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                                                                     ค าช้ีแจง 
 
 
     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 จดัท า 
เพื่อประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  สร้างเสริมและพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนสามารถคิด 
วเิคราะห์ เขียนส่ือความหมายและแกปั้ญหาเป็น ดงันั้นจึงไดจ้ดัท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย   
แบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองยอ่ยๆ  จ  านวน   9   ชุด  ดงัน้ี 
 

   ชุดท่ี  1   อตัราส่วน 
   ชุดท่ี  2   อตัราส่วนท่ีเท่ากนั 
   ชุดท่ี  3   อตัราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน 
   ชุดท่ี  4   สัดส่วน 
   ชุดท่ี  5   การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชส้ัดส่วน 
   ชุดท่ี  6   ร้อยละ 
   ชุดท่ี  7   การค านวณเก่ียวกบัร้อยละ 
   ชุดท่ี  8   การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ  
   ชุดท่ี  9   การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวก าไรและขาดทุน  
  
                   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล่มน้ี  ชุดที ่ 8   เร่ือง  การแก้โจทย์ปัญหาเกีย่วกบัร้อยละ    
ใชเ้วลาในการ จดัการเรียนรู้ จ  านวน  1  ประกอบดว้ย  ค  าช้ีแจง  บทบาทของครู  บทบาทของนกัเรียน  
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  บตัรเน้ือหา   บตัรกิจกรรม  บตัรเฉลย
กิจกรรม  แบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมเรียนรู้  เฉลยแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
กระดาษค าตอบ  บนัทึกผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้   แบบประเมินผลดา้นความรู้ แบบประเมินผล  
ดา้นทกัษะการเรียนรู้ (ผลงาน)  แบบประเมินผลดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  แบบประเมินผลดา้น
ทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
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                                         บทบาทของครู 
 

    

 ส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัก่อนและหลงัในขณะท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  มีดงัน้ี 
1. ครูใหน้กัเรียนเขียนช่ือ สกุล  เลขท่ี  หอ้ง ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้รียบร้อย  

2. ครูตอ้งศึกษาวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้  ตลอดจน  

 การวดัผล ประเมินผลใหเ้ขา้ใจ 
3. ครูตอ้งศึกษาคน้ควา้และอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

4. การจดัหอ้งเรียนควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  4 – 5   คน 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้กลุ่ม กลุ่มละ 1 คนและเลขานุการกลุ่ม 

กลุ่มละ  1  คน 
6. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ครูไม่ควรพดูเสียงดงั  ควรพดูหรือ  

ช้ีแจงเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ไม่รบกวนกรปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มอ่ืน ยกเวน้  
นกัเรียนมีขอ้สงสัย 

7. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกนัของนกัเรียนทุกกลุ่ม 

8. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด  
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                  บทบาทของนักเรียน 
 
 
ครูตอ้งช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึงบทบาทของนกัเรียน   ดงัน้ี 

1. หัวหน้ากลุ่ม    มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1.1  เป็นผูน้ าในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม โดยมีหนา้ท่ีอ่านบตัรกิจกรรมเพื่อใหทุ้กคน  

ท าตามท าตามค าช้ีแจงในการปฏิบติักิจกรรมใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน 
1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบติักิจกรรมในกลุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดงั 

 รบกวนกลุ่มอ่ืน 
1.3 เป็นผูติ้ดต่อกบัครูเม่ือมีปัญหาภายในกลุ่ม 

1.4  เป็นผูอ่้านบตัรเฉลยแต่ละกิจกรรมใหเ้พื่อนฟังเพื่อตรวจค าตอบ  

2. เลขานุการ    มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

2.1  เป็นผูแ้จกบตัรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเม่ือสมาชิกทุกคนท าเสร็จเรียบร้อยแลว้  

3. สมาชิกกลุ่ม  มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

3.1 ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจและใหท้นัตามก าหนดโดยไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น 

3.2 ศึกษาบตัรเน้ือหา  บตัรกิจกรรมและปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่ม 

