
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ชื่อวิชา   คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 

รหัสวิชา  1000 – 4106 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
 

จัดท าโดย 
 

นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์ 
 

ต าแหน่ง อาจารย ์
 

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

 

 



แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่1          หน่วยที ่1 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่1-2 

ช่ือหน่วย ปฐมนิเทศ + บ าเหน็จ                            จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ในการประกอบกิจการต่างๆ เจา้ของกิจการไม่สะดวกในการด าเนินการเอง จึงมีคนกลางท าใหเ้กิดการท าสญัญา
ซ้ือหรือขายข้ึน ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นตวัแทนหรือนายหนา้ โดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินบ าเหน็จ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการค านวณเร่ืองบ าเหน็จได ้

2.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองบ าเหน็จได ้

3.น าความรู้และทกัษะท่ีได ้จากการเรียนรู้เร่ืองบ าเหน็จไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและด ารงชีวติ
ประจ าวนัได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 

ปฐมนิเทศ 

1.จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวิชา 
2.แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที ่1 บ าเหน็จ 

1.บ าเหน็จตวัแทน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 (ปฐมนิเทศ) 
 1.ครูแนะน าตวัเอง และใหผู้เ้รียนแนะน าตวั 
 2.ครูช้ีแจงจุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวชิา แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผล
การเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 
 1.ครูเกร่ินน าใหน้กัเรียนฟังวา่ บางคร้ังเจา้ของกิจการอาจมีกิจการหลายแห่งไม่สามารถดูแลกิจการไดท้ั้งหมด
จะตอ้งท าอยา่งไร 
 2.คูอธิบายวา่เจา้ของกิจการอาจตั้งผูจ้ดัการ หรือฝ่ายขาย หรือตวัแทน หรือนายหนา้แลว้แต่จะเรียก 

 3.เราเรียกเจา้ของกิจการวา่ตวัการ และผูจ้ดัการ หรือฝ่ายขาย หรือตวัแทน หรือนายหนา้วา่ตวัแทน 

 4.ครูอธิบายใหเ้ห็นวา่โดยปกติตวัการมกัจะใหบ้ าเหน็จแก่ตวัแทนเพ่ือเป็นการจูงใจใหท้ ายอดขายใหไ้ดม้ากๆ โดย
ก าหนดเป็น “อตัราบ าเหน็จ”  ครูเขียนค าวา่อตัราบ าเหน็จไวบ้นกระดาน 
  

 



ขั้นสอน 

 5.ครูอธิบายวา่ อตัราบ าเหน็จมีไดท้ั้งในยอดซ้ือและยอดขาย  
 6.ครูวาดผงัมโนทศัน ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.ครูใหสู้ตรการคิดบ าเหน็จ 
  บ าเหน็จตวัแทนในการซ้ือ =  อตัราบ าเหน็จ X ยอดซ้ือ 

  บ าเหน็จตวัแทนในการขาย = อตัราบ าเหน็จ X ยอดขาย 
 8.ครูอธิบายบ าเหน็จตวัแทนในการซ้ือตามตวัอยา่งท่ี 1 
 9.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 1.1 
 10.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 12.ครูอธิบายบ าเหน็จตวัแทนในการขายตามตวัอยา่งท่ี 2 
 13.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 1.2 
 14.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 15.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 16.ครูอธิบายวธีิการหาอตัราบ าเหน็จจากตวัอยา่งท่ี 3 
 17.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 1.3 
 18.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 19.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 20.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1.1 
 21.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 22.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้พร้อมเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 

อตัราบ าเหน็จ 

ยอดซ้ือ 

ยอดขาย 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งอาชีพท่ีมีบ าเหน็จในการซ้ือและบ าเหน็จในการขาย มาอยา่งละ 3 อาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่2               หน่วยที ่1 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่3-4 

ช่ือหน่วย บ าเหน็จ                               จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ในการประกอบกิจการต่างๆ เจา้ของกิจการไม่สะดวกในการด าเนินการเอง จึงมีคนกลางท าใหเ้กิดการท าสญัญา
ซ้ือหรือขายข้ึน ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่เป็นตวัแทนหรือนายหนา้ โดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินบ าเหน็จ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการค านวณเร่ืองบ าเหน็จได ้

2.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองบ าเหน็จได ้

3.น าความรู้และทกัษะท่ีได ้จากการเรียนรู้เร่ืองบ าเหน็จไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและด ารงชีวติ
ประจ าวนัได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 

2.รายงานการซ้ือและการขาย 
3.บ าเหน็จนายหนา้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูถามนกัเรียนวา่ในการท ากิจกรรมทางธุรกิจมีค่าใชจ่้ายใดๆบา้งนอกจากค่าซ้ือสินคา้ เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่า
โทรศพัท ์ค่าขนส่ง เป็นตน้ 

 2.ครูเขียนแนวคิดเป็นผงัมโนทศัน์ไว ้
 3.ครูอธิบายวา่ส่ิงเหล่าน้ีคือตน้ทุนทั้งหมด 
 ขั้นสอน 

 4.ครูใหสู้ตรการซ้ือสินคา้แทนตวัการ 
  ตน้ทุนรวม = ยอดซ้ือ+ค่าใชจ่้าย 
 5.ครูใหสู้ตรการขายสินคา้แทนตวัการ 
  เงินสุทธิ = ยอดขาย -ค่าใชจ่้าย 
 8.ครูอธิบายการหาตน้ทุนรวมตามตวัอยา่งท่ี 4 
 9.ครูอธิบายการท ารายงานการซ้ือตามตวัอยา่งท่ี 5 
 10.ครูอธิบายการท ารายงานการซ้ือตามตวัอยา่งท่ี 6 
 11.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1.2 
 12.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 



 13.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้พร้อมเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่2) 
 14.ครูเกร่ินน าเก่ียวกบัลกัษณะงานของนายหนา้ 
 15.ครูช้ีใหเ้ห็นวา่บ าเหน็จนายหนา้มีส่วนคลา้ยคลึงกบับ าเหน็จในการขาย 
 ขั้นสอน 

 16.ครุอธิบายเร่ืองบ าเหน็จนายหนา้ตามตวัอยา่งท่ี 7 
 17.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 1.4 
 18.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 19.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 20.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
 21.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1.1 
 22.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้พร้อมเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 24.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 
 25.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้พร้อมเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัตน้ทุนรวม นายหนา้ มาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียน
สุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่3                 หน่วยที ่2 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม    สอนคร้ังที ่5-6 

ช่ือหน่วย หุ้น                              จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 การซ้ือขายตราสารประเภทหน้ีและทุนท่ีมีการซ้ือขายในหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้พนัธบตัร
รัฐบาล และตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของโครงการท่ีจดัการลงทุนท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสัง่
ใหรั้บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาต ตลอดจนมีผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นรูปแบบ
เงินปันผลและดอกเบ้ีย 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหุน้ได ้

2.ค านวณค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุนจากการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้

3.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง โดยใชค้วามรู้เร่ืองหุน้ได ้

4.นความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองหุน้ ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวติได้
สมรรถนะรายวชิา 

1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี
ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 

หน่วยที ่2 หุ้น 

1.ชนิดของหลกัทรัพย ์
2.ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูเขียนวา่ “ตราสารประเภทหน้ีหรือทุน” ไวบ้นกระดานเขียนวงกลมลอ้มรอบไว ้
 2.ครูถามนกัเรียนวา่ตราสารประเภทหน้ีหรือทุนมีอะไรบา้ง 
 3.ครูท าผงัมโนทศัน ์
 ขั้นสอน 

 4.ครุอธิบายนิยามของหุน้สามยัและหุน้บุริมสิทธ์ิ 

 5.ครูอธิบายเร่ืองผลตอบแทนส่วนใหญ่แลว้จะอยูใ่นรูปของเงินปันผล 

 6.ครูใหสู้ตรการคิดเงินปันผลของหุน้สามญั(ในกรณีมีหุน้บุริมสิทธ์ิ) 

  จ านวนเงินปันผลต่อหุน้ของหุน้สามญั =
เงินปันผลทั้งหมด−เงินปันผลทั้งหมดของหุน้บุริมสิทธ์ิ

จ านวนหุน้สามญั
 

 7.ครูใหสู้ตรการคิดเงินปันผลของหุน้สามญั (กรณีมีหุน้สามญัเพียงอยา่งเดียว) 

 



  จ านวนเงินปันผลต่อหุน้ของหุน้สามญั =
เงินปันผลทั้งหมด

จ านวนหุน้สามญั
 

 8.ครูอธิบายการคิดเงินปันผลตามตวัอยา่งท่ี 1 
 9.ครูอธิบายการคิดเงินปันผลตอ่หุน้ตามตวัอยา่งท่ี 2 
 10.ครูอธิบายการคิดเงินปันผลกรณีท่ีมีหุน้บุริมสิทธ์ิ 

