ้าหยิบลูกแก้วขึ้นมาพร้อมกัน
สองลูกจะได้ลูกแก้วสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก
........P......3) ในการดึงไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่หนึ่งสารับ จะได้ไพ่ Q โพดา
........S......4) ยุพาหยิบสลากซึ่งเป็นจานวนที่มีสองหลักขึ้นมา 1 ใบ จะได้สลากที่มีผลบวกของ
เลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วยไม่เกิน 15
.........P......5) แมวออกลูกครั้งแรกและครั้งที่สองเป็นตัวผู้ในการออกลูกครั้งที่สามเป็นตัวผู้อีก
..........I.....6) ในการแข่งขันบาสเกตบอลแบบพบกันหมดของทีมชาย 4 ทีม คือ ทีม A , B , C
และ D แต่ละทีมจะมีการแข่งขันทั้งหมด 4 นัด
.........P.....7) มะนาวมีรองเท้าสีดาหลายคู่ วันนี้มะนาวสวมรองเท้าสีดา
..........I.....8) ในการโยนเหรียญหนึ่งบาท 3 เหรียญ พร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะออกหัวและก้อย
เท่ากัน
.........P......9) ตะวันได้รับรางวัลเงินสดสิบล้านบาทจากการส่งไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขัน
ฟุตบอล
...........S....10) ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมรสส้ม 10 เม็ด ชูใจหยิบลูกอมหนึ่งเม็ดจากถุงใบนี้ได้ลูกอมรสส้ม
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2

คำชี้แจง พิจารณาปัญหาที่กาหนดให้แล้วหาคาตอบพร้อมทั้งแสดงเหตุผล (ข้อละ 2 คะแนน)
1. กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลขนาดเท่า ๆ กันดังนี้ ลูกบอลสีแดง 5 ลูก สีขาว 1 ลูก และสีเขียว 5 ลูก
เขย่ากล่องหยิบขึ้นมา 1 ลูก มีโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีอะไรมากที่สุด
ตอบ โอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีแดงและสีเขียวเท่า ๆ กัน
เหตุผล จานวนลูกบอลสีแดงและสีเขียวมีเท่ากันและมีมากกว่าสีขาว
2. ถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีเขียว 2 ลูก สีฟ้า 2 ลูก ทุกลูกมีขนาดเท่ากัน หลับตาหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จะมี
โอกาสหยิบได้สีใดมากกว่า เพราะเหตุใด
ตอบ โอกาสที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวและสีฟ้ามีเท่า ๆ กัน
เหตุผล จานวนลูกแก้วสีเขียวและสีฟ้ามีเท่ากัน
3. กล่องใบหนึ่งใส่ยางรัดผมสีต่าง ๆ ขนาดเท่า ๆ กันมีสีน้าเงิน 5 เส้น สีเขียว 4 เส้น และสีแดง
3 เส้น คนให้คละกันหยิบขึ้นมา 1 เส้น มีโอกาสเป็นสีอะไรมากที่สุดเพราะอะไร
ตอบ โอกาสที่จะหยิบได้ยางรัดผมสีน้าเงิน
เหตุผล ยางรัดผมสีน้าเงินมีจานวนมากที่สุด
4. ถ้าต้องการเลือกคุณครู 1 คนจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคุณครูอายุตั้งแต่ 21 – 30 ปี จานวน 7 คน
และอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี จานวน 9 คนเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณครูคนนั้นจะมีอายุมากกว่า 20 ปี
ตอบ เป็นไปได้แน่นอน
เหตุผล ครูในโรงเรียนแห่งนั้นมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
5. โยนเหรียญบาท 1 เหรียญหน้าที่หงายขึ้นจะได้อะไรบ้าง
ตอบ หน้าที่หงาย คือ หัวและก้อย
เหตุผล ปกติเหรียญบาทจะมีสองหน้า คือ หัวและก้อย
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ

ตัวเลือก
1

2

3

1.

×

2.
3.

4

×
×

4.

×

5.

×

6.

×

7.

×

8.

×

9.
10.

×
×
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ตำรำงบันทึก
คะแนนแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์ เรื่องควำมน่ำจะเป็น
ควำมหมำยของควำมน่ำจะเป็น
เด็กชำย/เด็กหญิง........................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/....... เลขที่.......... โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
1. คะแนนแบบทดสอบ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนความก้าวหน้า

คะแนนเต็ม
10
10

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

ผลกำรประเมิน

(หลังเรียน – ก่อนเรียน)

2. คะแนนแบบฝึกทักษะคณิตศำสตร์
แบบฝึกทักษะที่

1

2

รวม

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

10

10

20

คิดเป็น
ร้อยละ

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ระดับคุณภำพ

* ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม (ต้องได้ 14 คะแนนขึ้นไป)
ระดับคุณภำพ
คะแนนร้อยละ 80 – 100
คะแนนร้อยละ 40 – 59

ระดับ ดีมาก
ระดับ พอใช้

คะแนนร้อยละ 60 – 79 ระดับ
คะแนนร้อยละ 0 – 39 ระดับ

ดี
ปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก
วันที่.........เดือน.....................พ.ศ...............
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