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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการ
นำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ
นำไปใช้ 

มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่
กำหนดให้ 

 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ต้องการวัดและ

นำไปใช้ 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 
  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ

จำนวน ผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการ
นำไปใช้ 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วนและ
จำนวนคละ จากสถานการณ์ต่างๆ 

เศษส่วน 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

เศษส่วนและจำนวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น. 

 
2. เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ

ปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือ
สถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละ
ปริมาณเป็นจำนวนนับ 

3. หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่
กำหนดให้ 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน และ

มาตราส่วน 

 
4. หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 

จำนวน 
5. หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 

จำนวน 
6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดย

ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

จำนวนนับและ 0 
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบ

เฉพาะ และการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. 

และ ค.ร.น. 

 
7. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร

ระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ 
8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

เศษส่วนและจำนวนคละ 2 – 3 
ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่วน 
- การบวก การลบเศษส่วนและจำนวน

คละ โดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ

เศษส่วนและจำนวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวน

คละ 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

9. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและ
ผลหาร เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

10. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
3 ขั้นตอน 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ 
การหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ

ทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

(รวมการแลกเงินต่างประเทศ) 
 

11. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
อัตราส่วน 

12. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อย
ละ 2 – 3 ขั้นตอน 

อัตราส่วนและร้อยละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและ

มาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ

นำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. แสดงวิธีคิดและหาคำตองของปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป 

แบบรูป 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

 
สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่

กำหนดให้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 - - 
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สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ

นำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสาม
มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตรและความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่

ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร

ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม 

3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของ
วงกลม 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป

สามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป

หลายเหลี่ยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

รอบรูปและพ้ืนที่ของวงกลม 
 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2  เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 

2. สร้างรูปสามเหลี่ยมเม่ือกำหนดความ
ยาวของด้านและขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- การสร้างรูปสามเหลี่ยม 
- ส่วนต่างๆ ของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

3. บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ชนิดต่างๆ 

4. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบ
จากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 

พีระมิด 

 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6  

1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการ
หาคำตอบของโจทย์ปัญหา 

การนำเสนอข้อมูล 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 
สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 3.2  เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และนำไปใช้ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 - - 
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รายวิชาพื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6      เวลา 200 ช่ัวโมง/ปี 
 
 ศึกษาตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ การเรียงลำดับ
เศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม การหาร
ทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน มาตราส่วน โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน โจทย์ปัญหาร้อยละ ชนิดและ
สมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสร้างรูปสามเหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม การสร้างวงกลม ความยาว
รอบรูปและพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูป
และพื ้นที ่ของวงกลม โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับความยาวรอบรูปและพื ้นที ่ของวงกลม ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย และพีระมิด รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด ปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป และการนำเสนอข้อมูล  
 โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดย
การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้าน
ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์  
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที ่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มี
ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10,       

ป.6/12 
 ค 1.2 ป.6/1 
 ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

คำอธิบายรายวิชา 
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 ค 3.1 ป.6/1 
รวม 21 ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 

บทที่/เรื่อง เวลา (ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 1 
บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
บทที่ 2 เศษส่วน 
บทที่ 3 ทศนิยม 
บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน 
บทที่ 5 แบบรูป 

 
14 
26 
17 
20 
4 

รวมภาคเรียนที่ 1 81 
 
 

  

โครงสร้างเวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา  
(ชม.) 

ร้อยละและ
อัตราส่วน 

ค 1.1 
ป.6/2 
ป.6/3 
ป.6/11 
ป.6/12 
 

อัตราส่วนเป็นการเขียนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ 2 ปริมาณ ถ้ามีหน่วยเดียวกันไม่ต้อง
เขียนหน่วยกำกับ แต่ถ้าต่างหน่วยกันต้องเขียน
หน่วยกำกับ อัตราส่วนที ่มีการย่อส่วนลงจาก
ขนาดจริง เรียกว่า มาตราส่วน ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดย่อของวัตถุ
ต่าง ๆ ที่แสดงในรูปภาพ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละสามารถทำได้หลาย
วิธีแต่ควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

20 

 
  

โครงสร้างรายวิชา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 1 
2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 1 
3 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
4 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
5 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
6 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
7 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
8 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
9 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 1 
10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 1 
11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 1 
12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 1 
13 อัตราส่วน 1 
14 อัตราส่วนที่เท่ากัน 1 
15 อัตราส่วนที่เท่ากัน 1 
16 อัตราส่วนที่เท่ากัน 1 
17 มาตราส่วน 1 
18 มาตราส่วน 1 
19 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 1 
20 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 1 

รวม 20 
  

 
  

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู ้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       ร้อยละแสดงความหมายในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
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  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความหมายของร้อยละ เช่น อ้อยสอบได้ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
หมายความว่า ถ้ามีคะแนนเต็ม 100 อ้อยสอบได้ 80 คะแนน 
  ขั้นสอน 

1. ครูนำแถบโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ติดบนกระดานแล้วนำสนทนาให้นักเรียนตอบคำถาม 
 

ปัญญาสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด ถ้าคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 500 คะแนน ปัญญาจะสอบได้กี่คะแนน 

 
    นักเรียนอ่านโจทย์และช่วยกันวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจโจทย์และตอบคำถามที่ครู
ถามต่อไปนี้ 

- คำว่าร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด หมายความว่าอย่างไร (คะแนนทั้งหมด 
100 คะแนน สุดาสอบได้ 75 คะแนน) 

- ถ้าไม่ใช้คำว่าร้อยละ 75 อาจใช้คำพูดอย่างไรได้อีก (เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์) 
- เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เขียนโดยใช้สัญลักษณ์แทนคำว่าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร 

(75%) 
2. ครูยกตัวอย่างแถบโจทย์ปัญหา แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการแสดงวิธีหา

คำตอบ 
 

ในการสอบคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

สุดาสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด สุดาสอบได้กี่คะแนน 

 
3. ให้นักเรียนอ่านโจทย์เพ่ือวิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

- โจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง ของใคร (เรื่องการสอบคณิตศาสตร์ของสุดา) 
- โจทย์กำหนดอะไรบ้าง (คะแนนเต็มและร้อยละของคะแนนที่สุดาสอบได้) 
- สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร (สุดาสอบได้กี่คะแนน) 
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4. ครูแนะว่าในการหาคำตอบในข้อนี้น่าจะเขียนแผนภาพ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา 
ดังนี้ 
 
 
 

คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
 
         ร้อยละ 100 
 
           ร้อยละ 75 
 

สุดาสอบได้ร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด 
 

5. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากแผนภาพ 
- จากแผนภาพ คะแนนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ร้อยละ 100) 
- คะแนนทั้งหมดที่โจทย์กำหนดไว้ มีก่ีคะแนน (60 คะแนน) 
- ดังนั้น ร้อยละ 100 เทียบเท่ากับ 60 คะแนน หรือไม่ (เท่ากัน) 
- สุดาสอบได้ร้อยละ 75 หมายความว่าอย่างไร (คะแนน 100 คะแนน สุดาทำได้ 

80 คะแนน) 

- ร้อยละ 75 เขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไร ( 75

100
) 

- สอบได้คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด หมายความว่าอย่างไร (สอบได้

คะแนน 75

100
 ของคะแนน 60 คะแนน) 

- เขียน 75

100
 ของคะแนน 60 คะแนน เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณได้อย่างไร ( 75

100
 

× 60) 
6. ครูแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ดังนี้ 
 

วิธีทำ คะแนนร้อยละ 100  คิดเป็นคะแนน 60 คะแนน 
 คะแนนร้อยละ 75 คิดเป็นคะแนน 75 × 60

100
 คะแนน 

 ดังนั้น สุดาสอบได้  45 คะแนน 
ตอบ สุดาสอบได้ ๔๕ คะแนน    

 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ ดังนี้ 
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 ตรวจสอบ    
 คะแนนเต็ม 60 คะแนน สุดาสอบได้ 45 คะแนน 
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน สุดาสอบได ้ 45 × 100

60
 คะแนน 

   =  75 คะแนน 
ดังนั้น 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 60 จริง 

 
8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 1 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
- ร้อยละ หมายถึง จำนวนที่มาจาก 100 ส่วน หรือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 
- การทำเศษส่วนหรือทศนิยมให้เป็นร้อยละ คือ การทำเศษส่วนที่กำหนดให้มีตัว

ส่วนเป็น 100 
- การทำร้อยละให้เป็นเศษส่วนหรือทศนิยม คือ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนที่

มีตัวส่วนเป็น 100 แล้วทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

1  
ใบงานที่ 1 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
 
1. วีระสอบได้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
หมายความว่า   
หรือ      
 
2. ลุงใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด 75 เปอร์เซ็นต์ ของที่ดินทั้งหมด 
หมายความว่า   
หรือ     
     
3. มีนักเรียนหญิงร้อยละ 37 ของนักเรียนทั้งหมด 
หมายความว่า   
หรือ      
 
4. สมใจนำเงินฝากธนาคารร้อยละ 70 ของรายได้ 
หมายความว่า   
หรือ      
 
5. เกษตรปลูกข้าวโพด 75% ของพลเมืองทั้งหมด 
หมายความว่า   
หรือ      
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       ร้อยละแสดงความหมายในรูปของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อยได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
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  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนความหมายของร้อยละ เช่น อ้อยสอบได้ร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด 
หมายความว่า ถ้ามีคะแนนเต็ม 100 อ้อยสอบได้ 80 คะแนน 
  ขั้นสอน 

1. ครูยกตัวอย่างแถบโจทย์ปัญหา แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการแสดงวิธีหา
คำตอบ 
 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 200 คน สอบตก 26 คน 
จงหาว่านักเรียนสอบตกร้อยละเท่าไร 

 
 ให้นักเรียนอ่านโจทย์เพ่ือวิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

- โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร (การสอบของนักเรียนชั้น ป.6) 
- โจทย์กำหนดอะไรบ้าง (จำนวนนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนที่สอบตก) 
- สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร (นักเรียนสอบตกร้อยละเท่าไร) 
- จะหาคำตอบได้อย่างไร (คิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด) 
- คำว่า “สอบตกร้อยละเท่าไร” หมายความว่าอย่างไร (นักเรียน 100 คน จะสอบ

ตกก่ีคน) 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อหาแนวทางในการหาคำตอบ โดยใช้ว ิธี

เปรียบเทียบจากจำนวนที่ทราบค่าแล้วไปหาจำนวนที่โจทย์ต้องการทราบ ดังนี้ 
 
วิธีทำ นักเรียน 200 คน สอบตก   26  คน 

  นักเรียน 100 คน สอบตก 
26×100

200
 = 13 คน 

  ดังนั้น นักเรียนสอบตก ร้อยละ 13 
ตอบ นักเรียนสอบตกร้อยละ ๑๓ 
 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ ดังนี้ 



18 
 

 

 
วิธีที่ 1 สอบตก 13 คน จากนักเรียนทั้งหมด 100 คน 

  สอบตก 26 คน จากนักเรียนทั้งหมด 
100×26

13
 คน 

  นักเรียนที่สอบตกเป็นจำนวน 200 คน 
 
วิธีที่ 2 นักเรียนสอบตก 26 คน มาจากนักเรียนทั้งหมด 200 คน 

  นักเรียนสอบตก 13 คน มาจากนักเรียนทั้งหมด 
200×13

26
 คน 

  นั่นคือ มีนักเรียนทั้งหมด 200 คน 
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 2 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้  
- ร้อยละ หมายถึง จำนวนที่มาจาก 100 ส่วน หรือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 
- การทำเศษส่วนหรือทศนิยมให้เป็นร้อยละ คือ การทำเศษส่วนที่กำหนดให้มีตัว

ส่วนเป็น 100 
- การทำร้อยละให้เป็นเศษส่วนหรือทศนิยม คือ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนที่

มีตัวส่วนเป็น 100 แล้วทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

   
การวัดผลและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

2  
ใบงานที่ 2 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 
 
1. มีถั่วเหลือง 900 กระสอบ ขายได้ 270 กระสอบ คิดเป็นขายถั่วเหลืองได้ร้อยละเท่าไร 
      
      
      
      
2. พ่อขายกางเกงโหลละ 1,200 บาท ได้กำไร 300 บาท พ่อขายกางเกงได้กำไรร้อยละ
เท่าไร 
      
      
      
      
3. ฝากเงินธนาคารไว้ 9,800 บาท เมื่อสิ้นปีธนาคารคิดดอกเบ้ียให้ 164 บาท อยากทราบ
ว่าธนาคารคิดดอกเบ้ียให้ร้อยละเท่าไร 
      
      
      
      
4. คุณลุงเลี้ยงเป็ดไว้ 700 ตัว เป็นตัวผู้ 224 ตัว เฉลี่ยแล้วเป็นเป็ดตัวผู้ร้อยละเท่าไร 
      
      
      