 11.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.1 
 12.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 13.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้พร้อมเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่2) 
 14.ครูอธิบายลกัษณะของกองทุนรวมและยกตวัอยา่ง 
 ขั้นสอน 

 15.ครูใหสู้ตรเร่ืองเงินปันผลของกองทุนรวม 

  เงินปันผลต่อหน่วยของหน่วยลงทุน = 
เงินปันผลทั้งหมด

จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 

 

 16.ครูอธิบายเร่ืองหุน้กูแ้ละพนัธบตัร 
 17.ครูใหสู้ตรการค านวณดอกเบ้ียในหุน้กูห้รือพนัธบตัรแบบคงตน้ 

   I = Pin 

  เม่ือ  I   แทนดอกเบ้ียต่อหุน้ของหุน้กูห้รือพนัธบตัร 
   P  แทนมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูห้รือพนัธบตัร 
   i   แทนอตัราดอกเบ้ียต่องวด 

   n  แทนจ านวนงวด 

 18.ครูใหสู้ตรการค านวณดอกเบ้ียในหุน้กูห้รือพนัธบตัรแบบทบตน้ 

   S = P (1 + 𝑖)𝑛 

  เม่ือ S   แทนจ านวนเงินรวมต่อหุน้ของหุน้กูห้รือพนัธบตัร 
   P   แทนมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กูห้รือพนัธบตัร 
   i   แทนอตัราดอกเบ้ียต่องวด 

   n   แทนจ านวนงวด 

 19.ครูอธิบายเร่ืองการคิดดอกเบ้ียตามตวัอยา่งท่ี 4 
 20.ครูอธิบายเร่ืองการคิดดอกเบ้ียทบตน้ตามตวัอยา่งท่ี 5 
 21.ครูอธิบายเร่ืองการคิดดอกเบ้ียคงตน้ตามตวัอยา่งท่ี 6 
 22.ครูอธิบายการคิดเงินปันผลตามตวัอยา่งท่ี 7 
 23.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 2.1 
 24.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 25.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.2 
 26.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 



 27.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูใหน้กัเรียนสืบคน้โบชวัร์หรือขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนต่างๆแลว้ช่วยกนัอภิปรายเก่ียวกบัผลตอบแทน 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่4                    หน่วยที ่2 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม    สอนคร้ังที ่7-8 

ช่ือหน่วย หุ้น                              จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 การซ้ือขายตราสารประเภทหน้ีและทุนท่ีมีการซ้ือขายในหลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้พนัธบตัร
รัฐบาล และตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์นของโครงการท่ีจดัการลงทุนท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัสัง่
ใหรั้บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพยรั์บอนุญาต ตลอดจนมีผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นรูปแบบ
เงินปันผลและดอกเบ้ีย 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหุน้ได ้

2.ค านวณค่าใชจ่้าย ก าไร ขาดทุนจากการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้

3.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง โดยใชค้วามรู้เร่ืองหุน้ได ้

4.นความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองหุน้ ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวติได้
สมรรถนะรายวชิา 

1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี
ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 3.  การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน  
 1.ครูใหน้กัเรียนดูท่ีภาพในหนา้ 31 และถามวา่ภาพน้ีคืออะไร 
 2.ครูอธิบายวา่น่ีคือภาพตวัเลขท่ีเคล่ือนไหวในตลาดหุน้ 
 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายค าศพัทใ์นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 4.ครูอธิบายเร่ืองอตัราค่านายหนา้(Broker)ในตลาดหลกัทรัพย ์
  -ร้อยละ 0.5 ของจ านวนเงินท่ีซ้ือขายในกรณีท่ีซ้ือและขายหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธ์ิหรือหน่วยลงทุน 

  -ร้อยละ 0.1 ของจ านวนเงินท่ีซ้ือขาย ในกรณีท่ีซ้ือหรือขายหุน้กูห้รือพนัธบตัร 
 5.ครูแสดงการคิดค านวณเงินกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
   ผูซ้ื้อตอ้งจ่ายเงิน  = ยอดซ้ือ + ค่านายหนา้ 
   ผูข้ายตอ้งจ่ายเงิน = ยอดขาย – ค่านายหนา้ 
  โดยท่ี ยอดซ้ือหรือยอดขาย =  ราคาตลาด x จ านวนหน่วยของหลกัทรัพย ์
  ค่านายหนา้ = อตัราค่านายหนา้ x ยอดซ้ือหรือยอดขาย 
 6.ครูอธิบายเร่ืองการคิดค านวรเงินท่ีผูซ้ื้อตอ้งจ่ายตามตวัอยา่งท่ี 8 

 



 7.ครูอธิบายเร่ืองการคิดค านวณก าไร/ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามตวัอยา่งท่ี 9 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
 9.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.3 
 10.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 12.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 
 13.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการคิดก าไร/ขาดทุนจากการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์มาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียนสุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่5          หน่วยที ่3 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม     สอนคร้ังที ่9-10 

ช่ือหน่วย ตัว๋เงนิ                              จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ตัว๋เงินตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน และเช็ค 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายความหมายของตัว๋เงิน 

2.บอกความหมายของตราสารทางการเงินชนิดต่างๆ 

3.ค านวณตัว๋เงินท่ีครบก าหนด หรือถูกขายก่อนวนัถึงก าหนดได ้

4.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง โดยใชค้วามรู้เร่ืองตัว๋เงินได ้

5.น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองตัว๋เงิน ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งาน อาชีพและในการด ารงชีวติ
ประจ าวนัได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่3 ตัว๋เงนิ 

1.ตัว๋เงิน 

2.การค านวณตัว๋เงิน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที1่) 
 1.ครูเขียนค าวา่”ตัว๋เงิน”และวงกลมลอ้มรอบไว ้
 2.ครูอธิบายประเภทของตัว๋เงินและท าเป็นผงัมโนทศัน ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายลกัษณะของตัว๋แลกเงิน 

 4.ครูอธิบายลกัษณะของตัว๋แลกเงินตามตวัอยา่งท่ี 1 และใหน้กัเรียนหา ผูส้ัง่จ่าย ผูจ่้ายเงิน และผูรั้บเงิน 

 5.ครูอธิบายความหมายของตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

 

ตัว๋เงิน ตัว๋แลกเงิน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

เช็ค 



 6.ครูอธิบายลกัษณะของตัว๋สญัญาใชเ้งินตามตวัอยา่งท่ี 2 และใหน้กัเรียนหา ผูอ้อกตัว๋ และผูรั้บเงิน 

 7.ครูอธิบายความหมายของเช็ค 

 8.ครูอธิบายลกัษณะของเช็คตามตวัอยา่งท่ี 3 และใหน้กัเรียนหา ผูส้ัง่จ่าย ผูจ่้ายเงิน ผูรั้บเงิน 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่2) 
 9.ครูถามนกัเรียนวา่เรามีการคิดค านวณเวลาในแบบใดบา้ง 
 10.ครูเกร่ินวา่การคิดค านวณวนัตามตัว๋เงินมีอยู ่3 ลกัษณะคือ เป็นปี เดือน และเป็นวนั 
 ขั้นสอน 

 11.ครูอธิบายเร่ืองการคิดระยะเวลาครบก าหนดในตัว๋เงิน เป็นปี เดือน และวนั 

 12.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 3.1 
 13.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่3) 
 14.ครูเกร่ินนกัเรียนวา่ถา้ตัว๋เงินมีการระบุดอกเบ้ียไว ้การช าระเงินจะเท่ากบัจ านวนเงินในตัว๋บวกดว้ยดอกเบ้ียตาม
ตัว๋ 
 ขั้นสอน 

 15.ครูใหสู้ตรการคิดดอกเบ้ียตามตัว๋ 
  ดอกเบ้ีย = เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x เวลา 
 16.ครูยอ่ยสูตรเป็นระยะเวลา 3 รูปแบบโดยถามนกัเรียนเพ่ือใหคิ้ดไปพร้อมๆกนั 

  ตัว๋เงินรายปี 

   ดอกเบ้ีย = เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x จ านวนปี 

  ตัว๋เงินรายเดือน 

   ดอกเบ้ีย = เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x
จ านวนเดือน

12
    

  ตัว๋เงินรายวนั = เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x
จ านวนวนั

365
  (หรือ 360วนั ตามปีธุรกิจ)  