3.3 ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบติักิจกรรม 
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                                                    แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 9 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์                   รหสัวชิา  ค  22101 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ            เวลาเรียน    17   ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  9   เร่ือง  การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ                  เวลา    1    ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2      ภาคเรียนท่ี   1                                                               ปีการศึกษา    2558 
สอนวนัท่ี       3       เดือน      กรกฏาคม            พ.ศ.     2558 
ช่ือครูผูส้อน   นายวรัิตน์    ประโพทงั      ต าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ    ครูช านาญการ 
 

………………………………………………………………………......…………………………………. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
        สาระที ่     1      จ านวนและการด าเนินการ               

                  มาตรฐานการเรียนรู้ 
     มาตรฐาน  ค 1.1        เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวน 
              ในชีวติจริง 
                   ตัวช้ีวดั 

              ค 1.1      ม.2/4      ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแกโ้จทยปั์ญหา 

        ค 6.1 ม.1-3/1 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
   ม.1-3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ม.1-3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ม.1-3/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ 
                                        ความหมายและการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
   ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการ      

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ 
   ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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  2. สาระส าคัญ 
         ในการแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ จะน าหลกัการของอตัราส่วน การเขียนอตัราส่วนและสัดส่วน 

  มาใชใ้นการแกปั้ญหา 
 

  3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 3.1   ด้านความรู้ 

   1.  นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละได ้ 
        2.  นกัเรียนสามารถเขียนแสดงวธีิการแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละได ้
 3.2   ด้านทกัษะการเรียนรู้ 
         1.    ทกัษะด้านภาษา  
    นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร โดยอธิบายการแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละได ้
         2.    ทกัษะด้านการคิด 
    นกัเรียนใชท้กัษะในการสังเกต  การคิด  การวเิคราะห์  และเขียนขั้นตอนการแกโ้จทย ์
  ปัญหาร้อยละได ้
             3.   ทกัษะด้านการใช้เหตุผล  
   นกัเรียนสรุปองคค์วามรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสรุปความคิดเห็นร่วมกนั  
  อยา่งมีเหตุผล โดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการศึกษาจากบตัรเน้ือหา  บตัรกิจกรรมและสร้างองคค์วามรู้  
  ร่วมกนัอยา่งมีเหตุผล 
 3.3   ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

 

 3.4   ด้านคุณลกัษณะองัพงึประสงค์ 
1. มีวนิยั     
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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   4. สาระการเรียนรู้ 
 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ 

   5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (แบบความร่วมมือเทคนิค  KWDL) 

   1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.   ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัสัดส่วน การเขียนอตัราส่วนในรูปร้อยละและการเขียนร้อยละ  

   ในรูปอตัราส่วน 
              

  2.   ขั้นสอน 
 1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ พร้อมยกตวัอยา่ง 
          ตวัอย่าง   น ้าเช่ือมเขม้ขน้ร้อยละ  16  ถา้น ้าเช่ือมหนกั  240  กิโลกรัม  มีน ้าตาลละลายในน ้าเช่ือม 
                          ก่ีกิโลกรัม 

1.  K   โจทยบ์อกอะไรบา้ง น ้าเช่ือมเขม้ขน้ร้อยละ  16  และน ้าเช่ือมหนกั  240  
กิโลกรัม   

2.  W  โจทยต์อ้งการหาอะไร มีน ้าตาลละลายในน ้าเช่ือมก่ีกิโลกรัม 
3.  D   ด าเนินการตามกระบวนการ วธีิท า   ใหน้ ้าตาลละลายในน ้าเช่ือม  x  กิโลกรัม 