      
5. แม่ซื้อมะม่วงมา 800 ผล แม่ค้าแถมให้อีก 24 ผล แม่ค้าแถมมะม่วงให้ร้อยละเท่าไร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       ในการซื้อขายมีถ้อยคำที่จะต้องเกี่ยวข้องกันหลายคำ เช่น ราคาทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุน 
ลดราคา ติดราคา เป็นต้น การบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ เป็นการบอกกำไร 
หรือขาดทุน เมื่อเทียบกับต้นทุน 100 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการซื้อขายที่เคยเรียนมาแล้ว และถ้อยคำที่ใช้ 
เช่น ทุนหรือต้นทุน ราคาขาย ราคาทุน ลดราคา กำไร ขาดทุน ติดราคา มาให้นักเรียนพิจารณา
ความหมาย โดยครูตั้งประโยคถามนำ เช่น  

- ซื้อมะม่วงมา 100 บาท ขายไป 115 บาท หมายความว่าอย่างไร (ทุน 100 บาท 
ขายไป 115 บาท หรือทุน 100 บาท ได้กำไร 15 บาท) 

- ซื้อเสื้อมา 80 บาท ขายไป 85 บาท หมายความว่าอย่างไร (ทุน 100 บาท ขาย
ไป 85 บาท หรือทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท) 
  ขั้นสอน 

1. ครูนักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้ 
 

ก. พ่อค้าซื้อวิทยุราคา 500 บาท ขายไป 750 บาท 

 
- โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (พ่อค้าซื้อวิทยุราคา 500 บาท ขายไป 750 บาท) 
- ราคาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนท่ีซื้อมาอยู่เท่าไร (มากกว่า 250 บาท) 
- แสดงว่าพ่อค้าขายวิทยุได้กำไรหรือขาดทุน (ได้กำไร) 

2. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาบนกระดานอีก 2 แถบ แล้วตอบคำถาม 
 

ข. แม่ค้าซื้อผักมา 600 บาท ขายไป 550 บาท 

 
- แม่ค้าขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนที่ซื้อมาอยู่เท่าไร (น้อยกว่า 50 บาท) 
- แสดงว่าแม่ค้าขายผักได้กำไรหรือขาดทุน (ขาดทุน) 
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ค. ร้านค้าติดราคาขายตู้เย็น 9,000 บาท ลดราคา 500 บาท 

 
- ร้านค้าขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนที่ติดไว้ (น้อยกว่า 500 บาท) 
- แสดงว่าร้านค้าขายตู้เย็นในราคาเท่าไร (8,500 บาท) 

3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 3 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายได้ดังนี้ 

- กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
- ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย 
- ราคาขาย = ราคาที่บอกขาย – ราคาที่ลดให้ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

3  
ใบงานที่ 3 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 3 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. วรรณีซื้อเตียงนอนราคา 1,900 บาท ขายไป 1,750 บาท วรรณีได้กำไรหรือขาดทุนกี่
บาท 
      
      
2. ประพนธ์ติดราคาขายโต๊ะ 1,800 บาท ลดราคาให้ 200 บาท ประพนธ์ขายโต๊ะกี่บาท 
      
      
3. เพ็ญศรีซื้อผ้าห่มราคา 250 บาท ขายไป 275 บาท เพ็ญศรีได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท 
      
      
4. มนูญติดราคาขายวิทยุ 2,780 บาท ขายให้ผู้ซื้อ 2,550 บาท มนูญลดราคาให้กี่บาท 
      
      
5. ร้านค้าขายโทรทัศน์ให้ผู้ซื้อ 8,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ลดให้ 340 บาท ร้านค้าติ ด
ราคาขายโทรทัศน์ไว้กี่บาท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ้นต์ หรือร้อยละเป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบ
กับต้นทุน 100 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับคำที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อขาย เช่น กำไร ขาดทุน ต้นทุน ราคาขาย  
  ขั้นสอน 

1. ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายถึงความหมายของคำว่า กำไรและขาดทุน ดังนี้ 
- ถ้าราคาขายสูงกว่าราคาทุน แสดงว่า ได้กำไร สามารถหาเงินที่ได้กำไร ดังนี้ 

     กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน  
- ถ้าราคาขายต่ำกว่าราคาทุน แสดงว่า ขาดทุน สามารถหาเงินที่ขาดทุนดังนี้ 
 ขาดทุน = ราคาทุน - ราคาขาย 

2. ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบโจทย์ปัญหาซื้อขายต่อไปนี้ 
- ซื้อรองเท้าคู่ละ 175 บาท ขายไปราคา 200 บาท ขายไปได้กำไรหรือขาดทุน

เท่าไร (ได้กำไร 25 บาท) 
- ซื้อเข็มขัดมาเส้นละ 150 บาท ขายได้เงิน 130 บาท ได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร 

(ขาดทุน 20 บาท) 
- ซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งราคา 250 บาท ขายไปได้กำไร 20% ขายกระเป๋าไปใบละ

เท่าไร ได้กำไรใบละเท่าไร (ขายไป 300 บาท ได้กำไร 50 บาท) 
- ซื้อถุงเท้าราคาคู่ละ30 บาท ขายไปได้กำไร 10% ขายถุงเท้าไปราคาคู่ละเท่าไร

ได้กำไรคู่ละเท่าไร (ขายไป 35 บาท ได้กำไร 3 บาท 
3. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ จากแถบโจทย์ปัญหาบนกระดาน ดังนี้ 

 

ลุงมาซื้อลิ้นจี่มาเข่งหนึ่งราคา 460 บาท ขายไปขาดทุน 15% ลุงมา
ขายลิ้นจี่ขาดทุนไปกี่บาท และขายไปเป็นเงินเท่าไร 

 
- โจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร (การซื้อ – ขายลิ้นจี่) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ราคาที่ขายและจำนวนเงินที่ขาดทุน) 
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- โจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้าง (ราคาทุนและจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุน) 
- คำว่า “ขายไปขาดทุน” หมายความว่าอย่างไร (ราคาขายต่ำกว่าราคาทุน) 
- คำว่า “ขาดทุน 15% หมายความว่าอย่างไร (ลงทุน 100 บาท ขายได้เงินน้อย

กว่าที่ลงทุน 15 บาท หรือ ลงทุน 100 บาท ขายได้เงินเพียง 85 บาท) 
- ในการหาราคาขาดทุน นักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้าง (ราคาทุน ราคาที่ขาย

ขาดทุนเป็นร้อยละหรือราคาขายจริง) 
- โจทย์ต้องการให้หาราคาขาย นักเรียนจำเป็นต้องทราบอะไรบ้างจึงจะหาได้  

(ราคาทุนและจำนวนเงินที่ขาดทุน หรือราคาทุนและที่ขายขาดทุนเป็นร้อยละ) 
4. ให้นักเรียนช่วยกันวางแผนในการหาคำตอบตามที่โทย์ต้องการ โดยอาจช่วยกันตั้ง

คำถามและหาคำตอบ ดังนี้ 

- คำว่า “ขาดทุน 15% “ จะเขียนในรูปเศษส่วนได้อย่างไร ( 15

100
) 

- คำว่า “ขาดทุน 15% เป็นการขาดทุนจากราคาอะไร (ราคาทุน) 
- ราคาทุนของลิ้นจี่ที่โจทย์กำหนดให้มีราคาเท่าไร (460 บาท) 
- ขายขาดทุน 15% จะขายได้เงินเท่าไร (100 - 15 = 85) 
- การหาราคาขาดทุน 15% ของราคาทุนทั้งหมดจะเขียนความสัมพันธ์ได้อย่างไร 

( 15

100
 × 460 = ) 

5. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำเพ่ือหาคำตอบด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ขายลิ้นจี่ขาดทุน 15% 
      ทุน 100 บาท ขายไปขาดทุน   15 บาท 

      ทุน 460 บาท ขายไปขาดทุน          15×460

100
 = 69 บาท 

      ดังนั้น ขายลิ้นจี่ขาดทุนไป    69 บาท 
      ซื้อลิ้นจี่มาราคาเข่งละ     460 บาท 
      ขายลิ้นจี่ไปราคาเข่งละ      460 – 69 = 391 บาท 
    ตอบ ขายลิ้นจี่ขาดทุน ๖๙ บาท ขายลิ้นจี่ไปราคา ๓๙๑ บาท 
 
    วิธีที่ 2 ขายลิ้นจี่ขาดทุน 15% ราคาขาย 100 – 15 = 85 
      ทุน 100 บาท ขายไปราคา   85 บาท 

      ทุน 460 บาท ขายไปราคา          85×460

100
 = 391 บาท 

      ดังนั้น ขายลิ้นจี่ไปราคา    391 บาท 
      ขายลิ้นจี่ไปขาดทุน      460 – 391 =  69 บาท 
    ตอบ ขายลิ้นจี่ขาดทุน ๖๙ บาท ขายลิ้นจี่ไปราคา ๓๙๑ บาท 
 

6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคำตอบที่แต่ละวิธีว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ดังนี้ 
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- ขายลิ้นจี่ขาดทุน ราคาขายจะน้อยกว่าหรือมากกว่าราคาทุน (น้อยกว่า) 
- การขายของขาดทุน ราคาขายจะมากกว่าราคาทุนได้หรือไม่ (ไม่ได้) 
- ในการตรวจสอบคำตอบที่ทำมาต้องใช้ความสัมพันธ์ของอะไรบ้าง 
 จำนวนเงินที่ขาดทุน = ราคาทุน - ราคาขายที่ขาดทุน 
 ราคาขายที่ขาดทุน = ราคาทุน - จำนวนเงินที่ขาดทุน 

7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 4 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 4 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายได้ดังนี้ 

- กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
- ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย 
- ราคาขาย = ราคาที่บอกขาย – ราคาที่ลดให้ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 4 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

4  
ใบงานที่ 4 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
  



30 
 

 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 4 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. อารีซื้อแหวนมาวงละ 9,800 บาท ขายต่อให้เพื่อนขาดทุน 15 % คิดเป็นขาดทุนกี่
บาทและอารีขายแหวนไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. สมบูรณ์ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งราคา 8,700 บาท ขายต่อให้เพื่อนได้กำไร 5% 
คิดเป็นกำไรกี่บาทและขายไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
3. พ่อค้าซื้อรองเท้ามาคู่ละ 190 บาท ขายไปได้กำไร 5% พ่อค้าขายรองเท้าในราคา
เท่าไร 
      
      
      
      
      
4. ปากกาด้ามหนึ่งติดราคา 80 บาท ขายขาดทุน 10% ขายปากกาขาดทุนกี่บาท และ
ขายไปในราคาเท่าไร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ้นต์ หรือร้อยละเป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบ
กับต้นทุน 100 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการซื้อขายที่กำหนดราคาซื้อและกำไรหรือขาดทุนเป็น
ร้อยละให้ โดยให้ตอบคำถามจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ด้วยวาจา ดังนี้ 

- ซื้อน้ำหนึ่งโหล ราคา 100 บาท ขายไปได้กำไร 20% ขายน้ำได้กำไรเท่าไร 
- ซื้อกางเกงตัวหนึ่งราคา 200 บาท ขายไปได้กำไร 15% ขายกางเกงไปราคา

เท่าไร 
- ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา 300 บาท ขายไปขาดทุน 10% ขายรองเท้าขาดทุน

เท่าไร 
- ซื้อสร้อยเส้นหนึ่งราคา 200 บาท ขายไปขาดทุน 20% ขายสร้อยไปราคาเท่าไร 
- ซื้อเข็มขัดเส้นหนึ่งราคา 200 บาท ขายไปขาดทุน 15% ขายไปขาดทุนเท่าไร

และขายไปได้เงินเท่าไร 
  ขั้นสอน 

1. ครูยกตวัอย่างข้อความเกี่ยวกับการซื้อที่กำหนดกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือ
ร้อยละให้ประกอบแผนภาพ ดังนี้ 
 

กำไร 20%  กำไร .... บาท  ราคาขาย 
………… 
บาท 

ทุน  
100 บาท 

 ทุน 
100 บาท 

 

 
    นักเรียนพิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 

- จากแผนภาพนักเรียนทราบอะไรบ้าง (ราคาทุนและกำไรเป็นร้อยละ) 
- จากแผนภาพนักเรียนจะต้องหาอะไร (ราคากำไรที่เป็นเงินบาทและราคาขาย) 
- นักเรียนคิดว่าราคาขายที่หาได้จะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าทุน (ต้องมากกว่า

ทุน) 
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- ทำไมนักเรียนจึงคิดว่าราคาขายจะต้องมากกว่าทุน (เพราะเป็นการขายที่ได้
กำไร) 

- จากแผนภาพเขียนไว้ว่ากำไร 20% นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร (ลงทุน 100 บาท
ขายได้กำไร 20 บาท) 

- ลงทุน 100 บาท จะต้องขายได้เงินเท่าไร (120 บาท) 
- นักเรียนได้คำตอบ 120 บาท จากไหน (ทุน + กำไร นั่นคือ 100 + 20 = 120 

บาท) 
2. ให้นักเรียนช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาจากแผนภาพ แล้วเลือก 1 ข้อ ใช้เป็นตัวอย่างใน

การแสดงวิธีทำและหาคำตอบตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 

สุทินซื้อนาฬิกามาเรือนหนึ่ง ราคา 500 บาท ขายไปได้กำไร 20% 
ขายไปในราคาเท่าไร 

     
    ให้นักเรียนอ่านโจทย์ แล้วช่วยกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถาม 

- โจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร (การซื้อขายนาฬิกา) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ขายนาฬิกาไปราคาเท่าไร) 
- โจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้าง (ราคาที่ซ้ือนาฬิกาและราคาขายที่ได้กำไร) 
- โจทย์กำหนดไว้ว่าขายได้กำไร 20% หมายความว่าอย่างไร (ขายนาฬิกา 100 

บาทได้กำไร 20 บาท) 
- ขายนาฬิกา 100 บาท ได้กำไร 20 บาท รวมขายนาฬิกาได้เงินเท่าไร (120 

บาท) 
- นักเรียนหาราคาขายนาฬิกาได้อย่างไร ได้จากราคาทุน + กำไร = 100 + 20 = 

120) 
3. จากความรู้ที่ได้ในข้อ 2. ให้นักเรียนช่วยกันวางแผนเพื่อนำไปสู่วิธีทำและหาคำตอบ

ตามท่ีโจทย์ต้องการ โดยตอบคำถามดังนี้ 

- ขายนาฬิกาได้กำไร 20% จะเขียนแสดงในรูปเศษส่วนได้อย่างไร ( 20

100
) 

- ทุนของนาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไร (500 บาท) 

- เขียนแทนกำไร 20% ของทุนได้อย่างไร ( 20

100
 × 500) 

- เมื่อคิดคำนวณจำนวนที่แทนค่าไว้จะได้คำตอบเป็นอะไร (ราคากำไร) 
- จะหาราคาขายได้อย่างไร (ราคาทุน + กำไร) 

4. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ขายนาฬิกาได้กำไร 20% หมายถึง 
      ทุน 100 บาท ขายได้กำไร    20 บาท 
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      ทุน 500 บาท ขายได้กำไร          20×500

100
 = 100 บาท 

      ดังนั้น ขายนาฬิกาได้กำไร    100 บาท 
      ขายนาฬิกาไปราคา     500 + 100 = 600 บาท 
    ตอบ ขายนาฬิกาไปราคา ๖๐๐ บาท 
    วิธีที่ 2 ขายนาฬิกาได้กำไร 20% ราคาขาย 100 + 20 = 120 บาท 
      ทุน 100 บาท ขายไปราคา   120 บาท 

      ทุน 500 บาท ขายไปราคา          120×500

100
 = 600 บาท 

      ดังนั้น ขายนาฬิกาไปราคา    600 บาท 
    ตอบ ขายนาฬิกาไปราคา ๖๐๐ บาท 
 

5. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการซื้อขาย ดังนี้ 
กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
ราคาขาย = ราคาทุน + กำไร 

6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 5 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 5 
   
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายได้ดังนี้ 

- กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
- ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย 
- ราคาขาย = ราคาที่บอกขาย – ราคาที่ลดให้ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 5 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
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การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

5  
ใบงานที่ 5 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
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  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 5 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. แม่ค้าตั้งราคาโคมไฟไว้ 120 บาท แต่ลดให้ผู้ซื้อ 12% แม่ค้าขายโคมไฟไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. คุณแม่ซื้อพัดลมมาราคา 500 บาท ขายต่อให้ป้าขาดทุน 6% คุณแม่ขายพัดลมไป
ราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
3. มนตรีซื้อบ้านราคา 450,000 บาท ขายต่อได้กำไร 5% มนตรีขายบ้านไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
4. ป้าซื้อของมาราคา 9,200 บาท ขายขาดทุน 7% อยากทราบว่าขายไปเท่าไร  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ้นต์ หรือร้อยละเป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบ
กับต้นทุน 100 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนร่วมกันพิจารณาข้อความที่ครูนำมาและตอบคำถาม เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้เดิมที่เก่ียวกับการซื้อขาย ดังนี้ 
 

ขายเข็มขัด 260 บาท ได้กำไร 60 บาท 

     
- ข้อความนี้เป็นเรื่องของอะไร (การขายเข็มขัด) 
- ข้อความนี้บอกอะไรไว้ให้บ้าง (ราคาขายเข็มขัดและกำไร) 
- ข้อความนี้บอกทุนไว้ให้หรือไม่ (ไม่ได้บอก) 
- นักเรียนคิดว่าทุนควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 260 บาท (น้อยกว่า) 
- ถ้าต้องการหาทุนจากข้อความที่กำหนดให้นี้จะหาได้อย่างไร (หาได้โดยนำกำไร

ลบออกจากราคาขาย) 
- ทุนของเข็มขัดเส้นนี้ราคาเท่าไร (260 - 60 = 200) 
- ถ้าขายเข็มขัดเส้นนี้ในราคา 250 บาท จะได้กำไรลดลงเท่าไร (10 บาท) 
- จากข้อความที่กำหนดให้นี้จะสรุปเป็นหลักเกณฑ์ได้อย่างไร (ราคาทุน = ราคา

ขาย – กำไร) 
  ขั้นสอน 

1. ครูกำหนดโจทย์ปัญหาการซื้อขายที่ได้กำไรเป็นร้อยละ แล้วให้หาราคาทุน 
 

ขายสร้อยเงินไปราคา 660 บาท ได้กำไร 10% จงหาราคาทุน 

     
    ให้นักเรียนอ่านโจทย์ แล้วช่วยกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถาม 

- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ทุนของสร้อยเงิน) 
- โจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้าง (ราคาขายสร้อยเงินและกำไรเป็นร้อยละ) 
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- ได้กำไร 10% หมายความว่าอย่างไร (ทุน 100 บาทขายได้กำไร 10 บาท) 
- ขายสร้อยเงิน 110 บาท จากทุนเท่าไร (100 บาท) 
- ขายสร้อยเงินไปราคา 660 บาท ทุนจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า 660 บาท

(น้อยกว่า) 
- ตามหลักเกณฑ์ เมือ่ต้องการหาทุนจะต้องทราบอะไรบ้าง (ราคาขายและกำไร) 

2. นักเรียนและครูร่วมกันวางแผน เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จาก
ข้อ 1. ดังนี้ 

ขายสร้อยเงินได้กำไร 10% จากทุน 
ราคาขาย คือ 100 + 10 
ขายสร้อยเงิน 110 บาท ทุน 
ขายสร้อยเงิน 660 บาท ทุน 

100 
110 
100 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

 
3. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้ 

    วิธีที่ 1 ขายสร้องเงินได้กำไร 10% ราคาขาย  100 + 10 =  110 บาท 
      ขายสร้อยเงิน  110  บาท  จากทุน  100 บาท 

      ขายสร้อยเงิน   660  บาท  จากทุน 100×660

110
 = 600 บาท 

      ดังนั้น ทุนของสร้อยเงิน    600 บาท 
    ตอบ ทุนของสร้อยเงิน ๖๐๐ บาท 
 
    วิธีที่ 2 ขายสร้องเงิน 110 บาท ได้กำไร   10  บาท 

      ขายสร้อยเงิน   660  บาท  ได้กำไร 10×660

110
  = 60 บาท 

      ดังนั้น ทุนของสร้อยเงิน      660 – 60 = 600 บาท 
    ตอบ ทุนของสร้อยเงิน ๖๐๐ บาท 
 

4. ให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคำตอบที่ทำมาแล้ว ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ทุนของสร้อยเงิน 600 บาท ขายไปราคา 660 บาท 
      ดังนั้น ขายสร้อยเงินได้กำไร    660 – 600 = 60 บาท 
        ลงทุน 600 บาท ได้กำไร   60 บาท 

        ลงทุน 100 บาท ได้กำไร        60×100

600
 = 10 บาท 

      ดังนั้น ขายสร้อยได้กำไรร้อยละ 10 หรือ 10% 
      ซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดไว้ว่า ขายสร้อยเงินได้กำไร 10% 
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    วิธีที่ 2 ตรวจสอบการหาราคาทุนจากข้อสรุปที่เรียนรู้มาแล้ว คือ 
      ราคาทุน = ราคาขาย – กำไร 
      ดังนั้น ทุนของสร้อยเงิน 660 – 60 = 600 บาท 
      ซึ่งได้คำตอบถูกต้องตรงกับท่ีหามาแล้ว 
 
    วิธีที่ 3 ตรวจสอบโดยใช้ตารางสัมพันธ์ 

ขายได้กำไร (บาท) 10 20 30 60 
ขายได้เงิน (บาท) 110 220 330 660 

ทุน (บาท) 100 200 300 600 
  
     จากตารางจะเห็นว่า 
      ขาย 110 บาท ได้กำไร 10 บาท จากทุน 100 บาท 
      ขาย 660 บาท ได้กำไร 60 บาท จากทุน 600 บาท 
      นั่นคือ ทุนเท่ากับ 600 บาท ตรงกับที่โจทย์กำหนดไว้ 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 6 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 6 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายได้ดังนี้ 

- กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
- ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย 
- ราคาขาย = ราคาที่บอกขาย – ราคาที่ลดให้ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 6 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

  
 
 
 
 
 
 
  



43 
 

 

การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

6  
ใบงานที่ 6 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
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  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 6 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. คุณพ่อขายเก้าอี้ตัวละ 300 บาท ขายไปได้กำไร 25% จงหาราคาทุนของเก้าอี้ 
      
      
      
      
      
2. กระเป๋าเดินทางใบละ 900 บาท ขายขาดทุนไป 5% อยากทราบว่ากระเป๋าใบนี้ต้นทุน
เท่าไร 
      
      
      
      
      
3. ขายน้ำมันพืชโหลละ 3,400 บาท ได้กำไร 15% จงหาราคาทุนของน้ำมันพืช 
      
      
      
      
      
4. ขายที่ดินราคา 28,500 บาท ขาดทุน 5% ซื้อที่ดินมาราคาเท่าไร  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ้นต์ หรือร้อยละเป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบ
กับต้นทุน 100 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 7 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี ่ยวกับการทุนในการซื ้อขายในชีวิตประจำวัน  โดยจัด
กิจกรรมทบทวนการหาราคาทุนในการซื้อขายสิ่งของ โดยครูยกตัวอย่างให้นักเรียนหาคำตอบ ดังนี้ 

- ขายเสื้อในราคา 850 บาท ได้กำไร 70% ซื้อเสื้อมาในราคาเท่าไร 
- ขายคอมพิวเตอร์เก่าขาดทุนร้อยละ 80 ถ้าขายคอมพิวเตอร์เก่าในราคา 2,590 

บาท ซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคาเท่าไร 
  ขั้นสอน 

1. ให้นักเรียนพิจารณาแถบโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้ 
 

สมศรีซื้อเสื้อมาราคาตัวละ 75 บาท ขายไปได้กำไร 10% 
สมศรีขายเสื้อไปได้กำไรตัวละกี่บาท 

     
    ให้นักเรียนอ่านโจทย์ แล้วช่วยกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถาม 

- โจทย์บอกอะไรบ้าง (ราคาทุนและกำไร) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ขายเสื้อได้กำไรตัวละก่ีบาท) 
- ราคาทุนของเสื้อเท่าไร (ตัวละ 75 บาท) 
- ได้กำไร 10 %หมายความว่าอย่างไร (ทุน 100 ขาย 110 บาท) 
- ถ้าทุน 100 จะขายเสื้อไปกี่บาท 

2. ครูและนักเรียนสรุปขั้นตอนในการหาคำตอบว่า จะต้องหาราคาขายทั้งหมดจาก 
100 ก่อน หรืออาจจะใช้วิธีการหากำไรแล้วนำมาบวกกับทุนก็ได้ 
    กำไร 10 % หมายความว่า ทุน 100 บาท ได้กำไร 10 บาทหรือ ทุน 100 ขายไป
110 บาท ดังนั้นโจทย์ปัญหาข้างต้นสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ทุน 100 บาท กำไร   10  บาท 

   ทุน 75 บาท กำไร    
10×75

100
 = 7.50 บาท 
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   ขายเสื้อไปได้กำไรตัวละ          7.50  บาท 
 ตอบ  ขายเสื้อได้กำไรตัวละ ๗.๕๐ บาท 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีทำว่าถูกต้องหรือไม่ โดยช่วยกันตรวจสอบดังนี้ 
 วิธีทำ ทุนของเสื้อ 75 บาท ขายไป 75 + 7.50 = 82.50 บาท 
   ดังนั้น  ขายเสื้อได้กำไร   82.50 – 75  = 7.50   บาท 
 หรือตรวจสอบโดยวิธีที่ 2 ดังนี้ 
   ลงทุน 75 บาท ได้กำไร   7.50 บาท 

   ลงทุน 100 บาท ได้กำไร       
7.50×100

75
 = 10 บาท 

   ดังนั้น ขายเสื้อได้กำไรร้อยละ 10 จริง 
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 7 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 7 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายได้ดังนี้ 

- กำไร = ราคาขาย – ราคาทุน 
- ขาดทุน = ราคาทุน – ราคาขาย 
- ราคาขาย = ราคาที่บอกขาย – ราคาที่ลดให้ 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 7 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

7  
ใบงานที่ 7 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 7 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

