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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง อตัราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ ท่ีเช่ือมโยงกบัวิชาชีพเกษตรกรรม ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาเกษตรกรรม แนวการสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้ และแนวการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จากนั้นวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างองค์
ความรู้ เน้ือหาสาระ และทกัษะกระบวนการของวิชาคณิตศาสตร์กบัวิชาชีพเกษตรกรรม ด าเนินการ
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัวิชาชีพเกษตรกรรม จ านวน 5 แผน โดยแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้เนน้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ย
ตนเองทั้งกิจกรรมกลุ่ม และเด่ียวผา่นสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพเกษตรกรรมท่ีนกัเรียนคุน้เคย 
เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน ผูศึ้กษาน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้าง
ข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิชาเกษตรกรรม 
จ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ และใหข้อ้เสนอแนะ จากนั้นน าขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว ผลการศึกษาท าให้ได้แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ท่ีเช่ือมโยงกบัวิชาชีพเกษตรกรรม จ านวน 5 แผน ดงัน้ี คือ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง อตัราส่วน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การเท่ากนัของอตัราส่วน 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง อตัราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง 



 

จ 

สัดส่วน และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ร้อยละ และผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้
ของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี  4.86 ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความ
สอดคล้องและเหมาะสมในการน าไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 
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ABSTRACT 

 
 This independent study was to construct lesson plans on ratio, proportion, and percentage 
connecting with agriculture occupation for vocational certificate students, Tak College of 
Agriculture and Technology. To construct  the lesson plans by starting from studying vocational 
certificate curriculum B.E. 2556 on agriculture track, guideline for constructing lesson plans, and 
guideline for connecting mathematics before analyzing and connecting knowledge, contents, and 
mathematics process to agriculture occupation. Then 5 lesson plans connecting mathematics to 
agriculture occupation were constructed. Each plan focused on instructional activities that opened 
opportunity for the students to put into practice by themselves both in group and individually via the 
agriculture occupation concerned situation with which the students were familiar to lead to 
knowledge construction on part of the students. Afterward, the lesson plans was assessed on their 
quality by 5 experts on teaching mathematics and 3 experts on teaching agriculture along with their 
recommendations which were used as the guideline for improving the lesson plans. As results of the 
study, there were 5 lesson plans on ratio, proportion, and percentage connecting with agriculture 
occupation. The first through the third lesson plans are on ratio, equality of ratio and ratio of many 
numbers. The fourth lesson plan is on proportion and the fifth lesson plans is on percentage. The 
quality of the lesson plans as assessed by experts had yielded the average mean score of 4.86 
showing the quality of the lesson plans which were relevant and appropriate for being used to 
organize mathematics learning activities for the vocational certificate students, Tak College of 
Agriculture and Technology. 


