
ค ำน ำ 
 คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากในการพัฒนาประเทศเพราะคณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมี
เหตุผลเป็นระบบระเบียบ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบท าให้
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสม   
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ที่ผู้จัดท าได้สร้าง
ขึ้นเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       
ปีที่ 2  ในหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ   ซ่ึงรูปแบบการเรียนการสอน MARCE เป็น    
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียน รับผิดชอบการเรียนของตนเอง โดยมีการวิเคราะห์           
การปฏิบัติการวางแผนการปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหา ตรวจสอบและน าเสนอผลงานด้วย
ตนเองและของกลุ่ม มีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม  สามารถน าความรู้ใหม่ที่ได้น าไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเรียนรู้   
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ เล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่จะน าทาง
ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและท าให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  และมุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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ค ำชี้แจง 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  

ประกอบด้วยการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 
  1)  ขั้นเตรียมพร้อมในการเรียน (Motivation: M)  
  2)  ขั้นฝึกทักษะ (Action: A)  
  3)  ขั้นน าเสนอผลงานกลุ่ม  (Report: R) 
  4)  ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Concept: C)  
  5)  ขั้นประเมินผล (Evaluation: E) 
  2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ประกอบด้วย  
ชุดกิจกรรม  6  ชุด ดังนี้  
 

 
  3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  จะต้องใช้ควบคู่กับแผนการจัด                   
การเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   
 4.  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นในแต่ละเนื้อหา  จะต้องท าการเก็บคะแนนเพ่ือศึกษา
ความกา้วหน้าในการเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดที่ ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาเรียน/ชั่วโมง 
1 อัตราส่วน   3 
2 อัตราส่วนที่เท่ากัน  3 
3 อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ  จ านวน  2 
4 สัดส่วน   3 
5 โจทย์ปัญหาสัดส่วน   2 
6 ร้อยละ 3 
7 โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 

รวมเวลาเรียน 18 
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บทบำทของครู 
 1. ครูควรเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง อัตราส่วนและ            
ร้อยละ  ให้พร้อมและครบถ้วน 

 2. ครูต้องศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ล่วงหน้า  เพื่อจะได้ประเมินบทบาทของนักเรียนขณะท ากิจกรรมได้
ถูกต้อง  ซึ่งข้ันตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ประกอบด้วยการเรียนรู้ 5 ขั้น  ดังนี้ 
  1)  ขั้นเตรียมพร้อมในการเรียน (Motivation: M)  ครเูป็นผู้ด าเนินการกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจต่อการเรียน  โดยทบทวนความรู้เดิมในเรื่องที่ผ่านมา  หรือทบทวนความรู้เดิมที่มี
ความสัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใหม่  แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้นักเรียน  นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน  ให้ความรู้ใหม่  แนะน าทักษะการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา  ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มย่อย  โดยคละความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  และครูมอบหมายภาระงานให้
นักเรียนท า  
  2)  ขั้นฝึกทักษะ (Action: A)  ครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ  และให้ค าปรึกษาโดยใช้
กระบวนการต่างๆ  
  3)  ขั้นน าเสนอผลงานกลุ่ม  (Report: R)  ครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและให้ค าปรึกษา  
เชื่อมโยงเข้าสู่กรอบสาระความรู้  
  4)  ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Concept: C)  ครชูี้แนะและให้ค าปรึกษา  เชื่อมโยงเข้า
สู่กรอบสาระความรู้  และเสริมความรู้เพ่ิมเติมให้กับนักเรียน  
  5)  ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)  ครูเฉลยแบบฝึกทักษะและบอกผลคะแนนให้
นักเรียนได้ทราบทันที  และอธิบายค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจค าตอบอย่างชัดเจน 
 3. แจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 4. เมื่อท าเสร็จแล้วให้นักเรียนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าเสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด               
ส่งให้คุณครูสรุป และบันทึกคะแนน 
 5. ขณะนักเรียนก าลังท ากิจกรรมครูต้องคอยชี้แนะ ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
 6. ควรให้ก าลังใจเสริมแรงแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 7. หากมีนักเรียนคนใดท ากิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ควรจัดสอนซ่อมเสริมและให้
นักเรียนท ากิจกรรมใหม่อีกครั้ง 
 8. นักเรียนต้องท าถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนคะแนนทั้งหมดในชุดกิจกรรม                
การเรียนรู้ในแต่ละชุม  จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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บทบำทของ นักเรียน 
1. ให้นักเรียนเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  MARCE  เรื่อง อัตราส่วนและ

ร้อยละ  จ านวน  5  ชุด  ท ากิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งมี  5  
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  ขั้นเตรียมพร้อมในการเรียน (Motivation: M)  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน               
ให้ความรู้ใหม่  แนะน าทักษะการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย  โดยคละ
ความสามารถ  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  และครูมอบหมายภาระงานให้นักเรียนท า   
  2)  ขั้นฝึกทักษะ (Action: A)  ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้  และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหาของสมาชิกในกลุ่ม  โดยกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการหลัก  
  3)  ขั้นน าเสนอผลงานกลุ่ม  (Report: R)  ให้นักเรียนอภิปราย  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  
หาข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกระบวนการแก้ปัญหา    
  4)  ขั้นสร้างความคิดรวบยอด (Concept: C)  นักเรียนทั้งชั้นร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  หรือกระบวนการการแก้ปัญหา  เป็นความรู้ใหม่  
  5)  ขั้นประเมินผล (Evaluation: E)  ให้นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน   
 2.  ในการท ากิจกรรม  ให้นักเรียนท าลงในชุดกิจกรรมเรียงตามล าดับขั้นตอนในชุด
กิจกรรม  
 3. นักเรียนต้องมีความตั้งใจ  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์ และมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 4.  เมื่อท าเสร็จแล้วให้นักเรียนน าแบบฝึกทักษะที่ท าเสร็จเรียบร้อย ส่งให้คุณครูตรวจ 
และบันทึกคะแนน 
 5. นักเรียนต้องท าแบบฝึกทักษะถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนคะแนนทั้งหมด 
จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  
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