 
คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. ซื้อเก้าอ้ีมาราคาตัวละ 900 บาท ขายไปได้กำไร 5% ขายเก้าอี้ไปได้กำไรเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. ต้อยซื้อวิทยุเครื่องหนึ่งราคา 1,100 บาท ขายขาดทุนไป 2% ขายวิทยุไปขาดทุนกี่
บาท 
      
      
      
      
      
3. คุณแม่ซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา 100,000 บาท แล้วขายไปขาดทุน 5% คุณแม่ขายบ้าน
ไปขาดทุนกี่บาท 
      
      
      
      
      
4. ติ๋มซื้อตุ๊กตาราคา 1,100 บาท ขายได้กำไร 2% ติ๋มขายได้กำไรกี่บาท  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การบอกลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเป็นการบอกราคาที่ลดจากราคาขายที่ติดไว้ เมื่อ
เทียบกับราคาติดไว้ 100 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 8 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนความหมายยองการลดราคาที ่ไม่เกี ่ยวกับร้อยละ โดยการถาม – ตอบ 
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ติดไว้ ราคาที่ขายจริงและราคาที่ลดให้ 
ดังนี้ 
 

  ราคาที่ลดให้ = ราคาที่ติดไว้ – ราคาที่ขายจริง 

  ราคาที่ขายจริง = ราคาที่ติดไว้ – ราคาที่ลดให ้

   
  ขั้นสอน 

1. นำภาพโฆษณาสินค้าหรือของจริงที่ลดราคาเป็นร้อยละมาให้นักเรียนดู เช่น 
 

   
300 บาท ลด 10% 200 บาท ลด 15% 700 บาท ลด 50% 

 
    แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของการลดราคาเป็นร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ เช่น 

- ลด 10% หมายความว่า ติดราคาไว้ 100 บาท ลดราคาให้ 10 บาท หรือติด
ราคาไว้ 100 บาท ขายไป 90 บาท 

- ลด 15% หมายความว่า ติดราคาไว้ 100 บาท ลดราคาให้ 15 บาท หรือติด
ราคาไว้ 100 ขายไป 85 บาท 
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2. นักเรียนให้ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาที่มีการลดราคาเป็นร้อยละจากภาพหรือของจริง
ที่กำหนดให้ในข้อ 1. เช่น 

- เสื้อตัวหนึ่งติดราคาไว้ 300 บาท ขายลดราคา 10% ถ้าซื้อเสื้อตัวนี้ต้องจ่ายเงิน
เท่าไร 

- ร้านค้าติดราคาขายกระโปรงไว้ 200 บาท ลดราคา 15% ร้านค้าลดราคา
กระโปรงกี่บาท 

- กางเกงตัวหนึ่งติดราคาไว้ 700 บาท ครบรอบ 50 ปีของร้าน ขายลดราคา 50% 
ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่ากางเกงเท่าไร และได้ลดราคาไปเท่าไร 

3. เลือกโจทย์ปัญหาที่นักเรียนช่วยกันแต่งไว้นำมาปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

กางเกงตัวหนึ่งติดราคาไว้ 700 บาทครบรอบ 50 ปีของร้าน ขายลดราคา 50% 
ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่ากางเกงเท่าไร และได้ลดราคาไปเท่าไร 

     
    ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถามต่อไปนี้ 

- โจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร (การขายกางเกงลดราคา) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไรบ้าง (ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่ากางเกงเท่าไรและลดราคาไป

เท่าไร) 
- โจทย์กำหนดอะไรไว้ให้บ้าง (ราคากางเกงและราคาที่ลดให้) 
- คำว่า “ลดราคา 50% หมายความว่าอย่างไร (ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ผู้ซื้อ 

50 บาท หรือติดราคาไว้ 100 บาท ขายไปราคา 50 บาท) 
- จะหาราคากางเกงที่ขายได้ ได้อย่างไร (เอาราคาที่ติดไว้ ลบด้วยราคาที่ลดให้) 
- จะหาว่าลดราคาให้ผู้ซื้อเป็นเงินเท่าไร ได้อย่างไร (เอาราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคา

ขาย) 
4. ครูและนักเรียนช่วยกันวางแผนเพื่อแก้โจทย์ปัญหาจากตารางสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

ติดราคาสินค้า (บาท) 100 200 300 400 500 600 700 
ลดให้ 50 100 150 200 250 300 350 

 
5. นักเรียนช่วยกันหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา การเขียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบ  

   กำไร 10 % หมายความว่า ทุน 100 บาท ได้กำไร 10 บาทหรือ ทุน 100 ขายไป110 
บาท ดังนั้นโจทย์ปัญหาข้างต้นสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ติดราคากางเกงไว้ 100 บาท ลดให้   50 บาท 

   ติดราคากางเกงไว้ 700 บาท ลดให้    
50×700

100
 =  350 บาท 
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   ดังนั้น ได้ลดราคากางเกงไป    350  บาท 
   ต้องจ่ายเงินค่ากางเกง      700 – 350 = 350  บาท 
 ตอบ จ่ายเงินค่ากางเกง ๓๕๐ บาท ได้ลดราคา ๓๕๐ บาท 
 
 วิธีที่ 2  ขายกางเกงลดราคา 50% หมายความว่า 
   กางเกงราคา 100 บาท ขายได้เงิน    50  บาท 

   กางเกงราคา 700 บาท ขายได้เงิน      
50×700

100
 = 350  บาท 

   ดังนั้น กางเกงราคา 700 บาท ขายได้เงิน           350  บาท 
   ขายกางเกงได้เงิน 350 บาท ลดราคาไป 700 – 350 = 350   บาท 
 ตอบ จ่ายเงินค่ากางเกง ๓๕๐ บาท ได้ลดราคา ๓๕๐ บาท 
6. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่า คำตอบที่หาได้สมเหตุสมผลและเป็นจริงหรือไม่ 

โดยช่วยกันตรวจสอบคำตอบด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ใช้การแทนค่าจากความรู้ที่เรียนมาแล้ว 
      ราคาที่ขายจริง =   ราคาที่ติดไว้ – ราคาท่ีลดให้ 
        350 =   700 – 350 
      ราคาที่ขายจริง =   ราคาที่ติดไว้ – ราคาที่ขายจริง 
        350 =   700 – 350 
      นั่นคือ ราคาที่ลดให้คือ 350 บาท และราคาที่ขายจริงคือ 350 บาท 
    วิธีที่ 2  ใช้ตารางสัมพันธ์ 
 

ราคาที่ติดไว้ ราคาที่ลดให้ ราคาที่ขายจริง 
100 50 50 
200 100 100 
300 150 150 
400 200 200 
500 250 250 
600 300 300 
700 350 350 

 
    จากตารางสัมพันธ์นี้ สรุปได้ดังนี้ ตั้งราคากางเกงไว้ 700 บาท ลดราคาให้ 350 บาท 
ราคาที่ขายจริง 350 บาท 

7. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 8 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 8 
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  ขั้นสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับโจทย์

ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย (ลดราคา) ได้ ดังนี้ 
- การลดราคา คือ การลดราคาสินค้าจากราคาที่ติดไว้ไม่ใช่ลดราคาจากราคาทุน 

การลดราคาอาจจะไม่ขาดทุน แต่ถ้าผู้ขายต้องการขายสินค้าโดยยอมลดให้มีกำไรน้อยลงหรือบางกรณี
อาจขาดทุนก็ได้ ซึ่งราคาขายหาได้จาก ราคาสินค้า = ราคาที่ติดไว้ – ราคาที่ลดให้ 

- การบอกราคาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ เป็นการบอกราคาที่ลดจากราคาขายที่
ติดไว้ 100 บาท 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 8 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

8  
ใบงานที่ 8 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 8 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. สมชายติดราคานาฬิกาไว้ 3,200 บาท ลดราคาให้พาณี 12% สมชายขายนาฬิกาให้
พาณีไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. รถจักรยานคันหนึ่งราคา 2,500 บาท ทางร้านลดราคาให้ 15% ร้านค้าขายรถจักรยาน
ราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
3. เครื่องซักผ้าราคา 12,000 บาท ทางร้านติดป้ายลดราคา 7% อยากทราบว่าทางร้าน
ขายเครื่องซักผ้าไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
4. โทรทัศน์สีเคร่ืองหนึ่งติดราคาไว้ 5,500 บาท ลด 5% ดังนั้น ร้านขายโทรทัศน์ไปราคา
เคร่ืองละเท่าไร  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง เป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ เป็น
การบอกกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับต้นทุน 100 บาท มากกว่า 1 ครั้ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 9 เรื่อง โจทย์ปัญหาการซื้อขาย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการซื้อ – ขายที่มากกว่า 1 ครั้ง จากแถบโจทย์
ปัญหาต่อไปนี้ 
 

ขายตู้เย็นตู้หนึ่ง ราคา 6,900 บาท ได้กำไร 15% ถ้าต้องการกำไร 20% 
ต้องขายตู้เย็นตู้นี้ราคาเท่าใด 

     
- โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (ขายตู้เย็นตู้หนึ่ง ราคา 6,900 บาท ได้กำไร 15%) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (การขายครั้งท่ี 2 คือ ต้องการกำไร 20%) 
- เมื่อต้องการทราบราคาขาย เราจะต้องทราบอะไรก่อน (ต้องทราบราคาทุน) 
- จะหาราคาทุนได้จากการขายครั้งที่เท่าใด (ครั้งที่ 1)  

  ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่วิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ครั้งที่ 1 ขายได้กำไร 15% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขายไป 115 บาท 
ดังนั้น ขายตู้เย็นไป 115 บาท ราคาทุน 100 บาท 

ถ้าขายตู้เย็นไป 6,900 บาท ราคาทุน  100×6,900

115
 = 6,000 บาท 

ครั้งที่ 2 ต้องการกำไร 20% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขายไป 120 บาท 
ดังนั้น ราคาทุน 100 บาท ต้องการขายราคา 120 บาท 

ถ้าราคาทุน 6,000 บาท ต้องขายราคา 120×6,000

100
 = 7,200 บาท 

 
2. เขียนโจทย์ปัญหาการซื้อขายที่มากกว่า 1 ครั้งมาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ แสดงวิธีทำ 

และหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้ 
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ปรีดาซื้อรองเท้ามาในราคา 200 บาท แล้วขายต่อให้ปราณีได้กำไร 15% ปราณีนำไปขาย
ต่อขาดทุน 10% ปราณีขายรองเท้าไปในราคาเท่าไรและขาดทุนกี่บาท 

    ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถามต่อไปนี้ 
- โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร (การขายรองเท้า) 
- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ราคาขายรองเท้าครั้งที่ 2 ) 
- โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (ราคารองเท้า, กำไรและขาดทุน) 
- มีการซื้อขายรองเท้ากี่ครั้ง (2 ครั้ง, ครั้งที่ 1 ได้กำไร, ครั้งที่ 2 ขายขาดทุน) 
- มีวิธีหาคำตอบได้อย่างไร (ต้องหาราคาขายครั้งที่ 1 ก่อน) 

3. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปแนวทางการหาคำตอบ โดยการหาราคาขายครั้งที่ 1 
ก่อนแล้วหาราคาขายครั้งที่ 2 
    วิธีทำ 
    ครั้งที่ 1 ขายได้กำไร 15% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขายไป 115 บาท 
      ดังนั้น ราคาทุน 100 บาท ขายรองเท้าไป   115 บาท 

      ราคาทุน 200 บาท ขายรองเท้าไป     
50×700

100
  = 230 บาท 

    ครั้งที่ 2 ขาดทุน 10% หมายความว่า ทุน 100 บาท ขายไป  90 บาท 
      ดังนั้น ราคาทุน 100 บาท ขายรองเท้าไป   90 บาท 

      ราคาทุน 230 บาท ขายรองเท้าไป     
90×230

100
  = 207 บาท 

    ตอบ ปราณีขายรองเท้าไปในราคา ๒๐๗ บาท ขาดทุน ๒๓ บาท 
4. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้  
 วิธีที่ 1 ปราณีขายรองเท้าขาดทุน 10 บาท จากทุน   100 บาท 

   ปราณีขายรองเท้าขาดทุน 23 บาท จากทุน    
100×23

10
 =  230 บาท 

   ดังนั้น ปราณีขายรองเท้าขาดทุน 23 บาท จากทุน 230 บาทจริง 
 วิธีที่ 2  ปราณีขายรองเท้า 207 บาท จากทุน   230 บาท 

   ปราณีขายรองเท้า 90 บาท จากทุน        
230×90

207
  = 100  บาท 

      ดังนั้น ปราณีขายรองเท้า 90 บาท จากทุน 100 บาท และขาดทุน 10 บาท 
หรือ 10% จริง 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 9 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 9 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ของคำที่เกี่ยวกับโจทย์
ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ได้ ดังนี้ 
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- การซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง เป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ
ร้อยละ เป็นการบอกกำไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับต้นทุน 100 บาท มากกว่า 1 ครั้ง 

- เมื่อโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อ – ขายที่มากกว่า 1 ครั้ง เวลาแก้ปัญหาต้อง
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเมื่อได้คำตอบครั้งที่ 1 แล้วนำคำตอบในครั้งที่ 1 มาหาคำตอบในครั้งที่ 2 
 