 17.ครูให้นกัเรียนลองท าแบบกิจกรรมที่ 3.2 
 18.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 
 19.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 2.3 
 20.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 21.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 
 ขัน้น ำเข้ำสู่กำรเรียน (เร่ืองที่4) 
 22.ครูถามนกัเรียนวา่ เมื่อตัว๋เงินยงัไมถ่งึระยะเวลาจ่ายเงิน ผู้ที่ถือตัว๋เงินจะได้รับเงินแล้วหรือยงั 
 23.ครูอธิบายให้ฟังวา่ หากผู้ถือตัว๋เงินต้องการใช้เงินก่อน ในทางธรุกิจมวีิธีการหนึง่เรียกวา่ การขายลดตัว๋เงิน แต่
ผู้ขายลดตัว๋เงินต้องยอมแลกด้วยการยอมให้มกีารหกัดอกเบีย้ 
    ขัน้สอน 
 24.ครูให้สตูรการคดิเงินลดในตัว๋เงิน 
  เงินลด = เงินถงึก าหนด x อตัราเงินลด x ระยะเวลาคิดลด 
 25.ครูอธิบายการค านวณจ านวนเงินท่ีลดตามตวัอยา่งที่ 4 



 26.ครูอธิบายการค านวณหาเงินหน้าตัว๋ตามตวัอยา่งที่ 5 
 27.ครูอธิบายการค านวณหาอตัราเงินลดตามตวัอยา่งที่ 6 
 28.ครูอธิบายการค านวณหาเงินสทุธิตามตวัอยา่งที่ 7 
 29.ครูอธิบายการหาวนัครบก าหนดตามตวัอยา่งที่ 8 
 30.ครูให้สตูรการค านวณเงินถึงก าหนด 

   S = 
𝑃

1−𝑑𝑛
 

  โดยที่  D = เงินลด 
   P = เงินปัจจบุนั 
   S = เงินถึงก าหนด 
   d = อตัราเงินลด 
   n = ระยะเวลาคิดลด 
 31.ครูอธิบายการค านวณเงินถงึก าหนดตามตวัอยา่งที่ 9 
 32.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัที ่3.2 
 33.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 
 34.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 35.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 
 36.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 37.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัตัว๋เงิน มาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียนสุ่มจบัและ
แกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่6          หน่วยที ่4 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม     สอนคร้ังที ่11-12 
ช่ือหน่วย ค่าจ้าง                              จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ค่าเป็นผลตอบแทนในการท างานเป็นรายวนัหรือรายเดือน ค่าตอบแทนในการท างานแบ่งเป็นค่าตอบแทนในการ
ท างานในเวลาท างานปกติ ค่าตอบแทนในการท างานวนัหยดุ และค่าล่วงเวลา 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัค่าจา้งได ้

2.ค านวณเก่ียวกบัค่าจา้งได ้

3.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง โดยใชค้วามรู้เร่ืองค่าจา้งได ้

4.น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองค่าจา้งไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวติได้
สมรรถนะรายวชิา 

1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี
ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่4 ค่าจ้าง 

1.ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการท างานของลูกจา้ง 
2.ค่าตอบแทนในการท างาน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที1่) 
 1.ครูสุ่มถามนกัเรียนวา่ สภาพการท างานท่ีดีควรมีอะไรบา้ง 
 2.ครูเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ไว ้
 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายเร่ืองวนัเวลาท างานของลูกจา้ง 
  -เวลาท างานปกติ 

  -วนัหยดุ 

  -การท างานในวนัหยดุ 

  -การท างานล่วงเวลา 
 4.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี4.1 
 5.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 6.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่2) 
 7.ครูเกร่ินน าวา่การท างานมีค่าตอบในลกัษณะใดบา้ง 
 8.ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิด ครูท าเป็นผงัมโนทศัน ์

 



 ขั้นสอน 

 9.ครูอธิบายวา่ค่าตอบแทนมีลกัษณะดงัน้ี 

  -เงินเดือน 

  -ค่าจา้ง 
  -เบ้ียเล้ียง 
  -โบนสั 

  -ค่าจา้งตามเวลา 
  -ค่าจา้งตามผลผลิต 

 10.ครูอธิบายความหมายและเขียนเป็นผงัมโนทศัน์เพ่ิมเติมจากแนวคิดของนกัเรียน 
 11.ครูอธิบายการค านวณค่าจา้งเป็นรายชัว่โมงตามตวัอยา่งท่ี 1 
 12.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 4.1 
 13.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูอธิบายการค านวณหาค่าจา้งรายชัว่โมงตามตวัอยา่งท่ี 2 
 15.ครุอธิบายการค านวณค่าจา้งตามผลผลิตตามตวัอยา่งท่ี 3 
 16.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 4.2 
 17.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 18.ครูใหน้กัเรียนลองท าแบบฝึกหดัท่ี 4.2 
 19.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 ขัน้น ำเข้ำสู่กำรเรียน (เร่ืองที่ 3) 
 20.ครูถามนกัเรียนวา่ จะยตุิธรรมหรือไมห่ากลกูจ้างมาท างานในวนัหยดุแตไ่ด้รับคา่แรงเทา่เดิม 
 21.ครูอธิบายวา่ตามกฎหมายได้ก าหนดเร่ืองคา่ตอบแทนในวนัหยดุไว้ 
 ขัน้สอน 
 22.ครุอธิบายเร่ืองอตัราคา่ตอบแทนในวนัหยดุ 
  1. ไมน้่อยกวา่หนึง่เทา่กรณีที่ลกูจ้างได้รับคา่จ้างในวนัหยดุแล้ว 
  2. ไมน้่อยกวา่ 2 เทา่กรณีที่ลกูจ้างไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในวนัหยดุ 
 23.ครูอธิบายการค านวณคา่จ้างในวนัหยดุตามตวัอยา่งที่ 4 
 24.ครุอธิบายการค านวณคา่จ้างในวนัหยดุตามตวัอยา่งที่ 5 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 25.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 4.3 
 26.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 27.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 



หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 1.ใหน้กัเรียนบอกเล่าประสบการณ์การท างานเสริมของนกัเรียน วา่ไดรั้บค่าแรงถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด
หรือไม่ 
 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………
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 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่7          หน่วยที ่4 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม     สอนคร้ังที ่13-14 

ช่ือหน่วย ค่าจ้าง                              จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ค่าเป็นผลตอบแทนในการท างานเป็นรายวนัหรือรายเดือน ค่าตอบแทนในการท างานแบ่งเป็นค่าตอบแทนในการ
ท างานในเวลาท างานปกติ ค่าตอบแทนในการท างานวนัหยดุ และค่าล่วงเวลา 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัค่าจา้งได ้

2.ค านวณเก่ียวกบัค่าจา้งได ้

3.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง โดยใชค้วามรู้เร่ืองค่าจา้งได ้

4.น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองค่าจา้งไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวติได้
สมรรถนะรายวชิา 

1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี
ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 3.ค่าล่วงเวลา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน  
 1.ครูสุ่มถามนกัเรียนวา่ รู้จกัค าวา่ “O.T.” หรือไม่ 

 2.ครูถามนกัเรียนวา่แปลวา่อะไร (Overtime) ในทางกฎหมายเรียกวา่ค่าล่วงเวลา 
 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายเร่ืองอตัราการจ่ายเงินค่าท างานล่วงเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  -ค่าท างานล่วงเวลาในวนัท างาน = หน่ึงเท่าคร่ึง ของอตัราค่าจา้งตอ่ชัว่โมงในเวลาท างานปกติ 

  -ค่าท างานล่วงเวลาในวนัหยดุ = สามเท่าของค่าจา้งในวนัท างาน 

 4.ครูอธิบายการค านวณรายไดต้ามตวัอยา่งท่ี 5 
 5.ครูอธิบายการค านวณรายไดต้ามตวัอยา่งท่ี 6 
 6.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 4.3 
 7.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 8.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 4.4 
 9.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 10.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนเฉลยทีละขอ้ 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 11.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 

 



 12.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 13.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 
 



กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา มาคนละ 2 ขอ้ ให้

นกัเรียนสุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่8          หน่วยที ่5 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม       สอนคร้ังที ่15-16 

ช่ือหน่วย ค่าเส่ือมราคา                   จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ค่าเส่ือมราคา หมายถึง การกระจายมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีการเส่ือมสภาพ ซ่ึงตดัเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ระรอบระยะ
บญัชี ตลอดอายดุารใชง้านท่ีประมาณไว ้เพ่ือท ากิจการแสดงผลการด าเนินงานและบานะทางการเงินท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง
ตามสมควร 
 การค านวณค่าเส่ือมราคามีวธีิต่างๆดงัต่อไปน้ี วธีิเสน้ตรง วธีิชัว่โมงท างาน วธีิค  านวณผลผลิต วธีิผลรวมค านวณปี 
และวธีิอตัราคงท่ีจากยอดคงเหลือลดลง 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.อธิบายศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัค่าเส่ือมราคาได ้

