
สัปดาห์ที่ 9  
 

 หัวข้อการสอน 
 5.3  อตัราส่วน และ สัดส่วน ( Ratio and  Proportion ) 
 

 วตัถุประสงค์ 
 1.  นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนและสัดส่วนในชีวติประจ าวนัได้  
       เช่น การหาอตัราส่วนของส่วนผสมต่างๆในการท าอาหาร   เป็นตน้  
 2.  นกัศึกษาสามารถเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วยได้  
 

 กจิกรรมการสอน  
 

 1.   อาจารยน์ าเขา้สู่บทเรียน  
 2.  อาจารยอ์ธิบายเน้ือหาพร้อมยกตวัอยา่ง  
  และ น าเสนอ Powerpoint เร่ืองอตัราส่วนและสัดส่วน 
 3.  เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น 
 4.  ใหน้กัศึกษาตอบค าถามลงใน ใบงานท่ี  10 
 

  การวดัและประเมนิผล 
 

     1.  สังเกตจากการ ถาม-ตอบ ของนกัศึกษา  
 2. พิจารณาจากการตอบค าถามในใบงานท่ี 10 ไดถู้กตอ้ง  3 ขอ้ จาก 5 ขอ้ 
 

 ส่ือการสอน 
 

     1.  เอกสารประกอบการสอน  
 2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ,เคร่ืองฉาย LCD  
 3. Powerpoint  เร่ืองอตัราส่วนและสัดส่วน 
 4.   ใบงานท่ี 10 
 
 
 



  เนือ้หา และค าถาม   
 

 5.3.1   ความหมาย และสัญลกัษณ์ ของอตัราส่วน  
 

 5.3.2   อตัราส่วนทีเ่ท่ากนั  
       โดยใชห้ลกัการคูณหรือการหาร ดว้ยจ านวนเดียวกนัท่ีไม่เท่ากบัศนูย ์
 

 5.3.3   การประยุกต์เกีย่วกบัอตัราส่วนทีเ่ท่ากนั 
 
ตวัอยา่ง  น ้ายาฆ่าเช้ือยีห่อ้หน่ึง ระบุท่ีฉลากสินคา้วา่ ;ใชส้ าหรับท าความสะอาดเส้ือผา้   
 โดยผสมน ้ายาฆ่าเช้ือ ต่อ น ้าเปล่า ในอตัราส่วน 1  ฝา :  2 ลิตร 
   จงหาวา่ ถา้ตอ้งการน าเส้ือผา้มาฆ่าเช้ือ โดยใส่ลงในน ้าเปล่า 6  ลิตร  

     จะตอ้งใส่น ้ายาฆ่าเช้ือก่ีฝา  
 

 

 5.3.4   การเปรียบเทยีบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วย 
 

   การหาราคาสินค้าต่อหน่วย  สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
 
              ราคาสินคา้ต่อหน่วย   เท่ากบั              
  
 
 

ตวัอยา่ง แผน่ DVD จ านวน 50  แผน่  ราคา 230  บาท  จงหาวา่แผน่ DVD น้ี  ราคา
แผน่ละก่ีบาท  

 

    การเปรียบเทยีบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วย   
 

ตวัอยา่ง สบู่ชนิดกอ้นยีห่อ้ A ขนาด 100 กรัม ราคากอ้นละ 35  บาท  
 และสบู่ชนิดกอ้นยีห่อ้ B ขนาด 80  กรัม ราคากอ้นละ 30  บาท   
 จงเปรียบเทียบวา่ราคาต่อหน่วยของสบู่ชนิดกอ้น ยีห้่อใดถูกกว่ากนั  
 

ราคาสินคา้ 

ปริมาณสินคา้ 



 การเปรียบเทียบปริมาณต่างๆ ต่อหน่วย นอกจากใชเ้ปรียบเทียบราคาสินคา้แลว้ 
ยงัสามารถใชก้บัการเปรียบเทียบปริมาณอ่ืนๆไดด้ว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตวัอยา่ง  รถยนต ์2 คนั ท่ีมีขนาดเคร่ืองยนต1์600 ซีซี เท่ากนั และวิง่ดว้ยความเร็วคงท่ี   
 โดย คนัท่ี 1  ใชเ้วลา  45 นาที   วิง่ไดร้ะยะทาง     60    กิโลเมตร   
 และ  คนัท่ี 2   ใชเ้วลา  75 นาที    วิง่ไดร้ะยะทาง   120    กิโลเมตร   
 จงหา  1 )  รถยนตค์นัท่ี 1  วิง่ดว้ยความเร็วคงท่ี ก่ีกิโลเมตรต่อชัว่โมง 
   2 )  รถยนตค์นัท่ี 2  วิง่ดว้ยความเร็วคงท่ี ก่ีกิโลเมตรต่อชัว่โมง 
   3 )  รถยนตค์นัท่ี 1  หรือ  คนัท่ี 2  มีความเร็วมากกวา่กนั 
 

 (  หมายเหตุ  ความเร็ว   =                       )        
 
 

5.3.5    สัดส่วน ( Proportion )   
      ความหมาย และสัญลกัษณ์ ของสัดส่วน  
    การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน 
  

ตวัอยา่ง อตัราส่วนของก าไรต่อตน้ทุนของสินคา้ชนิดหน่ึงเป็น 3:2   
 ถา้ตน้ทุนของสินคา้เป็นเงิน 750  บาท ผูข้ายจะไดก้  าไรก่ีบาท 

 

ใบงานที ่ 9 
1. ใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งเก่ียวกบัอตัราส่วน ท่ีนกัศึกษาพบเห็นในชีวติประจ าวนั  
 มาอยา่งนอ้ย  1  เร่ือง 
2. อตัราส่วนของ น ้าหนกั  : ส่วนสูง ของนกัศึกษา เท่ากบั ... 
     จงใช้ข้อมูลต่อไปนีต้อบค าถาม ข้อ 3 ถึง ข้อ 4  
 ในการท าน ้าพั้นซ์  มีอตัราส่วนของ น ้าส้ม : น ้าสับปะรด : น ้าเช่ือม เท่ากบั 1:4:5  
3. ถา้ตอ้งการใชน้ ้าเช่ือม  4   ถว้ยตวง  ในการท าน ้าพั้นซ์  ตอ้งใชน้ ้าส้ม ก่ีถว้ยตวง  
4. ถา้ตอ้งการท าน ้าพั้นซ์ ใหไ้ดป้ริมาตร 000,2  มิลลิลิตร  จะตอ้งใช ้ น ้าส้ม    
 น ้าสับปะรด  และน ้าเช่ือม  อยา่งละก่ีมิลลิลิตร 
5. ไก่ทอด KFC  12  ช้ิน  ราคา 384  บาท  จงหาวา่ไก่ทอด KFC  ราคาช้ินละก่ีบาท 
 

ระยะทาง 
เวลา 



 แหล่งข้อมูลอ้างองิ  
 

    1.   คณิตศาสตร์พื้นฐาน      ผู้แต่ง   รศ.ดร.ณรงค ์ป้ันน่ิม และคณะ  
  ส านักพมิพ์  หจก.ภูมิบณัฑิต         ปีทีพ่มิพ์  -   
    2.   คณิตศาสตร์ เล่ม 1         ผู้แต่ง   สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ   โรงพมิพ์ คุรุสภาลาดพร้าว   ปีทีพ่มิพ์  2547   

 