- กำไร คือ ราคาขาย – ราคาทุน 
- ขาดทุน คือ ราคาทุน – ราคาขาดทุน 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 9 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

9  
ใบงานที่ 9 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 9 โจทย์ปัญหาการซื้อขาย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. คุณแม่ปิดราคาขายตู้ไว้ 4,800 บาท ถ้าซื้อเงินสดจะลดให้ 5% คุณแม่ยังได้กำไร 14% 
จงหาราคาทุนของตู้ใบ 
      
      
      
      
      
2. ดำซื้อโทรทัศน์มาราคา 7,500 บาท นำไปขายต่อโดยติดราคาไว้สูงกว่าทุน 20% แต่
ลดราคาให้ธิดา 10% ของราคาที่ติดไว้ ดำขายโทรทัศน์ให้ธิดาไปราคาเท่าไร 
      
      
      
      
      
3. คุณแม่ปิดราคาตู้ไว้ 4,500 บาท ติดป้ายลดราคา 15% แต่ถ้ามีผู้ซื้อเงินสดจะลดให้อีก 
5% อยากทราบว่าผู้ที่ซื้อเงินสดจะต้องจ่ายเงินเท่าไร 
      
      
      
      
      
4. ป้าแพรขายหมูตัวหนึ่งราคา 6,900 บาท ได้กำไร 15% ถ้าป้าแพรต้องการกำไร 20% 
ป้าแพรจะต้องขายหมูตัวนี้ราคาเท่าไร  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การฝากเงิน ผู้รับฝากจะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ฝากเป็นค่าตอบแทนเรียกว่า ดอกเบี้ย  การคิด
ดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้น อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาของการฝากเงิน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 10 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูนำนักเรียนสนทนาเรื่องการเก็บเงินอย่างปลอดภัย ว่าควรทำอย่างไร เพื่อนำไปสู่
การฝากเงินธนาคาร และคำต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝากเงินธนาคาร เช่น    

- เงินต้น คือ เงินที่ผู้ฝากนำไปฝากธนาคาร 
- ดอกเบี้ย คือ ผลประโยชน์ที่ผู้ฝากเงินได้รับจากธนาคาร 
- อัตราดอกเบี้ย คือข้อตกลงที่ธนาคารวางไว้ว่าจะให้กับผู้ฝากเงินโดยคิดให้เป็น

ร้อยละต่อปี หมายถึง เมื่อฝากเงิน 100 บาท ในระยะเวลา 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร 
- เงินรวม คือ เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย ที่ผู้ฝากได้รับคืนจากธนาคาร เมื่อต้องการ

ถอนเงินคืน 
  ขั้นสอน 

1. ให้นักเรียนช่วยกันอ่านและพิจารณาโจทย์ปัญหาจากแผนภูมิที่ครูนำมา ดังนี้ 
 

สมมาศนำเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่ง 2,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยให้ 
12% ต่อปี เมื่อถึงสิ้นปี สมมาศจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร 

     
    ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถามต่อไปนี้ 

- โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร (การนำเงินไปฝากธนาคาร) 
- โจทย์ต้องการทราบเรื่องอะไร (เม่ือถึงสิ้นปีสมมาศจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร) 
- โจทย์กำหนดอะไรไว้ให้บ้าง (เงินที่นำฝากธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร

คิดให้) 
- ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเงินอย่างไร (ฝากเงิน 100 บาท ครบ 1 ปี ธนาคาร

จึงจะคิดดอกเบี้ยให้) 
- ถ้าฝากเงินไม่ครบ 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าที่ธนาคารกำหนดไว้ หรือไม่ (ได้ไม่

เท่ากับที่ธนาคารกำหนดไว้) 
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- จากโจทย์ข้อนี้ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเงินอย่างไร (ฝากเงิน 100 บาท ครบ 
1 ปี จะได้ดอกเบี้ย 12 บาท หรืออัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี) 

2. นักเรียนและครูช่วยกันเขียนแผนภาพที่ได้วิเคราะห์โจทย์กันมาแล้วในขั้นที่ 1 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 

เงินต้น 100 บาท 
ฝากเงิน 1 ปีได้ดอกเบี้ย 

12 บาท 
 

   

เงินต้น 200 บาท 
ฝากเงิน 1 ปีได้ดอกเบี้ย 

24 บาท 
 

   

เงินต้น 2,000 บาท 
ฝากเงิน 1 ปีได้ดอกเบี้ย 

...................... บาท 
 

 
3. ให้นักเรียนช่วยกันนำแนวทางที่เขียนแผนภาพแล้ว เขียนลงตารางสัมพันธ์ 

 
เงินต้น (บาท) 100 200 400 800 1,000 2,000 

ดอกเบี้ย 12 24 48 96 120 240 
 

4. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการทราบโดยนำความรู้ที่
หาแนวทางไว้แล้วในขั้นที่ 2 มาคิดคำนวณ ซึ่งอาจแสดงวิธีทำได้ดังนี้ 
    วิธีที่ 1  
    ฝากเงินธนาคาร 100 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย   12 บาท 

    ฝากเงินธนาคาร 2,000 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย   
12×2,000

100
  = 240 บาท 

    ดังนั้น สมมาศจะได้ดอกเบี้ย 240 บาท 
    ตอบ สมมาศจะได้ดอกเบี้ย ๒๔๐ บาท 
    วิธีที่ 2 
    ฝากเงิน 100 บาท ได้ดอกเบี้ย   12 บาท 

    ฝากเงิน 1 บาท ได้ดอกเบี้ย  
12

100
  =  0.12 บาท 

    ถ้าฝากเงิน 2,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.12 × 2,000 =  240 บาท 
    ตอบ สมมาศจะได้ดอกเบี้ย ๒๔๐ บาท 

5. ให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ โดยให้ช่วยกันคิดดังนี้ 
    ฝากเงินธนาคาร 2,000 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย   240 บาท 

    ฝากเงินธนาคาร 100 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย      
240×100

2,000
  = 12 บาท 

    ดังนั้น ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 12 หรือ 12% ต่อปีจริง 
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    หรืออาจคิดดังนี ้
    ได้ดอกเบี้ย 240 บาท ฝากเงินธนาคารไว้    2,000 บาท 

    ได้ดอกเบี้ย 12 บาท ฝากเงินธนาคารไว้  
2,000×12

240
  = 100 บาท 

    ดังนั้น ได้ดอกเบี้ย 12 บาท จากเงินฝาก 100 บาท 
    นั่นคือ ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 12 หรือ 12% ต่อปี 

6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 10 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายการหาดอกเบี้ยและเงินรวมได้ ดังนี้ 
- เงินต้น คือ เงินที่นำไปฝากธนาคาร 
- ดอกเบี้ย คือ เงินที่ธนาคารจ่ายตอบแทนแก่ผู้ฝาก 
- อัตราดอกเบี้ย คือ ดอกเบี้ยที่ตอบแทนผู้ฝาก โดยคิดเทียบจากเงินฝาก 100 

บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 
- เงินรวม คือ เงินต้นรวมดอกเบี้ย (เงินต้น + ดอกเบี้ย) 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

10  
ใบงานที่ 10 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. สมบัตินำเงินไปฝากธนาคารออมสิน 5,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 12% ต่อปี
สิ้นปีสมบัติจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. แดงฝากเงินไว้กับธนาคาร 15,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 11% เมื่อครบปีเขาจะได้รับ
ดอกเบี้ยเทา่ไร 
      
      
      
      
      
3. กู้เงิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เมื่อครบปีจะเสียดอกเบี้ยเท่าไร 
      
      
      
      
      
4. กู้เงินธนาคาร 32,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15.5 ต่อปี อยากทราบว่าจะ
เสียเงินให้ธนาคารเป็นเงินเท่าไร  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดเป็นร้อยละ เช่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12% หมายความ
ว่า เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี คิดดอกเบี้ย 12 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 11 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูถามความหมายของเงินต้น ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย เงินรวม โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 
- เงินต้นคืออะไร (คือ เงินที่นำไปฝากธนาคาร) 
- ดอกเบี้ยคืออะไร (คือ ผลประโยชน์ที่ผู้ฝากได้รับจากธนาคาร) 
- อัตราดอกเบี้ยคืออะไร (คือ ข้อตกลงที่ธนาคารวางไว้ว่าจะให้กับผู้ฝากเงิน โดย

คิดให้เป็นคนละต่อปี หมายถึง เมื่อฝากเงิน 100 บาท ในระยะเวลา 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร) 
- เงินรวมคืออะไร (คือ เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับคืนจากธนาคารเมื่อ

ต้องการได้เงินคืน) 
  ขั้นสอน 

1. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาการหาดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้นักเรียนได้ร่วมกัน
อภิปรายหรือหาวิธีการในการหาคำตอบ ดังนี้ 
 

มานีฝากเงินไว้กับธนาคาร 800 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยให้ 7% ต่อปี 
ถ้าฝากไว้ 120 วัน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้มานีเท่าไร 

     
    ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถามต่อไปนี้ 

- โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร (การฝากเงินธนาคาร) 
- โจทย์ต้องการทราบเรื่องอะไร (ดอกเบี้ยในเวลา 120 วัน) 
- โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง (จำนวนเงินฝาก , อัตราดอกเบี้ย , เวลาในการฝาก) 
-  มานีฝากเงินไม่ครบปีธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้หรือไม่ (คิดให้) 
- นักเรียนจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยเมื่อฝากเงินไม่ครบ 1 ปีได้อย่างไร ( ทำปีให้มีหน่วย

เป็นวันแล้วจึงนำไปคิด) 
2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่า ในการคิดหาดอกเบี้ยที่ระยะเวลาไม่ครบปีนั้น

ต้องทำปีให้เป็นวันก่อน เพราะในความเป็นจริงแล้วธนาคารคิดระยะเวลา 1 ปีเท่ากับ 365 วัน 
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3. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำหาดอกเบี้ยของเงินมานีที่ฝากไว้ ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ฝากเงิน 800 บาท ได้ดอกเบี้ย    56  บาท 

      ฝากเงนิ 100 บาท ได้ดอกเบี้ย         
56×100

800
   =  7 บาท 

      ดังนั้น ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ตรงตามที่โจทย์กำหนดจริง 
 
    วิธีที่ 2 ฝากเงิน 120 วัน ได้ดอกเบี้ย   18.41 บาท 

      ฝากเงิน 365 วัน ได้ดอกเบี้ย     
18.41×365

120
   =  55.99 บาท 

      นั่นคือ ฝากเงิน 800 บาท ในเวลา 1 ปี ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 56 บาท ซึ่ง
ถูกต้องตามท่ีคิดคำนวณ 

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 11 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการคิดหาดอกเบี้ยในระยะเวลาน้อยกว่า 
มากกว่า 1 ปี ว่าควรทำหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนจึงจะสามารถคิดคำนวณหาคำตอบได้ 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

11  
ใบงานที่ 11 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. แม่ค้าคนหนึ่งกู้เงินมาลงทุน 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี เมื่อครบ 2 ปี
แม่ค้าจะต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. สุรชัยฝากเงินไว้กับธนาคาร 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 13% ต่อปี เมื่อฝากได้ 245 
วัน สุรชัยจะได้ดอกเบ้ียเท่าไร 
      
      
      
      
      
3. ชาวนาคนหนึ่งกู้เงินจากธนาคาร 30,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี 
ถ้าชาวนากู้เงินมา 180 วัน จะเสียดอกเบี้ยเท่าไร 
      
      
      
      
      
4. ฉันฝากเงินไว้กับธนาคาร 12,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี ถ้าฝากครบ 3 
ปี จะได้ดอกเบ้ียเท่าไร  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/12   : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3 ขั้นตอน 
 
สาระสำคัญ   
       การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดเป็นร้อยละ เช่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12% หมายความ
ว่า เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี คิดดอกเบี้ย 12 บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องร้อยละเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละให้ได้ (P) 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้ถูกต้อง (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาร้อยละไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 12 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเรื่อง เงินต้น อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย เมื่อนำเงินฝากครบ 1 ปี ต้องการ
ถอนเงินจากธนาคารทั้งหมด จะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร 

2. สนทนาเกี่ยวกับความหมายของเงินรวม ดังนี้ “เงินรวม คือ เงินต้นที่ฝากไว้รวมกับ
ดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้ผู้ฝาก 
  ขั้นสอน 

1. นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาในการหาเงินรวมบนกระดาน ดังนี้ 
 

สมชายนำเงินไปฝากธนาคาร 3,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยให้ 9% ต่อปี 
เมื่อครบกำหนดสมชายไปถอนเงินออกทั้งหมด เขาจะได้เงินรวมทั้งสิ้นเท่าไร 

     
    ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เพ่ือทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถามต่อไปนี้ 

- โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของอะไร (การฝากเงินธนาคาร) 
- โจทย์ต้องการทราบเรื่องอะไร (สมชายถอนเงินหมด จะได้เงินรวมทั้งสิ้นเท่าไร) 
- โจทย์กำหนดอะไรไว้ให้บ้าง (จำนวนเงินที่นำไปฝากธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่