2.ค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิต่างๆได ้

3.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยความรู้เร่ืองค่าเส่ือมราคาได ้

4.น าความรู้และทกัษะท่ีได ้จากการเรียนรู้เร่ืองค่าเส่ือมราคา ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการ
ด ารงชีวติได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่5 ค่าเส่ือมราคา 

1.ศพัทเ์ก่ียวขอ้งกบัค่าเส่ือมราคา 
2.การค านวณค่าเส่ือมราคา 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที1่) 
 1.ครูถามนกัเรียนวา่ ใครเคยเห็นเตนทร์ถมือสองบา้ง 
 2.ครูใหน้กัเรียนลองทายวา่พวกเขาค านวรราคาการรับซ้ืออยา่งไร 
 3.ครูใหน้กัเรียนลองเดาวา่เพราะเหตุใดรถยนตรุ่์นเดียวกนัแต่ออกปีท่ีต่างกนัจึงมีราคาลดลงมาก 
 ขั้นสอน 

 4.ครูอธิบายเร่ืองค่าเส่ือมราคาและค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัค่าเส่ือมราคา 
 5.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 5.1 
 6.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 7.ครูเกร่ินน าวา่การคิดค่าเส่ือมราคานั้นมีสูตรการค านวรในทางคณิตศาสตร์ดว้ย 
 ขั้นสอน 

 



 8.ครูอธิบายสูตรการค านวณค่าเส่ือมราคาในวธีิเสน้ตรง 

   ค่าเส่ือมราคารายปี = 
ราคาทุนของสินทรัพย−์ราคาซาก

อายกุารใชง้าน
 

  หรือ ค่าเส่ือมราคารายปี = อตัราค่าเส่ือมราคาคงท่ี x ราคาทุนของสินทรัพย ์
 9.ครูอธิบายการค านวณตามตวัอยา่งท่ี 1 
 10.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 5.1 
 11.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 13.ครูใหน้กัเรียนลองท าแบบฝึกหดัท่ี 5.2 
 14.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 15.ครุอธิบายสูตรการค านวรค่าเส่ือมราคาในวธีิชัว่โมงท างาน 

   ค่าเส่ือมราคาต่อชัว่โมง = 
ราคาทุนของสินทรัพย−์ราคาซาก

อายกุารใชง้าน
 

   ค่าเส่ือมราคาในช่วงเวลาหน่ึง = ค่าเส่ือมราคาต่อชัว่โมง x จ านวนชัว่โมงท่ีใชผ้ลิตใน
ช่วงเวลานั้น 

 16.ครูอธิบายการค านวณตามตวัอยา่งท่ี 3 
 17.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 5.2 
 18.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 19.ครุอธิบายสูตรการค านวรค่าเส่ือมราคาในวธีิค านวณผลผลิต 

   ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วยผลผลิต = 
ค่าเส่ือมราคาทั้งหมด

จ านวนผลผลิตทั้งหมดท่ีสามารถผลิตได้
 

   ค่าเส่ือมราคาในช่วงเวลาหน่ึง = ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วยผลผลิต x จ านวนผลผลิตในช่วงเวลา
นั้น 

 20.ครูอธิบายการค านวณตามตวัอยา่งท่ี 4 
 21.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 5.3 
 22.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูอธิบายสูตรการค านวณค่าเส่ือมราคาในวธีิผลรวมจ านวนปี 

   ค่าเส่ือมราคารายปี = อตัราส่วนของแต่ละปี x ค่าเส่ือมราคาทั้งหมด 

 หรือ  ค่าเส่ือมราคารายปี = อตัราส่วนของแต่ละปี x (ราคาทุนของสินทรัพย ์– ราคาซาก) 
 24.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 25.ครูอธิบายสูตรการค านวณค่าเส่ือมราคาในวธีิอตัราคงท่ีจากยอดคงเหลือลดลง 
   ค่าเส่ือมราคารายปี = อตัราร้อยละคงท่ี x มูลค่า (ราคา) ตามบญัชี 
 26.ครูอธิบายการค านวณตามตวัอยา่งท่ี 6 
 27.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 5.4 
 28.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 29.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 5 



 30.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 31.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 
 



กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคา มาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียนสุ่มจบั

และแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่9          หน่วยที ่6 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่17-18 

ช่ือหน่วย ดชันีราคา                   จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 เลขดชันี เป็นตวัเลขท่ีไดจ้าการเปรียบเทียบค่าสมัพนัธ์ของตวัแปรหน่ึงหรือหลายๆตวัแปรในระยะเวลาหน่ึงกบั
ค่าตวัแปรดงักล่าวในต่างระยะเวลา 
 เลขดชันีแบ่งตามประเภทเป็น 3 ชนิด คือ ดชันีราคา ดชันีปริมาณ และดชันีมูลค่า 
 ดชันีราคา แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ดชันีราคาแบบไม่ถ่วงน ้ าหนกัและดชันีราคาแบบถ่วงน ้ าหนกั 

 ดชันีราคาผูบ้ริโภค หมายถึง ตวัเลขสถิติท่ีสร้างข้ึนมา เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดัการเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา้และบริการท่ีก าเป็นในการครองชีพ ซ่ึงครอบครัวซ้ือมาเพ่ืออุปโภคเป็นประจ า ณ ระระเวลาหน่ึงเปรียบเทียบกบัอีก
ระยะเวลาหน่ึง 
 ดชันีราคาหุน้ หมายถึง ดชันีท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของราคาหุน้ในแต่ละวนัท่ีท าการซ้ือขายกนัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกบัราคาหุน้ในวนัท่ีใชเ้ป็นฐาน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเลขดชันีได ้

2.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเลขดชันีได ้

3.มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัดชันีราคาได ้

4.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองดชันีราคาได ้

5.น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ เร่ืองดชันีราคาไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและในการด ารงชีวติ
ประจ าวนัได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่6 ดชันีราคา 

1.ความหมายของดชันีราคา 
2.ชนิดของดชันีราคา 
3.ดชันีราคา 
4.ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

5.ดชันีราคาหุน้ 

6.ประโยชนข์องการใชด้ชันีราคา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที1่) 

 



 1.ครูเกร่ินน าใหเ้ห็นถึงดชันีราคาในชีวติประจ าวนั เช่น แม่บา้นเช็คราคาอาหารสด ไข่ไก่ วา่สูงข้ึนหรือลดลงหรือ
มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 
 ขั้นสอน 

 2.ครูใหสู้ตรการค านวณดชันีราคาในรายปี 

  เลขดชันี = 
ค่าของตวัแปรท่ีตอ้งการหาของปีใดปีหน่ึง × 100

ค่าของตวัแปรในปีฐาน
 

 3.ครูใหน้กัเรียนดูตวัอยา่งในตารางหนา้ 106 ประกอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 4.ครูเกร่ินน าวา่เลขดชันีมีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั 

 ขั้นสอน 

 5.ครูอธิบายดชันีราคา 
 6.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 6.1 
 7.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 8.ครูอธิบายลกัษณะของดชันีราคาแบบไม่ถ่วงน ้ าหนกั 

 9.ครูอธิบายสูตรดชันีราคาแบบไม่ถ่วงน ้ าหนกั (อยา่งง่าย) 

   𝐼𝑛  = 
𝑃𝑛

𝑃𝑜
x100 

  เม่ือ  𝐼𝑛  แทนดชันีราคาของปีท่ีตอ้งการหา 
           𝑃𝑛 แทนราคาสินคา้ของปีท่ีตอ้งการหา 
    𝑃𝑜 แทนราคาสินคา้ของปีฐาน 

 10.ครูอธิบายตวัอยา่งในตารางหนา้ 110 
 11.ครุอธิบายสูตรดชันีราคาแบบไม่ถ่วงน ้ าหนกั (อยา่งง่ายแบบใชร้าคารวม) 

   𝐼𝑛 = 
∑ 𝑃𝑛

∑ 𝑃𝑜
x 100 

  เม่ือ 𝐼𝑛 แทนดชันีราคาอยา่งง่ายแบบใชร้าคารวมของปีท่ีตอ้งการหา 
   ∑ 𝑃𝑛 แทนผลรวมของราคาสินคา้ในปีท่ีตอ้งการหา 
   ∑ 𝑃𝑜 แทนผลรวมของราคาสินคา้ในปีฐาน 

12.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 
13.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
14.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 6.2 
15.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