         เขียนสัดส่วน 
                      

100

16      =       
240

x  

                         x       =      
100

24016   

                         x       =        38.4 
4.  L   ค าตอบท่ีไดแ้ละคิดค าตอบอยา่งไร 
 

ค าตอบ   น ้าตาลละลายในน ้าเช่ือม  38.4  กิโลกรัม 
สรุปขั้นตอน  
1. วเิคราะห์ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้และส่ิงท่ีโจทย ์
    ตอ้งการใหห้า 
2. สมมติตวัแปรแทนส่ิงท่ีไม่ทราบค่า 
3. เขียนสัดส่วน 
4. แกส้มการหาค่าตวัแปร 
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 3.  ขั้นท ากจิกรรม 
          1.  เลขานุการกลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากครู ศึกษาความรู้จากบตัรเน้ือหาและปฏิบติักิจกรรม  
จากบตัรกิจกรรมท่ี 1  และบตัรกิจกรรมท่ี  2  ใชเ้วลาประมาณ  15  นาที  
          2.  สุ่มนกัเรียนบางกลุ่มน าเสนอผลงานจากบตัรกิจกรรมท่ี  1 และบตัรกิจกรรมท่ี  2 นกัเรียนกลุ่มอ่ืน
ร่วมกนัอภิปรายซกัถามท่ีน าเสนอ โดยครูอธิบายและใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมในขอ้สงสัย  
          3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจบตัรกิจกรรมของตนเองเป็นการประเมินตนเอง และเลขานุการกลุ่ม
รวบรวมบตัรกิจกรรมท่ี 1  และบตัรกิจกรรมท่ี 2  ส่งครูเพื่อบนัทึกคะแนน 
 
   4.  ขั้นตรวจสอบความรู้ 

        1. เลขานุการรับแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และนกัเรียนทุกกลุ่มท าแบบทดสอบ  
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบทดสอบปรนยั  จ  านวน 10 ขอ้  

  2. นกัเรียนและครูร่วมกนัเฉลยค าตอบ  เม่ือท าสมาชิกท าแบบทดสอบเสร็จแลว้  พร้อมอธิบาย 
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนยิง่ข้ึน 
 3. เลขานุการกลุ่มรวบรวมคะแนนทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งครู  เพื่อบนัทึกคะแนน 
เป็นรายบุคคล 
 
     5. ข้ันสรุปบทเรียน  

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุป เร่ือง  การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ  ดงัน้ี  
   

        ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกีย่วกบัร้อยละ มีดังนี้ 
1. อ่านโจทยแ์ลว้วเิคราะห์ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให ้และส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการใหห้า 
2. สมมติตวัแปรแทนส่ิงท่ีไม่ทราบค่า 
3. เขียนสัดส่วนแสดงการเปรียบเทียบอตัราส่วนในเร่ืองเดียวกนั 
4. แกส้มการหาค่าตวัแปร 

  
          
             2. นกัเรียนซกัถามปัญหาขอ้สงสัยและบนัทึกสาระส าคญัลงในสมุดบนัทึก 
             3. ครูยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลันกัเรียนกลุ่มท่ีท ากิจกรรมไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด 
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      6.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

   1.  แบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้   แบบปรนยั   จ  านวน  10  ขอ้ 
    2.   หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน (สสวท)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เล่ม  1  

 3.   บตัรเน้ือหา  เร่ือง  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ 
 4.   บตัรกิจกรรมท่ี  1 – 2   

  แหล่งเรียนรู้ 
    1.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
     2. มุมหนงัสือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

         3.  อินเทอร์เน็ต  
  

          7.  การวดัผลและการประเมินผล  

 

เงื่อนไข/วธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล เกณฑ์การวดัและประเมินผล 

ประเมินผลด้านความรู้ 
1.  นกัเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกบั 
    การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละได ้ 
2. นกัเรียนสามารถเขียนแสดงวธีิ 
   การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละได ้

บตัรกิจกรรมท่ี 1-2 ร้อยละ  70  ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินผลด้านทกัษะการเรียนรู้ 
1. ทกัษะทางภาษา 
2. ทกัษะดา้นการคิดค านวณ 
3. ทกัษะดา้นการใชเ้หตุผล 

 
แบบประเมินผล 

ดา้นทกัษะการเรียนรู้ (ผลงาน) 
 

 
ระดบัคุณภาพ  2 ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินผลด้านคุณลกัษณะ  
อนัพงึประสงค์ 
1. มีวนิยั     
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

แบบประเมินผล 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
ระดบัคุณภาพ  3  ผา่นเกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบ 
ประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละ 70   ผา่นเกณฑ์ 
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              8.  การตรวจ/ประเมิน/รับรองแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
         ............................................................................................................................................................ 
          .......................................................................................................................................................... 
         ........................................................................................................................................................... 
         .......................................................................................................................................................... 
         .......................................................................................................................................................... 
         .......................................................................................................................................................... 
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