ธนาคารให้ และเวลาที่ฝากเงินธนาคารไว้) 
- ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเงินอย่างไร (ฝากเงิน 100 บาท ในเวลา 1 ปี ให้

ดอกเบี้ย 9 บาท) 
- เงินที่สมชายได้รับจากธนาคารทั้งหมด เมื่อถอนเงินออกมาแล้วเรียกว่าอะไร 

(เงินรวม) 
2. นักเรียนและครูช่วยกันเขียนตารางความสัมพันธ์ของเงินฝากดอกเบี้ยและเงินรวมที่

ฝากธนาคารไว้เป็นเวลานาน 1 ปี 
เงินฝาก (บาท) 100 200 300 500 1,000 3,000 
ดอกเบี้ย (บาท) 9 18 27 45 90 270 
เงินรวม (บาท) 109 218 327 545 1,090 3,270 
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    ฝากเงิน 100 บาท ให้ดอกเบี้ย 9 บาท ได้เงินรวม 109 บาท 

- ดอกเบี้ย 9 บาท ได้มาอย่างไร (โจทย์กำหนด) 
- เงินรวม 109 บาท ได้มาอย่างไร (เงินต้นหรือเงินที่ฝากรวมกับดอกเบี้ย) 
- ถ้าฝากเงิน 200 บาท ได้ดอกเบี้ยเท่าไร คิดอย่างไร (2 เท่าของ 9 หรือ หรือ 

9×200

100
 หรือ 0.09 × 200) 

- ถ้าฝากเงิน 300 บาท ได้ดอกเบี้ยเท่าไร (27 บาท) 
- ถ้าฝากเงิน 500 บาท ได้ดอกเบี้ยเท่าไร (45 บาท) 
- ถ้าฝากเงิน 1,000 บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไร (90 บาท) 
- ถ้าฝากเงิน 3,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเท่าไร (270 บาท) 

3. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำหาดอกเบี้ยของเงินรวมของเงินที่สมชายฝากไว้ 3,000 
บาท ดังนี้ 
    วิธีที่ 1 คิดจากเงินฝาก 100 บาท 
      ฝากเงิน 100 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย   9 บาท 

      ฝากเงิน 3,000 บาท เวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย  
9×3000

100
   =  270 บาท 

      นั่นคือ สมชายจะได้รับเงินรวม         3,000 + 270 = 3,270 บาท 
      ตอบ สมชายจะได้รับเงินรวม ๓,๒๗๐ บาท 
    วิธีที่ 2 คิดเงินรวมจากเงิน 100 บาท  
      ธนาคารคิดดอกเบี้ย 9% เงินรวม คือ              100 + 9 = 109 บาท 
      ฝากเงิน 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้เงินรวม   109 บาท 

      ฝากเงิน 3,000 บาท ในเวลา 1 ปี ได้เงินรวม 
109×3000

100
 บาท 

                   = 3,270 บาท 
      ดังนั้น สมชายได้รับเงินรวม 3,270 บาท 
      ตอบ สมชายิจะได้เงินรวม ๓,๒๗๐ บาท 

4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า คำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยช่วยกันตรวจสอบดังนี้ 
    วิธีที่ 1 ฝากเงิน 3,000 บาท ได้ดอกเบี้ย   270 บาท 

      ฝากเงิน 100 บาท ได้ดอกเบี้ย       
270×100

3000
  = 9 บาท 

      ดังนั้น  ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 9 หรือ 9% 
      ตรวจสอบแล้ว ได้อัตราดอกเบี้ย 9% ตรงตามที่โจทย์กำหนด 
    วิธีที่ 2 เงินรวม   3,270 บาท 
      ดอกเบี้ย     270 บาท 
      เงินต้น   3,270 – 270 =  3,000 บาท 
      เงินต้นที่ได้ตรงกับที่โจทย์กำหนด 
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5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 12 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการคิดหาเงินรวมว่า ควรคิดหาอัตราดอกเบี้ย
ก่อน แล้วจึงนำมารวมกับเงินต้น 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหา 
2. ใบงานที่ 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

12  
ใบงานที่ 12 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
1. คุณพ่อฝากเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง 30,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 11% ต่อปี 
เมื่อครบปีคุณพ่อจะได้เงินรวมเท่าไร 
      
      
      
      
      
2. ฝากเงินธนาคาร 27,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี เมื่อครบปีไป
ถอนเงินจะได้เงินรวมทั้งหมดเท่าไร 
      
      
      
      
      
3. คุณแม่ฝากเงินที่ธนาคาร 9,000 บาท ธนาคารให้ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี อยาก
ทราบว่าเมื่อครบปีคุณแม่จะได้เงินรวมเท่าไร 
      
      
      
      
      
4. ฝากเงินธนาคาร 27,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี เมื่อครบปีไป
ถอนเงินจะได้เงินรวมทั้งหมดเท่าไร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง อัตราส่วน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/2   : เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือ

สถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ 
 
สาระสำคัญ   

       อัตราส่วน เป็นการเปรียบเทียบปริมาณที่สนใจ ซึ่งอาจเขียนได้ในรูปของเศษส่วน (a
b
) หรือ

อัตราส่วน a : b เมื่อ a, b แทนปริมาณใดๆ เรียก a ว่า จำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง เรียก b ว่า 
จำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายหลักการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนแสดงวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนของจำนวนนับ เมื่อกำหนดสถานการณ์

ให้ได้ (P)  
3. นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       อัตราส่วน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 13 เรื่อง อัตราส่วน  
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. สนทนากับนักเรียนเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันเกี่ยวกับราคาสินค้าในปัจจุบัน เช่น 
ราคาไข่ไก่ ราคาปากกา ราคาสมุด ราคาเนื้อหมู ราคาผักผลไม้ หรือเรื่องการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน เช่นการปรุงอาหาร การเสียภาษี ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
  ขั้นสอน 

1. ครูติดแผนภูมิข้อสรุปการเขียนอัตราส่วน และแผนภูมิสรุปความหมายของอัตราส่วน
ต่อไปนี้ในกระดานให้นักเรียนร่วมกันพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ให้นักเรียนพิจารณาบัตรภาพต่อไปนี้แล้วร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ โดยครูสุ่ ม
ตัวแทนนักเรียนให้ตอบคำถามต่อไปนี้ 

 

 
 

 

 

อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ a

b
 

เรียก a ว่าจำนวนแรก หรือจำนวนที่หนึ่ง และเรียก b ว่าจำนวนหลัง หรือจำนวนที่สอง 

อัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนหรือปริมาณสองปริมาณ 
เช่น น้ำหนัก ความสูง ความกว้าง ความยาว พื้นที่ จำนวนสิ่งของ จำนวนคน หรืออ่ืนๆ ที่
ต้องการนำมาเปรียบเทียบกัน 
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- จำนวนหนังสือ (2 เล่ม) 
- จำนวนรถยนต์ (7 คัน) 
- จำนวนโทรศัพท์มือถือ (5 เครื่อง) 
- จำนวนหนังสือต่อจำนวนรถยนต์เป็นเท่าไร (2 : 7) 
- จำนวนรถยนต์ต่อจำนวนโทรศัพท์เป็นเท่าไร (7 : 5) 
- จำนวนโทรศัพท์ต่อจำนวนหนังสือเป็นเท่าไร (5 : 2) 

3. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ "โต๊ะครูกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร 
สามารถเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบความกว้างต่อความยาวได้อย่างไร"  ให้นักเรียนออกมา
เขียนบนกระดานหน้าห้อง ได้ดังนี้ 80 เซนติเมตร : 1.20 เมตร หรือ 80 : 120 หรือ 0.80 : 1.20 

4. ครูแนะนำว่า เนื่องจากการเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของ
อย่างเดียวกันแต่ใช้หน่วยต่างกันจึงต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ แต่ถ้าไม่เขียนหน่วยกำกับไว้ให้เปลี่ยน
หน่วยเป็นหน่วยเดียวกัน 

5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 13 อัตราส่วน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 13 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า อัตราส่วน หมายถึง การเปรียบเทียบปริมาณ
สิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป สามารถเขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบได้ โดยใช้สัญลักษณ์ 

" : " (อ่านว่า ต่อ) เช่น 3 : 4 อ่านว่า 3 ต่อ 4 หรืออาจเขียนในรูปเศษส่วนได้ เช่น 3

4
 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แผนภูมิการเขียนอัตราส่วน  
2. แผนภูมิความหมายของอัตราส่วน 
3. บัตรภาพ 
4. ใบงานที่ 13 อัตราส่วน 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

13  
ใบงานที่ 13 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 13 อัตราส่วน 

 
คำชี้แจง จงเขียนอัตราส่วนในแต่ละข้อต่อไปนี้ 
 

ข้อความ 
จำนวน
ที่หนึ่ง 

จำนวน
ที่สอง 

เขียนเป็น
อัตราส่วน 

เขียนเป็น
อัตราส่วน

ในรูป
สัญลักษณ์ 

เขียน
อัตราส่วน

ในรูป
เศษส่วน 

1. กาแฟผง 3 ช้อนต่อ
น้ำร้อน 2 ถ้วน 

     

2. นมสด 6 กระป๋อง 
ราคา 37 บาท 

     

3. ราคาไข่โหลละ 18 
บาท 

     

4. ยาฆ่าแมลง 1 ช้อน
ต่อน้ำ 20 ลิตร 

     

5. ผงซักฟอก 1 ถ้วย
ต่อน้ำ 4 ลิตร 

     

6. สมุดโหลละ 60 
บาท 

     

7. ดินสอ 3 แท่ง 8 
บาท 

     

8. ค่าจ้างทำงาน
ชั่วโมงละ 20 บาท 

     

9. นักเรียน 5 คน ต่อ
เคร่ืองมือ 3 ชุด 

     

10. ขนม 12 ชิ้นต่อเด็ก 
3 คน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/3   : หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 
 
สาระสำคัญ   
       อัตราส่วนที่เท่ากัน คือ อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณเดียวกัน แต่
เขียนในรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยหลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจำนวนใน
อัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกัน โดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที ่เท่ากับ
อัตราส่วนเดิม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกวิธีการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (K) 
2. เขียนแสดงขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P)  
3. นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากันไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 14 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาแถบกระดาษแสดงข้อความ “ไอศกรีมราคาโคนละ 5 
บาท” และให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

- เขียนอัตราส่วนแสดงจำนวนไอศกรีมเป็นโคนต่อจำนวนเงินเป็นบาทได้อย่างไร 
(1 : 5) 

- นักเรียนซื้อไอศกรีม 1 โคน ต้องจ่ายเงินกี่บาท (5 บาท) 
- นักเรียนซื้อไอศกรีม 3 โคน ต้องจ่ายเงินกี่บาท (15 บาท) 
- ถ้านักเรียนจ่ายเงิน 20 บาท นักเรียนจะได้รับไอศกรีมกี่โคน (4 โคน) 
- ถ้านักเรียนต้องการซื้อไอศกรีม 8 โคน นักเรียนต้องจ่ายเงินกี่บาท (40 บาท) 

  ขั้นสอน 
1. ครูนำเสนอตารางแสดงจำนวนไอศกรีมเป็นโคนต่อจำนวนเงินเป็นบาท ซึ่งเขียนใส่

กระดาษสีอ่อนมาก่อนล่วงหน้า แล้วนำมาติดบนกระดาน ดังนี้ 
 

ไอศกรีม (โคน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ราคา (บาท) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 
2. ให้นักเรียนพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนไอศกรีมเป็นโคนต่อจำนวนเงินเป็นบาท 

ซึ่งได้อัตราส่วนที่เท่ากัน ดังนี้ 1 : 5, 2 : 10, 3 : 15, 4 : 20, 5 : 25, 6 : 30, 7 : 35, 8 : 40, 9 : 45, 
10 : 50 และให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

- จำนวนที่หนึ่งของอัตราส่วน คือจำนวนใดบ้าง (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
- จำนวนที่หนึ่งของแต่ละอัตราส่วนมีจำนวนใดเป็นตัวประกอบ (1) 
- จำนวนที่สองของแต่ละอัตราส่วนคือจำนวนใดบ้าง (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50) 
- จำนวนที่สองของแต่ละอัตราส่วนมีจำนวนใดเป็นตัวประกอบ (5) 
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- นักเรียนสังเกตได้หรือไม่ว่าอัตราส่วนที ่เท่ากันชุดนี ้ มีความเกี ่ยวข้องกับ
อัตราส่วน 1 : 5 อย่างไร (อัตราส่วนที่เท่ากันชุดนี้ เกิดจากการคูณแต่ละจำนวนของอัตราส่วน 1 : 5 
ด้วยจำนวนเดียวกัน โดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์) 

3. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ จากตัวอย่างที่
กำหนดให้ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง  จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับ 
2