16.ครูอธิบายลกัษณะของดชันีราคาแบบถ่วงน ้ าหนกั 
17.ครูอธิบายสูตรดชันีราคาถ่วงน ้าหนกัแบบใชค้่าราคารวม 

   𝐼𝑛 = 
∑ 𝑃𝑛𝑞𝑛

∑ 𝑃𝑜𝑞𝑜
x 100 

  เม่ือ 𝐼𝑛 แทนดชันีราคาสินคา้ของปีท่ีตอ้งการหา 
   𝑃𝑛แทนราคาปีท่ีตอ้งการหา 
   𝑞𝑛  แทนปริมาณสินคา้ปีท่ีตอ้งการหา 



   𝑃𝑜  แทนราคาปีฐาน 

   𝑞𝑜แทนปริมาณปีฐาน 

 

18.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
19.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
20.ครูอธิบายสูตรดชันีราคาถ่วงน ้า๗หนกัแบบใชค้่าเฉล่ียราคาสมัพทัธ์ 

  𝐼𝑛= 
∑

𝑃𝑛.𝑤

𝑃𝑜

∑ 𝑤
x100 

 โดยท่ี w = 𝑝𝑜x𝑞𝑜 

21.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
22.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 6.3 
23.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที3่) 
24.ครูอธิบายลกัษณะของดชันีราคา 
25.ครูอธิบายสูตรเพ่ือหาอ านาจซ้ือของเงิน 

  อ านาจซ้ือ = 
1

𝐶𝑃𝐼
 

  CPI แทนดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 26.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 66 
 27.ครูอธิบายสูตรเพื่อหารายไดท่ี้แทจ้ริง 

   รายไดท่ี้แทจ้ริง = 
รายไดท่ี้เป็นตวัเงิน

ดชัน่ีราคาผูบ้ริโภค
x100 

 28.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
 29.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที4่) 
 30.ครูถามนกัเรียนวา่มีใครบา้งท่ีติดตามทิศทางของหุน้ประจ าวนั 

 ขั้นสอน 

 31.ครูอธิบายสูตรการค านวณดชันีราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

   SET Index = 
รายไดท่ี้เป็นตวัเงิน

ดชันีราคาผูบ้ริโภค
x100 

  32.ครูอธิบายประโยชนข์องการใชด้ชันีราคา 
 33.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 6.4 
 34.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
  ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 35.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 
 36.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 37.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหต้อบทีละขอ้ และเฉลยพร้อมกนัทั้งชั้น 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 



 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัดชันีราคา มาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียนสุ่มจบัและ

แกปั้ญหาของเพ่ือน 
 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่10        หน่วยที ่- 
รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม     สอนคร้ังที ่19-20 

ช่ือหน่วย สอบกลางภาค                   จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

  สอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้และความเขา้ใจในหน่วยการเรียนท่ี 1-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอบ 

 ข้อสรุปหลงัการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่11        หน่วยที ่7 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม      สอนคร้ังที ่21-22 

ช่ือหน่วย การตั้งราคาขาย                             จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 การตั้งราคาขายเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการด าเนินกิจการร้านคา้ จะตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ ผูข้ายจะตอ้งค านึง
วา่สินคา้แต่ละชนิดควรก าหนดมาร์คอพั และตอ้งการก าไรสุทธิ จึงจะตั้งเป็นราคาขาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย โดย
การลดราคาใหต้ ่ากวา่เดิม จะตอ้งก าหนดอตัรามาร์คดาวน์ใหเ้หมาะสมเพ่ือท่ีจะไดต้ั้งราคาขายใหพ้อเหมาะท่ีสินคา้นั้นจะ
ขายได ้กล่าวโดยสรุปวา่ มาร์คอพัและมาร์คดาวน์เป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดราคาขายของสินคา้ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายของมาร์คอพัได ้

2.ค านวณมาร์คอพัได ้

3.ค านวณอตัรามาร์คอพัได ้

4.บอกความหมายของมาร์คดาวน์ได ้

5.ค านวณมาร์คดาวน์ได ้

6.ค านวณอตัรามาร์คดาวน์ได ้

7.แกโ้จทยปั์ญหาการตั้งราคาขายได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่7 การตั้งราคาขาย 

1.มาร์คอพั 

2.อตัรามาร์คอพั 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูเกร่ินน าวา่ปัจจุบนัการแข่งขนัทางการคา้ค่อนขา้งมีการแข่งขั้นกนัสูง เจา้ของกิจการจึงควรท่ีจะดึงกลยทุธ์
ต่างๆออกมาเพ่ือดึงดูดลูกคา้ 
 2.ครูสุ่มถามนกัเรียนวา่มีกลยทุธ์ในการดึงดูดลูกคา้อยา่งไรบา้ง 
 ขั้นสอน 

 

 3.ครูอธิบายความหมายของมาร์คอพั 

 4.ครูใหสู้ตรเก่ียวกบัมาร์คอพั 

   ราคาขาย = ราคาทุน + มาร์คอพั 

 



   มาร์คอพั = ราคาขาย-ราคาทุน 

 5.ครูอธิบายการค านวณการตั้งราคาตามตวัอยา่งท่ี 1 
 6.ครูอธิบายการค านวณการหามาร์คอพัตามตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 7.1 
 8.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 9.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7.2 
 10.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 11.ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่ การคา้ขายท่ีดีควรตั้งราคาขายใหเ้หมาะสม ไม่แพงไป ไม่ถูกเกินไป โดยอาจ
พิจารณาจากอตัรามาร์คอพัได ้

 ขั้นสอน 

 12.ครุอธิบายอตัรามาร์คอพัเทียบกบัราคาทุน  

   อตัรามาร์คอพัเทียบกบัราคาทุน = 
มาร์คอพั

ราคาทุน
 

 13.ครุอธิบายอตัรามาร์คอพัเทียบกบัราคาขาย 

   อตัรามาร์คอพัเทียบกบัราคาขาย = 
มาร์คอพั

ราคาขาย
 

 14.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 15.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 7.5 
 16.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 19.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
 20.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 21.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7.1 
 22.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 



 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัมาร์คอพั และอตัรามาร์คอพั มาคนละ 2 ขอ้ ให้

นกัเรียนสุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่12       หน่วยที ่7 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม      สอนคร้ังที ่23-24 

ช่ือหน่วย การตั้งราคาขาย                             จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 การตั้งราคาขายเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการด าเนินกิจการร้านคา้ จะตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ ผูข้ายจะตอ้งค านึง
วา่สินคา้แต่ละชนิดควรก าหนดมาร์คอพั และตอ้งการก าไรสุทธิ จึงจะตั้งเป็นราคาขาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาขาย โดย
การลดราคาใหต้ ่ากวา่เดิม จะตอ้งก าหนดอตัรามาร์คดาวน์ใหเ้หมาะสมเพ่ือท่ีจะไดต้ั้งราคาขายใหพ้อเหมาะท่ีสินคา้นั้นจะ
ขายได ้กล่าวโดยสรุปวา่ มาร์คอพัและมาร์คดาวน์เป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดราคาขายของสินคา้ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายของมาร์คอพัได ้

2.ค านวณมาร์คอพัได ้

3.ค านวณอตัรามาร์คอพัได ้

4.บอกความหมายของมาร์คดาวน์ได ้

5.ค านวณมาร์คดาวน์ได ้

6.ค านวณอตัรามาร์คดาวน์ได ้

7.แกโ้จทยปั์ญหาการตั้งราคาขายได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 3.มาร์คดาวน ์

4.อตัรามาร์คดาวน ์

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูเกร่ินน าวา่ในการตั้งราคาบางคร้ัง อาจมีการตั้งราคาท่ีสูงเกินจริง อาจจะตอ้งมีการปรับลดราคา เรียดกวา่มาร์ค
ดาวน์ 
 2.ครุใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งความจ าเป็นท่ีตอ้งลดราคาสินคา้ 
 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายความหมายของมาร์คดาวน์ 
 4.ครูใหสู้ตรเก่ียวกบัมาร์คดาวน์ 
   ราคาขายใหม่ = ราคาขายเดิม - มาร์คดาวน ์

   มาร์คดาวน์ = ราคาขายเดิม-ราคาขายใหม่ 

 5.ครูอธิบายการค านวณการตั้งราคาตามตวัอยา่งท่ี 9 

 



 6.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 7.4 
 7.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
 9.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 7.5 
 10.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 12.ครุอธิบายวา่ การตั้งราคาขายใหม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดทิศทางใหเ้หมาะสม เรียกวา่การก าหนดอตัรา
มาร์คดาวน ์
 ขั้นสอน 

