สัปดาห์ ที่ 9






หัวข้ อการสอน
5.3 อัตราส่ วน และ สัดส่ วน ( Ratio and Proportion )
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนและสัดส่ วนในชีวติ ประจาวันได้
เช่น การหาอัตราส่ วนของส่ วนผสมต่างๆในการทาอาหาร เป็ นต้น
2. นักศึกษาสามารถเปรี ยบเทียบปริ มาณต่างๆ ต่อหน่วยได้
กิจกรรมการสอน

1. อาจารย์นาเข้าสู่ บทเรี ยน
2. อาจารย์อธิบายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง
และ นาเสนอ
Powerpoint เรื่ องอัตราส่ วนและสัดส่ วน
3. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
4. ให้นกั ศึกษาตอบคาถามลงใน ใบงานที่ 10


การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการ ถาม-ตอบ ของนักศึกษา
2. พิจารณาจากการตอบคาถามในใบงานที่ 10 ได้ถูกต้อง 3 ข้อ จาก 5 ข้อ



สื่ อการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอน
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เครื่ องฉาย LCD
Powerpoint เรื่ องอัตราส่ วนและสัดส่ วน
ใบงานที่ 10



เนือ้ หา และคาถาม
5.3.1

ความหมาย และสั ญลักษณ์ ของอัตราส่ วน

5.3.2

อัตราส่ วนทีเ่ ท่ ากัน
โดยใช้หลักการคูณหรื อการหาร ด้วยจานวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์

5.3.3

การประยุกต์ เกีย่ วกับอัตราส่ วนทีเ่ ท่ ากัน

ตัวอย่าง

น้ ายาฆ่าเชื้อยีห่ อ้ หนึ่ง ระบุที่ฉลากสิ นค้าว่า ;ใช้สาหรับทาความสะอาดเสื้ อผ้า
โดยผสมน้ ายาฆ่าเชื้อ ต่อ น้ าเปล่า ในอัตราส่ วน 1 ฝา : 2 ลิตร
6 ลิตร
จงหาว่า ถ้าต้องการนาเสื้ อผ้ามาฆ่าเชื้อ โดยใส่ ลงในน้ าเปล่า
จะต้องใส่ น้ ายาฆ่าเชื้อกี่ฝา
5.3.4 การเปรียบเทียบปริมาณต่ างๆ ต่ อหน่ วย
 การหาราคาสิ นค้ าต่ อหน่ วย สามารถคานวณได้ดงั นี้
ราคาสิ นค้า

ราคาสิ นค้าต่อหน่วย เท่ากับ

ปริ มาณสิ นค้า

ตัวอย่าง แผ่น
แผ่นละกี่บาท

DVD จานวน

50

แผ่น ราคา

230

บาท จงหาว่าแผ่น DVD นี้ ราคา

 การเปรียบเทียบปริมาณต่ างๆ ต่ อหน่ วย
ตัวอย่าง สบู่ชนิดก้อนยีห่ อ้
A ขนาด 100 กรัม ราคาก้อนละ 35 บาท
และสบู่ชนิดก้อนยีห่ อ้
B ขนาด 80 กรัม ราคาก้อนละ 30 บาท
จงเปรี ยบเทียบว่าราคาต่อหน่วยของสบู่ชนิดก้อน
ยีห่ ้ อใดถูกกว่ ากัน

การเปรี ยบเทียบปริ มาณต่างๆ ต่อหน่วย นอกจากใช้เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าแล้ว
ยังสามารถใช้กบั การเปรี ยบเทียบปริ มาณอื่นๆได้ดว้ ย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
โดย คันที่
และ คันที่
จงหา

รถยนต์ 2 คัน ที่มีขนาดเครื่ องยนต์1600 ซีซี เท่ากัน และวิง่ ด้วยความเร็วคงที่
1 ใช้เวลา 45 นาที วิง่ ได้ระยะทาง 60 กิโลเมตร
2 ใช้เวลา 75 นาที วิง่ ได้ระยะทาง 120 กิโลเมตร
1 ) รถยนต์คนั ที่ 1 วิง่ ด้วยความเร็วคงที่ กี่กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
2 ) รถยนต์คนั ที่ 2 วิง่ ด้วยความเร็วคงที่ กี่กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
3 ) รถยนต์คนั ที่ 1 หรื อ คันที่ 2 มีความเร็วมากกว่ากัน
( หมายเหตุ ความเร็ว = ระยะทาง
เวลา

)

5.3.5 สั ดส่ วน ( Proportion )
 ความหมาย และสั ญลักษณ์ ของสั ดส่ วน
 การแก้โจทย์ ปัญหาสั ดส่ วน
ตัวอย่าง
อัตราส่ วนของกาไรต่อต้นทุนของสิ นค้าชนิดหนึ่งเป็ น 2 : 3
750 บาท ผูข
ถ้าต้นทุนของสิ นค้าเป็ นเงิน
้ ายจะได้กาไรกี่บาท

ใบงานที่ 9
ให้นกั ศึกษายกตัวอย่างเกี่ยวกับอัตราส่ วน ที่นกั ศึกษาพบเห็นในชีวติ ประจาวัน
มาอย่างน้อย 1 เรื่ อง
2. อัตราส่ วนของ น้ าหนัก : ส่ วนสู ง ของนักศึกษา เท่ากับ ...
 จงใช้ ข้อมูลต่ อไปนีต้ อบคาถาม ข้ อ 3 ถึง ข้ อ 4
ในการทาน้ าพั้นซ์ มีอตั ราส่ วนของ น้ าส้ม : น้ าสับปะรด : น้ าเชื่อม เท่ากับ 5 : 4 : 1
3. ถ้าต้องการใช้น้ าเชื่อม 4 ถ้วยตวง ในการทาน้ าพั้นซ์ ต้องใช้น้ าส้ม กี่ถว้ ยตวง
4. ถ้าต้องการทาน้ าพั้นซ์ ให้ได้ปริ มาตร 2 , 000 มิลลิลิตร จะต้องใช้ น้ าส้ม
น้ าสับปะรด และน้ าเชื่อม อย่างละกี่มิลลิลิตร
5. ไก่ทอด KFC 12 ชิ้น ราคา 384 บาท จงหาว่าไก่ทอด KFC ราคาชิ้นละกี่บาท
1.



แหล่งข้ อมูลอ้างอิง

1. คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน ผู้แต่ ง รศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม และคณะ
สานักพิมพ์ หจก.ภูมิบณ
ั ฑิต ปี ทีพ่ มิ พ์ 2. คณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 ผู้แต่ ง สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว ปี ทีพ่ มิ พ์ 2547