5
 มาอีก 4 อัตราส่วน 

วิธีทำ    
2

5
  = 

2×2

5×2
 = 

4

10
 

   นั่นคือ 
2

5
  = 

4

10
 

     
2

5
  = 

2×3

5×3
 = 

6

15
 

   นั่นคือ 
2

5
  = 

6

15
 

     
2

5
  = 

2×4

5×4
 = 

8

20
 

   นั่นคือ 
2

5
  = 

8

20
 

     
2

5
  = 

2×5

5×5
 = 

10

25
 

   นั่นคือ 
2

5
  = 

10

25
 

 ดังนั้น อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 
2

5
 ได้แก่ อัตราส่วน 

4

10
, 

6

15
, 

8

20
 และ 

10

25
 

4. ในระหว่างที่นักเรียนศึกษาตัวอย่างครูตั้งคำถามต่อไปนี้ และสุ่มตัวแทนนักเรียนให้
ตอบคำถาม 

- จากตัวอย่างใช้วิธีการใดในการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 
2

5
 (วิธีการคูณ) 

- จำนวนที่นำมาคูณกับ 2 และ 5 เป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่ (จำนวนเดียวกัน) 
- จำนวนที่นำมาคูณกับ 2 และ 5 เป็น 0 ได้หรือไม่ (ไม่ได้) 

- ถ้าจำนวนที่นำมาคูณกับ 2 และ 5 เป็น 1 อัตราส่วนที่ได้คือ (
2

5
 ซึ่งเป็นอัตราส่วน

เดิม) 
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 14 อัตราส่วนที่เท่ากัน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 14 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยหลักการคูณ ดังนี้ 
เมื ่อคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้
อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม 
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ส่ือการเรียนรู้ 
1. แถบกระดาษแสดงข้อความ 
2. ตารางแสดงจำนวนไอศกรีมเป็นโคนต่อจำนวนเงินเป็นบาท 
3. ใบงานที่ 14 อัตราส่วน 

   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

14  
ใบงานที่ 14 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 14 อัตราส่วนที่เท่ากัน 

 
คำชี้แจง จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาอีกข้อละ 3 อัตราส่วน 
 

1. 5

6
 

      
      
2. 3 : 5 
      
      

3. 2

7
 

      
      

4. 4

5
 

      
      

5. 5

6
 

      
      

6. 1

4
 

      
      

7. 11

19
 

      
      

8. 23

27
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/3   : หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 
 
สาระสำคัญ   
       อัตราส่วนที่เท่ากัน คือ อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณเดียวกัน แต่
เขียนในรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยหลักการหาร เมื่อหารแต่ละจำนวนใน
อัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วน
เดิม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกวิธีการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (K) 
2. เขียนแสดงขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P)  
3. นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากันไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 15 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องการคูณเลข การตรวจสอบเศษส่วนที่เท่ากัน 
และความหมายของอัตราส่วน 
  ขั้นสอน 

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ จากตัวอย่างที่
กำหนดให้ต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง  จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับ 
24

36
 มาอีก 4 อัตราส่วน 

วิธีทำ    
24

36
  = 

24÷2

36÷2
 = 

12

18
 

   นั่นคือ 
24

36
  = 

12

18
 

     
24

36
  = 

24÷3

36÷3
 = 

8

12
 

   นั่นคือ 
24

36
  = 

8

12
 

     
24

36
  = 

24÷4

36÷4
 = 

6

9
 

   นั่นคือ 
24

36
  = 

6

9
 

     
24

36
  = 

24÷6

36÷6
 = 

4

6
 

   นั่นคือ 
24

36
  = 

4

6
 

 ดังนั้น อัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 
24

36
 ได้แก่ อัตราส่วน 

12

18
, 

8

12
, 

6

9
 และ 

4

6
 

2. ในระหว่างที่นักเรียนศึกษาตัวอย่างครูตั้งคำถามต่อไปนี้ และสุ่มตัวแทนนักเรียนให้
ตอบคำถาม 

- จากตัวอย่างใช้วิธีการใดในการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 
24

36
 (วิธีการหาร) 

- จำนวนที่นำมาหารกับ 24 และ 36 เป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่ (จำนวนเดียวกัน) 
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- จำนวนที่นำมาหารกับ 24 และ 36 เป็น 1 อัตราส่วนที ่ได้คือ (
24

36
 ซึ ่งเป็น

อัตราส่วนเดิม) 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 15 อัตราส่วนที่เท่ากัน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 15 
 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดยหลักการหาร ดังนี้ 
เมื ่อหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้
อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 15 อัตราส่วน 
   
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

15  
ใบงานที่ 15 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 

(      ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   

 
  



98 
 

 

ใบงานที่ 15 อัตราส่วนที่เท่ากัน 

 
คำชี้แจง จงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาอีกข้อละ 3 อัตราส่วน 
 

1. 24

48
 

      
      
2. 36 : 72 
      
      

3. 50

100
 

      
      

4. 28

36
 

      
      

5. 12

24
 

      
      

6. 12

36
 

      
      

7. 24

72
 

      
      

8. 48

90
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/3   : หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 
 
สาระสำคัญ   
       อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหน่วย
เดียวกันหรือต่างกันก็ได้ การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยใช้การคูณ
หรือการหารด้วยจำนวนเดียวกัน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกวิธีการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (K) 
2. เขียนแสดงขั้นตอนการหาอัตราส่วนที่เท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P)  
3. นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากันไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 16 เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องหลักการหาอัตราส่วนที่เท่ากัน ตัวอย่างการหา
อัตราส่วนที่เท่ากัน และเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน 
  ขั้นสอน 

1. ครูสุ ่มนักเรียนบางคู ่ให้นำเสนอวิธ ีการตรวจสอบว่าอัตราส่วน 
2

3
 กับ 

6

9
 เป็น

อัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ โดยให้นักเรียนนำเสนอในกระดาษ 

2. หลังจากที ่ต ัวแทนนักเรียนนำเสนอวิธีการตรวจสอบอัตราส่วน 
2

3
 กับ 

6

9
 เป็น

อัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่
ยังไม่เข้าใจ 

    ในการตรวจสอบอัตราส่วน 
2

3
 กับ 

6

9
 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ อาจใช้วิธีการ

คูณ ดังนี้ 

     เนื่องจากอัตราส่วน  
2

3
  =  

2×3

3×3
   =  

6

9
 

     ดังนั้น 
2

3
  =  

6

9
 

    ในการตรวจสอบอัตราส่วน 
2

3
 กับ 

6

9
 เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ อาจใช้วิธีการ

หาร ดังนี้ 

     เนื่องจากอัตราส่วน  
6

9
  =  

6÷3

9÷3
   =  

2

3
 

     ดังนั้น 
6

9
  =  

2

3
 

3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 16 อัตราส่วนที่เท่ากัน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 16 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ อัตราส่วน เป็นความสัมพันธ์ที ่แสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ การหาอัตราส่วนที่เท่ากับ
อัตราส่วนที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยใช้การคูณหรือการหารด้วยจำนวนเดียวกัน 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
  ใบงานที่ 16 อัตราส่วน 
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การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

16  
ใบงานที่ 16 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    
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บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 16 อัตราส่วนที่เท่ากัน 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจสอบว่าอัตราส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้เท่ากันหรือไม่ 
 

1. 4

7
 และ 12

21
 

      
      

2. 10

24
 และ 20

32
 

      
      

3. 24

7
 และ 7

4
 

      
      

4. 20

4
 และ 25

5
 

      
      

5. 7

12
 และ 21

24
 

      
      

6. 8

9
 และ 96

108
 

      
      

7. 3

8
 และ 14

21
 

      
      

8. 35

49
 และ 7

5
 

      
      
  



104 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง มาตราส่วน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/3   : หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 
 
สาระสำคัญ   
       มาตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดจริงและขนาดย่อของวัตถุต่างๆ ที่แสดง
ในรูปภาพ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางบนแผนที่กับระยะทางจริงระหว่างสถานที่ 2 แห่ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายขั้นตอนการคำนวณหามาตราส่วนได้ (K) 
2. หาระยะทางจากความสัมพันธ์จากมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P) 
3. วาดภาพจากระยะทางจริงตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       มาตราส่วน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 17 เรื่อง มาตราส่วน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวภายในห้อง เช่น ประตู หน้าต่าง กระดาน 
ความกว้างความยาวของห้องเรียน เป็นต้น และให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูถามว่า
สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความยาวเท่าไร และใช้เครื่องมือใดในการวัด 
  ขั้นสอน 

1. ครูแนะนำมาตราส่วนโดยนำรูปที่มีมาตราส่วนกำกับมาให้นักเรียนพิจารณา แล้วให้
นักเรียนบอกว่าเห็นอะไรบ้าง (โต๊ะกว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม. และมาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม.) 
    ครูแนะนำการอ่านมาตราส่วนและความหมายของมาตราส่วน ดังนี้ 
 

 
มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. 

 
    มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร หมายความ
ว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร แทน ความยาวจริง 2 เมตร 
    จากภาพ รูปโต๊ะกว้าง 1 เซนติเมตร แสดงว่า โต๊ะกว้าง 1 × 2 = 2 เมตร 
       รูปโต๊ะยาว 2 เซนติเมตร แสดงว่า โต๊ะยาว 2 × 2 = 4 เมตร 
       ดังนั้น โต๊ะกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 

2. ครูแนะนำมาตราส่วนที่ไม่มีหน่วยกำกับ โดยติดภาพหนังสือบนกระดาน 
 

 
 
 

 

2 ซม. 

1 ซม. 

2.1 ซม. 

2.9 ซม. 
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มาตราส่วน 1 : 10 

    ครูแนะนำการอ่านมาตราส่วน และความหมายของมาตราส่วนที่ไม่มีหน่วยกำกับ 
ดังนี้ 
    มาตราส่วน 1 : 10 อ่านว่า มาตราส่วน 1 ต่อ 10 หมายความว่า ความยาวในรูป 1 
หน่วย แทนความยาวจริง 10 หน่วย หรือกล่าวได้ว่าความยาวจริงเป็น 10 เท่าของความยาวในรูป 
    ดังนั้น หนังสือเล่มนี้กว้าง 2.1 × 10 = 21 เซนติเมตร และความยาว 2.9 × 10 = 
29 เซนติเมตร 

3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 17 มาตราส่วน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 17 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้  
- มาตราส่วนที่เขียนกำกับในแผนผังหรือแผนที่ทำให้ทราบถึงความยาวจริง 
- มาตราส่วนเขียนได้ 2 แบบ คือ มาตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกัน และมาตราส่วน

ที่ใช้หน่วยต่างกัน 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. รูปภาพ 
2. ใบงานที่ 17 อัตราส่วน 

  
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

17  
ใบงานที่ 17 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 17 มาตราส่วน 

 
คำชี้แจง บอกความหมายของมาตราส่วนต่อไปนี้ 
 
1. มาตราส่วน 1 ซม. : 20 ม. หมายความว่าอย่างไร 
      
      
2. มาตราส่วน 1 ซม.  : 15 ซม. หมายความว่าอย่างไร 
      
      
3. มาตราส่วน 1 ซม.  : 10 กม. หมายความว่าอย่างไร 
      
      
4. มาตราส่วน 1 : 50 หมายความว่าอย่างไร 
      
      
5. มาตราส่วน 1 ซม.  : 400 หมายความว่าอย่างไร 
      
      
6. มาตราส่วน 1 ซม.  : 150 ม. หมายความว่าอย่างไร 
      
      
7. มาตราส่วน 1 ซม.  : 20 ซม. หมายความว่าอย่างไร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง มาตราส่วน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/3   : หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 
 
สาระสำคัญ   
       มาตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดจริงและขนาดย่อของวัตถุต่างๆ ที่แสดง
ในรูปภาพ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางบนแผนที่กับระยะทางจริงระหว่างสถานที่ 2 แห่ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายขั้นตอนการคำนวณหามาตราส่วนได้ (K) 
2. หาระยะทางจากความสัมพันธ์จากมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P) 
3. วาดภาพจากระยะทางจริงตามมาตราส่วนที่กำหนดให้ได้ (P) 
4. นำความรู้เกี่ยวกับมาตราส่วนไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       มาตราส่วน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  2. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
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ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 18 เรื่อง มาตราส่วน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเกี่ยวกับมาตราส่วนเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้หน่วยที่ต่างกัน ต้อง
เขียนหน่วยกำกับไว้ แบบที่ 2 ใช้หน่วยเดียวกันทั้งในรูปและความยาวจริง ไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับ 
โดยใช้ภาพให้นักเรียนได้อ่านมาตราส่วน และบอกความกว้าง ความยาวจริง 
  ขั้นสอน 

1. ครูแสดงตัวอย่างให้นักเรียนอ่าน และตอบคำถาม จากแผนผังระบุมาตราส่วนแล้ว
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลในแผนผังและแผนที่ โดยให้นักเรียนคำนวณหาระยะทางจริง ดังนี้ 
 

แผนผังบ้านก้อยและสถานที่สำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม. 
 
    ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับแผนผัง เช่น 

- แผนผังนี้เป็นแผนผังอะไร (แผนผังบ้านก้อย และสถานที่สำคัญ) 
- แผนผังนี้ใช้มาตราส่วนเท่าใด (มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม.) 
- ธนาคารอย ู ่ทางท ิศใดของโรงแรม และห ่างจากโรงแรมก ี ่ เมตร (ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ 320 เมตร) 

โรงแรม 

โรงเรียน 

บ้านก้อย 

บ้านคุณปู่ 

โรงพยาบาล 

ธนาคาร 

3.2 ซม. 

3.5 ซม. 

5.5 ซม. 3.6 ซม. 

2.6 ซม. 

4.2 ซม. 
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- โรงพยาบาลอยู ่ทางทิศใดของธนาคาร และห่างจากธนาคารกี ่เมตร (ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 420 เมตร) 

- โรงเรียนอยู ่ทางทิศใดของบ้านก้อย และอยู ่ห่างจากบ้านก้อยกี ่เมตร (ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ 550 เมตร) 

- บ้านก้อยอยู่ทางทิศใดของบ้านคุณปู่ และอยู่ห่างจากบ้านคุณปู่กี ่เมตร (ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 360 เมตร) 

2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 18 มาตราส่วน เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 18 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้  
- ภาพที่บอกตำแหน่งหรือเส้นทางการเดินทางเป็นแผนที่ 
- ภาพลายเส้นที่แสดงบริเวณ ตำแหน่งของสถานที่อาคารที่อยู่อาศัยเป็นแผนผัง 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แผนผัง 
2. ใบงานที่ 18 อัตราส่วน 

  
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

18  
ใบงานที่ 18 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 18 มาตราส่วน 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพแล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บ้านบีมอยู่ทางทิศใดของบ้านก้อย และห่างจากบ้านก้อยกี่เมตร 
2. บ้านบีมอยู่ทางทิศใดของบ้านกล้า และห่างจากบ้านกล้ากี่เมตร 
3. บ้านต้นอยู่ทางทิศใดของบ้านกล้า และห่างจากบ้านกล้ากี่เมตร 
4. บ้านปออยู่ทางทิศใดของบ้านต้น และห่างจากบ้านต้นกี่เมตร 
5. บ้านต้นอยู่ทางทิศใดของบ้านนก และห่างจากบ้านนกกี่เมตร 
6. บ้านหนุ่มอยู่ทางทิศใดของบ้านบีม และห่างจากบ้านบีมกี่เมตร 
7. บ้านปออยู่ทางทิศใดของบ้านหนุ่ม และห่างจากบ้านหนุ่มกี่เมตร 
8. บ้านก้อยอยู่ทางทิศใดของบ้านกล้า และห่างจากบ้านกล้ากี่เมตร 
9. บ้านกล้าอยู่ทางทิศใดของบ้านปอ และห่างจากบ้านปอกี่เมตร 
10 บ้านก้อยอยู่ทางทิศใดของบ้านนก และห่างจากบ้านนกกี่เมตร 
 

7 ซม. 

4.5 ซม. 

6.5 ซม. 8 ซม. 

5 ซม. 
5.5 ซม. 

4 ซม. 

3 ซม. 

6 ซม. 
3.2 ซม. 

บ้านบีม 
บ้านต้น 

บ้านกล้า 

บ้านปอ 
บ้านหนุ่ม 

มาตราส่วน  
1 ซม. : 60 ม. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/11 : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
 
สาระสำคัญ   
       การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน ต้องทำความเข้าใจโจทย์ โดยพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ถาม และ
สิ่งที่โจทย์กำหนดก่อน แล้วจึงวางแผนแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนมาช่วยในการดำเนินการ 
แล้วควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมของคำตอบด้วยทุกครั้ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอัตราส่วนไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 19 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง อัตราส่วน โดยครูถามกระตุ้นความคิดนักเรียน 
แล้วให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 

- ในชีวิตประจำวัน นักเรียนพบเห็นสถานการณ์หรือข้อความที่เกี ่ยวข้องกับ
อัตราส่วนหรือไม่ อย่างไร โดยให้ยกตัวอย่างประกอบ (เห็น เช่น อัตราส่วนจากการทำน้ำผลไม้ 
อัตราส่วนการปรุงอาหาร) 
  ขั้นสอน 

1. ครูติดแถบโจทย์ปัญหาอัตราส่วนให้นักเรียนดังนี้ 
 

อัตราส่วนของน้ำหนักของปอต่อน้ำหนักป่านเป็น 3 : 2 ถ้าปอหนัก 39 กิโลกรัม 
ป่านหนักก่ีกิโลกรัม 

     
    ให้นักเรียนอ่านโจทย์ แล้วช่วยกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถาม 

- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ป่านหนักก่ีกิโลกรัม) 
- โจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้าง (อัตราส่วนของน้ำหนักของปอต่อน้ำหนักป่านเป็น 3 

: 2 ถ้าปอหนัก 39 กิโลกรัม) 
2. นักเรียนและครูร่วมกันวางแผน เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จาก

ข้อ 1. ดังนี้ 
 

 
 
 
 

ปอ     
     

ป่าน     
 

39 กิโลกรัม 
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3. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้ 
    วิธีทำ ปอหนัก 3 หน่วย เท่ากับ 39 กิโลกรัม 

      จะได้น้ำหนัก 1 หน่วย เท่ากับ 
39

3
 = 13 กิโลกรัม 

      ป่านหนัก 2 หน่วย เท่ากับ 2 × 13 = 26 กิโลกรัม 
      ดังนั้น ป่านหนัก 26 กิโลกรัม 
    ตอบ ป่านหนัก ๒๖ กิโลกรัม 

3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 19 โจทย์ปัญหาเกี ่ยวกับอัตราส่วน เมื่อเสร็จแล้วให้
นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 19 
  ขั้นสรุป 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน ต้องทำความ
เข้าใจโจทย์ โดยพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ถาม และสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อน แล้วจึงวางแผนแก้ปัญหา โดย
ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนมาช่วยในการดำเนินการ แล้วควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมของคำตอบ
ด้วยทุกครั้ง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 
2. ใบงานที่ 19 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 

  
การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

19  
ใบงานที่ 19 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

? 



117 
 

 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 19 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

สวนผลไม้ของต้นมีอัตราส่วนของจำนวนต้นมังคุดต่อต้นเงาะเป็น 4 : 6 ถ้ามีต้น
เงาะ 360 ต้น จะมีต้นมังคุดกี่ต้น 

 

  
9, 
1 

อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงมีอัตราส่วนเป็น 5 : 4 ถ้าจำนวน
นักเรียนมี 25 คน จะมีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คน 

 

  
9, 
2 

แม่อบคุกกี้รสนมและรสช็อกโกแลตทั้งหมด 180 ชิ้น ถ้าอัตราส่วนระหว่างคุกกี้รส
นมต่อรสช็อกโกแลต คือ 4 : 6 แม่อบคุกกี้รสละกี่ชิ้น  

 

  
9, 
3 

เอและบีออมเงินโดยมีอัตราส่วนจำนวนเงินออมของเอต่อบีเป็น 2 : 3 ถ้าบีออม
เงินได้มากกว่าเอ 60 บาท เอออมเงินได้เท่าใด 

 

  
9, 
4 

แม่ค้ามีจำนวนมะม่วงสุกต่อจำนวนมะม่วงดิบในอัตราส่วน 4 : 5 เป็นมะม่วงดิบ 
55 ผล และพบว่ามะม่วงสุกเน่าไป 4 ผล แม่ค้าเหลือมะม่วงสุกกี่ผล 

 

  
9, 
5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 
รายวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน เวลาเรียน  20 ชั่วโมง 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน  เวลาเรียน    1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................. ................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
      มาตรฐาน ค 1.1   :  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การ

ดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการ
ดำเนินการ และนำไปใช้ 

 
ตัวช้ีวัด  
         ค 1.1 ป.6/11 : แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
 
สาระสำคัญ   
       การแก้โจทย์ปัญหามาตราส่วน ต้องทำความเข้าใจโจทย์ โดยพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ถาม และ
สิ่งที่โจทย์กำหนดก่อน แล้วจึงวางแผนแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนมาช่วยในการดำเนินการ 
แล้วควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมของคำตอบด้วยทุกครั้ง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องมาตราส่วนเพ่ือหาคำตอบได้ (K) 
2. เขียนขั้นตอนแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหามาตราส่วนได้ถูกต้อง (P) 
3. นำความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหามาตราส่วนไปใช้ในชีวิตจริงได้ (A) 

 
สาระการเรียนรู้ 
       โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  2. ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
  3. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
  4. ความสามารถในการให้เหตุผล 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. มีวินัย 
  2. ใฝ่เรียนรู้ 
  3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบงานที่ 20 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง มาตราส่วน โดยครูถามกระตุ้นความคิดนักเรยีน 
แล้วให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 

- ในชีวิตประจำวัน นักเรียนพบเห็นสถานการณ์หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับมาตรา
ส่วนหรือไม่ อย่างไร โดยให้ยกตัวอย่างประกอบ (เห็น เช่น มาตราส่วนของแผนที่ประเทศไทย มาตรา
ส่วนของแผนที่โลก) 
  ขั้นสอน 

1. ครูติดแถบโจทย์ปัญหามาตราส่วนให้นักเรียนดังนี้ 
 

อัตราส่วนของน้ำหนักของปอต่อน้ำหนักป่านเป็น 3 : 2 ถ้าปอหนัก 39 กิโลกรัม 
ป่านหนักก่ีกิโลกรัม 

     
    ให้นักเรียนอ่านโจทย์ แล้วช่วยกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ โดยอาจตอบคำถาม 

- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ป่านหนักก่ีกิโลกรัม) 
- โจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้าง (อัตราส่วนของน้ำหนักของปอต่อน้ำหนักป่านเป็น 3 

: 2 ถ้าปอหนัก 39 กิโลกรัม) 
2. นักเรียนและครูร่วมกันวางแผน เพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จาก

ข้อ 1. ดังนี้ 
 

 
 
 
 
  
 

ปอ     
     

ป่าน     
 

39 กิโลกรัม 

? 
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3. นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ เพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ ดังนี้ 
    วิธีทำ ปอหนัก 3 หน่วย เท่ากับ 39 กิโลกรัม 

      จะได้น้ำหนัก 1 หน่วย เท่ากับ 
39

3
 = 13 กิโลกรัม 

      ป่านหนัก 2 หน่วย เท่ากับ 2 × 13 = 26 กิโลกรัม 
      ดังนั้น ป่านหนัก 26 กิโลกรัม 
    ตอบ ป่านหนัก ๒๖ กิโลกรัม 

4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 20 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วนน เมื่อเสร็จแล้วให้
นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมในใบงานที่ 20 
  ขั้นสรุป 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหามาตราส่วน ต้องทำความ
เข้าใจโจทย์ โดยพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ถาม และสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อน แล้วจึงวางแผนแก้ปัญหา โดย
ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนมาช่วยในการดำเนินการ แล้วควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมของคำตอบ
ด้วยทุกครั้ง 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. แถบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 
2. ใบงานที่ 20 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน  
 

การวัดผลและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ด้านความรู้ ทำกิจกรรมจากใบงานที่ 

20 
ใบงานที่ 20 70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
2.   ด้านทักษะ
กระบวนการ 
  

สังเกตพฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
ทักษะกระบวนการ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

3.  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมด้าน
คุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ 

นักเรียนได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ความคิดเห็นผู้บริหาร 
              
              
              
               
 
 

 ลงชื่อ     ผู้ตรวจ 
(      ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
วันที่      /               /    

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
    ด้านความรู้  (K)    
      
           
  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด  (P)  
      
       
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A) 
      
       
    แนวทางแก้ปัญหา  
       
 
 
 ลงชื่อ      ผู้สอน 

(      ) 
วันที่ /   /   
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ใบงานที่ 20 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สวนผลไม้ของต้นมีอัตราส่วนของจำนวนต้นมังคุดต่อต้นเงาะเป็น 4 : 6 ถ้ามีต้น
เงาะ 360 ต้น จะมีต้นมังคุดกี่ต้น 

 

  
9, 
1 

อัตราส่วนของนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงมีอัตราส่วนเป็น 5 : 4 ถ้าจำนวน
นักเรียนมี 25 คน จะมีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คน 

 

  
9, 
2 

แม่อบคุกกี้รสนมและรสช็อกโกแลตทั้งหมด 180 ชิ้น ถ้าอัตราส่วนระหว่างคุกกี้รส
นมต่อรสช็อกโกแลต คือ 4 : 6 แม่อบคุกกี้รสละกี่ชิ้น  

 

  
9, 
3 

เอและบีออมเงินโดยมีอัตราส่วนจำนวนเงินออมของเอต่อบีเป็น 2 : 3 ถ้าบีออม
เงินได้มากกว่าเอ 60 บาท เอออมเงินได้เท่าใด 

 

  
9, 
4 

แม่ค้ามีจำนวนมะม่วงสุกต่อจำนวนมะม่วงดิบในอัตราส่วน 4 : 5 เป็นมะม่วงดิบ 
55 ผล และพบว่ามะม่วงสุกเน่าไป 4 ผล แม่ค้าเหลือมะม่วงสุกกี่ผล 

 

  
9, 
5 