 13.ครุอธิบายอตัรามาร์คดาวน์เทียบกบัราคาขายเดิม 

   อตัรามาร์คดาวน์เทียบกบัราคาขายเดิม = 
มาร์คดาวน์

ราคาขายเดิม
 

 14.ครุอธิบายอตัรามาร์คดาวน์เทียบกบัราคาใหม่ 

   อตัรามาร์คอพัเทียบกบัราคาใหม่ = 
มาร์คดาวน์

ราคาใหม่
 

 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 
 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 13 
 17.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 14 
 18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 15 
 19.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 16 
 20.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7.2 
 21.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 22.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 7 
 22.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 



 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัมาร์คดาวน์ และอตัรามาร์คดาวน์ มาคนละ 2 ขอ้ 

ใหน้กัเรียนสุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่13       หน่วยที ่8 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่25-26 

ช่ือหน่วย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ                           จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ เป็นท่ีนิยมกนัมาก เน่ืองจากผูซ้ื้อมีโอกาสไดรั้บสินคา้ตามตอ้งการทนัที ก่อนช าระ
สินคา้ทั้งหมด ส่วนผูข้ายก็ไดรั้บโอกาสในการขายสินคา้มากข้ึนพร้อมไดรั้บดอกเบ้ียในการซ้ือขายระบบผอ่นช าระ 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.บอกความหมายของศพัทต์่างๆในการซ้ือขายระบบผอ่นช าระได ้

2.ค านวณหาเงินตน้ของหน้ีเร่ิมแรกได ้

3.ค านวณหาราคาเงินผอ่นได ้

4.ค านวณหาดอกเบ้ียผอ่นช าระได ้

5.ค านวณหาเงินผอ่นช าระรายงวดแบบคงท่ีได ้

6.ค านวณหาเงินผอ่นช าระรายงวดแบบลดลงได ้

7.ค านวณหาอตัราดอกเบ้ียผอ่นช าระแบบคงตน้ได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่8 การซ้ือขายในระบบผ่อนช าระ 

1.การค านวณเงินตน้ของหน้ีแรกเร่ิม 

2.การค านวณราคาเงินผอ่น และดอกเบ้ียผอ่นช าระ 
3.การค านวณเงินผอ่นช าระรายงวด 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูถามนกัเรียนวา่หากเราตอ้งการซ้ือสินคา้แต่เงินในขณะนั้นไม่พอ เราควรจะท าอยา่งไร 
 2.ครูอธิบายวา่การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระก่อนใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูซ้ื้อและผูข้ายอยา่งไร 
 ขั้นสอน 

 3.ครูอธิบายลกัษณะของการซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ 
 4.ครูอธิบายการค านวณเงินตน้ของหน้ีเร่ิมแรก 

  เงินตน้ของหน้ีเร่ิมแรก = ราคาเงินสด-เงินดาวน ์

 5.ครูอธิบายความหมายของเงินดาวน์ 
  เงินดาวน์ = อตัราเงินดาวน์ x ราคาสินคา้ 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 

 



7.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 7.4 
 7.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 12.ครูอธิบายโครงสร้างของการซ้ือขายในระบบผอ่นช าระวา่ตอ้งมีเงินดาวน์และเงินผอ่นช าระรายงวด 
 ขั้นสอน 

 13.ครุอธิบายสูตรการค านวณ 

  ราคาเงินผอ่น = เงินดาวน์ + เงินผอ่นช าระ 
  เงินผอ่นช าระ = เงินผอ่นช าระรายงวด x จ านวนงวด 

  ดอกเบ้ียเงินผอ่น = ราคาเงินผอ่น – ราคาเงินสด 
 14.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 

 16.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 17..ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 8.2 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน(เร่ืองที ่3) 
 18.ครูอธิบายเงินผอ่นช าระรายงวดแบบลดลง 

  เงินตน้ของหน้ีแรกเร่ิมเฉล่ียต่องวด = 
เงินตน้ของหน้ีเร่ิมแรก

จ านวนงวดท่ีผอ่นช าระ
 

 19.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 20.ครุอธิบายเงินผอ่นช าระรายงวดเท่ากนั 

  เงินผอ่นช าระ = 
จ านวนเงินผอ่นช าระ

จ านวนงวดทั้งหมดท่ีผอ่นช าระ
  

   

เงินผอ่นช าระ = เงินตน้จองหน้ีเร่ิมแรก + ดอกเบ้ียผอ่นช าระ 
 21.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 22.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
 23.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 24.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
 25.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 8 
 26.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 

 
 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 27.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 
 28.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 29.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 



 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ มาคนละ 2 ขอ้ ให้

นกัเรียนสุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 
 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่14       หน่วยที ่9 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่27-28 

ช่ือหน่วย ดอกเบีย้                                จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 ในธุรกิจทัว่ไปมีการฝากเงิน และกูเ้งินแบบต่างๆ ส่ิงท่ีจ าเป็นในเร่ืองน้ีคือดอกเบ้ีย เงินตน้ เงินรวม ระยะเวลาของ
การฝากและกูเ้งิน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.รู้จกัวธีิการค านวณหาดอกเบ้ียจากเงินฝากและเงินกูแ้บบต่างๆ 

2.แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง โดยใชค้วามรู้เร่ืองดอกเบ้ียได ้

3.น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองดอกเบ้ีย ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ
ได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่9 ดอกเบีย้ 

1.ดอกเบ้ียคงตน้ 

2.ดอกเบ้ียทบตน้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูเขียนค าวา่ “ดอกเบ้ีย” ไวบ้นกระดาน 

 2.ครูถามวา่ส่ิงบนกระดานน้ีเกิดมาจากส่ิงใดไดบ้า้ง 
 3.ครูท าเป็นผงัมโนทศัน ์
 ขั้นสอน 

 4.ครูอธิบายสูตรดอกเบ้ียคงตน้ 

   เงินตน้ x อตัราดอกเบ้ีย x เวลา 
  หรือ  I=Pin 

  เม่ือก าหนดให ้ I แทน ดอกเบ้ียคงตน้ 

    P แทน เงินตน้ 

    i แทน อตัราดอกเบ้ียต่อหน่วยเวลา 
    n แทน ระยะเวลา 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 

 



7.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 9.1 
 8.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 9.ครูอธิบายการค านวณเงินตน้และอตัราดอกเบ้ีย 
 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
 11.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 4 
 12.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 13.ครุอธิบายการค านวณระยะเวลาและเงินรวม 

 14.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 6 
 15.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 7 
 16.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 17.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 9.2 
 18.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 19.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 9.1 
 20.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 21.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 22.ครูเขียนค าวา่ “ดอกเบ้ียทบตน้” ไวบ้นกระดาน 

 23.ครูถามนกัเรียนวา่มีใครรู้จกัค าค าน้ีบา้ง 
 ขั้นสอน 

 24.ครูแสดงวธีิท าโดยไม่ใชสู้ตรตามตวัอยา่งท่ี 9 
 25.ครูอธิบายสูตรดอกเบ้ียคงตน้ 

   S = P 𝑃(1 + 𝑖)𝑛 
  เม่ือก าหนดให ้ S แทน เงินรวม 
    P แทน เงินตน้ 

    i แทน อตัราดอกเบ้ียต่องวด 

    n แทน จ านวนงวด 
 26.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
 27.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 9.3 

 28.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 9.2 
 30.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 31.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้ 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 32.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
 33.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 34.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทั้งชั้น 
 



ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัดอกเบ้ีย มาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียนสุ่มจบัและ

แกปั้ญหาของเพ่ือน 



2.ใหน้กัเรียนหาขอ้มูลในอินเตอร์เนทหรือโบชวัร์ของธนาคารต่างๆมาใหคิ้ดค านวณเพ่ือหาวา่การลงทุนท่ีใดคุม้ค่า
ท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่15       หน่วยที ่10 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่29-30 

ช่ือหน่วย ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น                 จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั เป็นการหาจ านวนวธีิของผลลพัธ์ท่ีเราสนใจ 
 การทดลองสุ่ม คือ การทดลองท่ีทราบผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นอะไรไดบ้า้ง แต่ไม่สามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแน่นอนวา่ขณะท่ีทดลอง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอะไร จากผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจนกวา่จะมีการส้ินสุดการ
ทดลอง 
 แซมเปิลสเปซ คือ เซตของผลลพัธ์ท่ีอาจจะเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการทดลองสุ่ม 

 เหตุการณ์ คือ เซตของผลลพัธ์ท่ีเราสนใจในการทดลองสุ่ม ซ่ึงเหตกุารณ์จะเป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซ 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หมายถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยหาไดจ้ากอตัราส่วนของจ านวนสมา
ชิดของเหตุการณ์กบัจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแซมเปิลสเปซ 

 กฎท่ีส าคญับางประการของความน่าจะเป็น ซ่ึงท าใหก้ารค านวณความน่าจะเป็นง่ายข้ึน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.หาจ านวนวธีิของเหตุการณ์โดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัและแผนภาพตน้ไมไ้ด ้

2.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัได ้

3.บอกความหมายของการทดลองสุ่ม ปริภูมิตวัอยา่งและเหตุการณ์ได ้

4.หาแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มท่ีก าหนดใหไ้ด ้

5.หาเหตุการณ์ท่ีสนใจซ่ึงเป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซได ้

6.หายเูนียน อินเตอร์เซกชนั คอมพลีเมนตแ์ละผลต่างของเหตุการณ์ได ้

7.ค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

8.บอกสมบติัของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได ้

9.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎและสมบติับางประการของความน่าจะเป็นได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่10 ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น 

1.กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั 

2.การทดลองสุ่ม 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูถามนกัเรียนวา่ โยนเหรียญ 1 คร้ัง ผลลพัธ์ของเหรียญจะเปล่ียนไดก่ี้หนา้ 

 



 2.ครูถามนกัเรียนวา่ทอยลูกเต๋า 1 คร้ัง ผลลพัธ์ท่ีลูกเต๋าจะออกหนา้ใดหนา้หน่ึงมีก่ีหนา้ 
 ขั้นสอน 

 3.ครุอธิบายกฎเกณฑก์ารนบัเบ้ืองตน้ 
 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 1 พร้อมวาดแผนภาพตน้ไม ้

 5.ครูสรุปเป็นกฎขอ้ท่ี 1 
  ถา้ท างานอยา่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งกระท า 2 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ท าได ้𝑛1วธีิ ขั้นตอนท่ี 2 ท าได ้𝑛2 วธีิ 
จ านวนวธีิการท างานทั้งหมดเท่ากบั 𝑛1x𝑛2 วธีิ 
 6.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 2 
 7.ครูสรุปเป็นกฎขอ้ท่ี 2 
  ถา้ท างานอยา่งหน่ึง ซ่ึงตอ้งกระท า k ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 ท าได ้𝑛1วธีิ ขั้นตอนท่ี 2 ท าได ้𝑛2 วธีิ 
ขั้นตอนท่ี 3 ใช�้�3 วธีิ การท างานมี k ขั้นตอนเท่ากบั 𝑛1 x 𝑛2 x 𝑛3 x …𝑛𝑘 วธีิ 

 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 3 
9.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 10.1 

 10.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 11.ครุใหน้กัเรียนท าตวัอยา่งท่ี 4 
 12.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 10.1 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 13.ครูถามนกัเรียนวา่เม่ือโยนเหรียญ เหรียญจะตกถึงพ้ืนแน่นอนใช่หรือไม่ 

 14.ครูเสริมต่อทนัทีวา่ แน่นอนวา่เหรียญจะตดถึงพ้ืนแตท่ี่ไม่แน่นอนคือเหรียญจะออกหนา้ใด 
 ขั้นสอน 

 15.ครุอธิบายความหมายของการทดลองสุ่ม 

 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 5 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 17.ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมท่ี 10.2 
 18.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 19.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละคน 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 



 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งกฎเกณฑก์ารนบัในชีวติประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่16       หน่วยที ่10 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่31-32 

ช่ือหน่วย ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น                 จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั เป็นการหาจ านวนวธีิของผลลพัธ์ท่ีเราสนใจ 
 การทดลองสุ่ม คือ การทดลองท่ีทราบผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นอะไรไดบ้า้ง แต่ไม่สามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแน่นอนวา่ขณะท่ีทดลอง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอะไร จากผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจนกวา่จะมีการส้ินสุดการ
ทดลอง 
 แซมเปิลสเปซ คือ เซตของผลลพัธ์ท่ีอาจจะเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการทดลองสุ่ม 

 เหตุการณ์ คือ เซตของผลลพัธ์ท่ีเราสนใจในการทดลองสุ่ม ซ่ึงเหตกุารณ์จะเป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซ 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หมายถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยหาไดจ้ากอตัราส่วนของจ านวนสมา
ชิดของเหตุการณ์กบัจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแซมเปิลสเปซ 

 กฎท่ีส าคญับางประการของความน่าจะเป็น ซ่ึงท าใหก้ารค านวณความน่าจะเป็นง่ายข้ึน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.หาจ านวนวธีิของเหตุการณ์โดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัและแผนภาพตน้ไมไ้ด ้

2.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัได ้

3.บอกความหมายของการทดลองสุ่ม ปริภูมิตวัอยา่งและเหตุการณ์ได ้

4.หาแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มท่ีก าหนดใหไ้ด ้

5.หาเหตุการณ์ท่ีสนใจซ่ึงเป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซได ้

6.หายเูนียน อินเตอร์เซกชนั คอมพลีเมนตแ์ละผลต่างของเหตุการณ์ได ้

7.ค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

8.บอกสมบติัของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได ้

9.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎและสมบติับางประการของความน่าจะเป็นได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 3.แซมเปิลสเปซ 

4.เหตุการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูวาดรูปเหรียญบนกระดาน 

 

 

  

 

H T 



 

2.ครูอธิบายนกัเรียนวา่ให ้H แทนหนา้เหรียญดา้นหวั และ T แทนหนา้เหรียญดา้นกอ้ย 
 ขั้นสอน 

 3.ครุอธิบายเร่ืองแซมเปิลสเปซ 

 4.ครุอธิบายเร่ืองการโยนเหรียญและการทอดลูกเต๋าตามตวัอยา่งท่ี 6 
 5.ครุอธิบายเร่ืองการสุ่มลว้งลูกปิงปองตามตวัอยา่งท่ี 7 
 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 6.ครูยกตวัอยา่งของค าวา่เหตุการณ์ 

 7.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนทีละคนใหย้กตวัอยา่งของเหตุการณ์ 
 ขั้นสอน 

 8.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 8 
 9.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 9 
 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 10 
 11.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 11 
 12.ครุอธิบายเร่ืองยเูนียนของเหตกุารณ์ 

 13.ครูอธิบายเร่ืองอินเตอร์เซกชนัของเหตุการณ์ 

 14.ครุอธิบายผลต่างของเหตุการณ์ 

 15.ครูอธิบายคอมพลีเมนตข์องเหตุการณ์ 

 16.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 12 
 17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 13 
 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 18.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 10.2 
 19.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 20.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละคน 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 



 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์มาคนละ 2 ขอ้ ให้

นกัเรียนสุ่มจบัและแกปั้ญหาของเพ่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 
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 ปัญหาทีพ่บ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่17       หน่วยที ่10 

รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่33-34 

ช่ือหน่วย ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น                 จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 กฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบั เป็นการหาจ านวนวธีิของผลลพัธ์ท่ีเราสนใจ 
 การทดลองสุ่ม คือ การทดลองท่ีทราบผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นอะไรไดบ้า้ง แต่ไม่สามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแน่นอนวา่ขณะท่ีทดลอง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอะไร จากผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจนกวา่จะมีการส้ินสุดการ
ทดลอง 
 แซมเปิลสเปซ คือ เซตของผลลพัธ์ท่ีอาจจะเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีเกิดจากการทดลองสุ่ม 

 เหตุการณ์ คือ เซตของผลลพัธ์ท่ีเราสนใจในการทดลองสุ่ม ซ่ึงเหตกุารณ์จะเป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซ 

 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หมายถึงโอกาสท่ีเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยหาไดจ้ากอตัราส่วนของจ านวนสมา
ชิดของเหตุการณ์กบัจ านวนสมาชิกทั้งหมดของแซมเปิลสเปซ 

 กฎท่ีส าคญับางประการของความน่าจะเป็น ซ่ึงท าใหก้ารค านวณความน่าจะเป็นง่ายข้ึน 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1.หาจ านวนวธีิของเหตุการณ์โดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัและแผนภาพตน้ไมไ้ด ้

2.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎเกณฑเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบัการนบัได ้

3.บอกความหมายของการทดลองสุ่ม ปริภูมิตวัอยา่งและเหตุการณ์ได ้

4.หาแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มท่ีก าหนดใหไ้ด ้

5.หาเหตุการณ์ท่ีสนใจซ่ึงเป็นสบัเซตของแซมเปิลสเปซได ้

6.หายเูนียน อินเตอร์เซกชนั คอมพลีเมนตแ์ละผลต่างของเหตุการณ์ได ้

7.ค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

8.บอกสมบติัของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได ้

9.แกโ้จทยปั์ญหาโดยใชก้ฎและสมบติับางประการของความน่าจะเป็นได ้

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุน้ ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา ตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย  
 2.   ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

 3.   น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 
สาระการเรียนรู้ 
 5.ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

6.กฎท่ีส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที ่1) 
 1.ครูถามนกัเรียนวา่ โอกาสถูกรางวลัเลขทา้ย 2 ตวัในลอ็ตเตอร่ีเป็นเท่าไร (1ใน100) 
 2.ครูเสริมนกัเรียนวา่ลอ็ตเตอร่ีมีโอกาสถูกรางวลัไดย้ากมาก ดงันั้นเราจึงไม่ควรหลงงมงายกบัมนั 
 ขั้นสอน 

 



 3.ครุอธิบายสูตรของความน่าจะเป็น 

   P(E)   =   
𝑛(𝐸)

𝑛 (𝑆)
 

  ให ้ s  เป็นแซมเปิลสเปซ 

   n(S) เป็นจ านวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ 

   E เป็นเหตุการณ์ใดๆ 

   n(E) เป็นจ านวนสมาชิกของเหตุการณ์ 

   P€ เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E 

 4.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 14 
 5.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 15 
 6.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 16 
 7.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 17 
 8.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 18 
 9.ครูอธิบายสมบติับางประการของความน่าจะเป็น 

  1.  0≤P(E)≤1 

  2.  ถา้ E = ∅ แลว้  P(E) = 0 

   นัน่คือ  P(∅) = 0 

  3.ถา้ E = S แลว้  P(S) = 1 

   นัน่คือ  P(E)  = 1 

 10.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 19 
 11.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 20 
 12.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 10.3 
 13.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 14.ครูสุ่มเรียกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละขอ้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที2่) 
 15.ครูทบทวนสมบติับางประการของความน่าจะเป็น 
 ขั้นสอน 

 16.ครูอธิบายกฎท่ีส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 

  กฎขอ้ท่ี 1 ถา้𝐸1 และ 𝐸2 เป็นเหตุการณ์ใดๆ แลว้ P(𝐸1 ∪ 𝐸2) = P(𝐸1) + P (𝐸2) – P(𝐸1 ∩ 

𝐸2) 
  กฎขอ้ท่ี 2 ถา้𝐸1 และ 𝐸2 เป็นเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่เกิดร่วมกนัแลว้ P(𝐸1 ∪ 𝐸2 ) = P (𝐸1) + P(𝐸2) 

  กฎขอ้ท่ี 3 ถา้ E เป็นเหตุการณ์ใดๆแลว้ P( E’) = 1-P (E) 

 17.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 21 
 18.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 22 
 19.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 23 
 20.ครูอธิบายตวัอยา่งท่ี 24 
 21.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 25 



 22.ครุอธิบายตวัอยา่งท่ี 26 
 23.ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 10.4 
 24.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 

 25.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนมาเฉลยทีละขอ้ 

 ขั้นสรุปและประยุกต์ 

 26.ครูใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 10 
 27.ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเปรียบเทียบค าตอบ 
 28.ครูสุ่มเลือกนกัเรียนใหเ้ฉลยทีละคน 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1.หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์พาณิชยการ ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หลกัฐาน 
 1.บนัทึกการสอนของครู 
 2.ใบเช็ครายช่ือ 
 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 4.เน้ืองานในหนงัสือเรียน 

การวดัผลและการประเมนิผล 

 วธีิวดัผล 
 1.ประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.ประเมินความเรียบร้อยของ กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 
 4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เคร่ืองมอืวดัผล 
1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง 

 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน 

4.สงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 5.ประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 เกณฑ์การประเมนิผล 
 1.แบบประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 2.กิจกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสือเรียน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 
 3.แบบทดสอบเก็บคะแนน เกณฑผ์า่น 50% ข้ึนไป 



 4.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 
 5.เกณฑผ์า่นการสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 
 6.การสงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน
ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.ครูแจกกระดาษตดัเป็นช้ินใหน้กัเรียนคิดโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความน่าจะเป็นมาคนละ 2 ขอ้ ใหน้กัเรียนสุ่มจบั

และแกปั้ญหาของเพ่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 

 ข้อสรุปหลงัการสอน 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่18       หน่วยที ่- 
รหัสวชิา 1000-4106 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม   สอนคร้ังที ่35-36 

ช่ือหน่วย สอบปลายภาค                  จ านวนช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 

แนวคดิ 

 สอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้และความเขา้ใจในหน่วยการเรียนท่ี 7-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



บันทกึหลงัการสอบ 

 ข้อสรุปหลงัการสอบ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 ปัญหาทีพ่บ 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 



 
รำยกำรตรวจสอบและอนุญำตให้ใช้ 

 
 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 ควรปรับปรุงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ………………………………………………… 
       (         ) 
            หวัหน้าหมวด/แผนกวิชา 
          ……………./…………………./………………… 
 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ………………………………………………… 
       (         ) 
                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
          ……………./…………………./………………… 
 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงช่ือ………………………………………………… 
       (         ) 
                                  ผู้อ านวยการ 
          ……………./…………………./………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ก 
แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 

 
ประเมินจากผลงานท่ีนกัเรียนจดัท าและน ามาจดัเก็บไว้ในแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบด้วย 

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ข้อมลูสว่นตวั 
4. สารบญั 
5. จดุประสงค์ 
6. เกณฑ์การประเมินงาน 
7. งานทัง้หมด 
8. แบบทดสอบตา่งๆ 
9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 
10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง 
11. ความคิดเห็นตอ่วิชา 

 
ตัวอย่ำงข้อมูลส่วนตวั 

1. ช่ือ………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกิดวนัท่ี…………………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือมารดา……………………………………………. 
 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

4. ที่อยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
5. วิชาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 
6. กิจกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 
7. สิง่ที่ประทบัใจในการเรียน……………………………………………………………………………... 
8. รางวลัทีเ่คยได้รับ………………………………………………………………………………………. 
9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 
10. อดุมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 
11. ผลงานท่ีสะสม………………………………………………………………………………………….. 

หมำยเหตุ  : สะสมงานได้ทกุหนว่ย นกัเรียนน าผลงานท่ีพอใจใสแ่ฟ้มสะสมไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ข 
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏบิัติงำนรำยบุคคล 

ที่ 
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

ควำมสนใจ 
กำรแสดง 
ควำม
คิดเห็น 

กำรตอบ 
ค ำถำม 

กำรยอม    
รับฟังคน

อื่น 

ท ำงำน 
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

หมำย
เหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์กำรวดัผล ให้คะแนนระดบัคณุภาพของแตล่ะพฤติกรรมดงันี ้

 
ดีมาก   = 4 สนใจฟัง ไมห่ลบั ไมพ่ดูคยุในชัน้ มีค าถามทีด่ี ตอบค าถามถกูต้อง ท างานสง่ครบตรงเวลา 
ดี   = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง    = 1 เข้าชัน้เรียน  แตก่ารแสดงออกน้อยมาก สง่งานไมค่รบ ไมต่รงเวลา 

 
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

 
 

 
 
 
 
 



ภำคผนวก ค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 
 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
 ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 
ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
 
 
 
 
 
 

 



ภำคผนวก ง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

กำรแต่งกำย 

มำรยำทใน
กำรพดู 

กำรใช้ 

ภำษำ 
วิธีกำร    
น ำเสนอ 

เน้ือหำท่ี 

น ำเสนอ 
รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์ำ่น 25 คะแนน 
 
เกณฑก์ำรสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟ้งั ไม่เหน็บแนม เสยีดสผีูอ้ื่น 

การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 

วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบักำรประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่ คคุณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  
= 1 

ควรปรบัปรงุ  
=  0 

1 ควำมมีมนุษยสมัพนัธ ์
 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 

 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ควำมมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ     
และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ควำมรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ควำมสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปญัหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ควำมรกัสำมคัคี 
 รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ควำมกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อ

หน้าและลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 
หมำยเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคณุลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ฉ 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ ำตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชำ…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 
คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝรู่ ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 
ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 
 
 
หมำยเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 

  



ภาคผนวก ช 
แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหสัวิชำ…………………………………….. 

ช่ือวิชำ……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

ใจ
ใฝ
รู่ ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 
 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล ำดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ ำตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ซ 
บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลกำรใช้แผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
หมำยเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก ฌ 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน……………………………………….………….. รหสั   2000-1406 คณิตศำสตรพ์ำณิชยกรรม 
ภำคเรียนท่ี………………………………………….... ปีกำรศึกษำ……………………………… 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลำ บนัทึกควำมคิดเหน็ หมำยเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

หมำยเหต ุ  : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้

 

 
 
 
 


