
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

ก เรื่อง อัตราส่วน 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

ข เรื่อง อัตราส่วน 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน
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เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

เล่มท่ี 1 เร่ือง อัตราส่วน

เล่มท่ี 2 อตัราส่วนท่ีเท่ากัน

เล่มท่ี 3 เร่ือง อัตราส่วนหลาย ๆ จํานวน

ค เรื่อง อัตราส่วน 

 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 
 ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
พุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 
การศึกษาให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็นโดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรมรวมท้ังควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ ท่ีอํานวยค
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101) มาเป็นเวลา 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้จัดทําจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 (ค22101) 
1 เรื่อง อัตราส่วน ประกอบด้วย 
อัตราส่วนหลายๆจํานวน ชุดท่ี
ปัญหาสัดส่วน ชุดท่ี 3 เรื่อง ร้อยละ ประกอบด้วย 
และ (เล่มท่ี 3)เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับกําไรและขา
 สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 
และการเขียนอัตราส่วนซ่ึงประกอบด้วย
ผลการเรียนรู้ รวมท้ังเฉลย พร้อมด้วยซีดีรอม 
ให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 
และเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาได้ ด้วยกระบวนกา
นักเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะมีความรู้ ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และเกิด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 นอกจากจะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ครูผู้สอนสามารถท่ีจะ
มอบหมายให้นักเรียนนําไปศึกษาด้วยตนเอง ทบทวนเน้ือหา หรือสามารถนําไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมในกรณีท่ี
นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ได้อีกด้วย
 ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สนใจ เพ่ือจะช่วยให้การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ อานิสงค์แห่งความเพียรพยายามในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในครั้ง
น้ี ขอมอบแด่บุพการี บูรพาจารย์ทุกท่าน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์อันเป็นท่ีรักของข้าพเจ้าทุกคน 
ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกคน
 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และให้ความอนุเคราะห์ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือส่งเสริม
สนับสนุนและให้กําลังใจตลอดมา
 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 คํานํา
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2545 มาตรา 24 ได้ให้ความสําคัญของการจัดการศึ
การศึกษาให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็นโดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรมรวมท้ังควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ ท่ีอํานวยความสะดวกต่อการเรียนและจากประสบการณ์การสอนรายวิชา

มาเป็นเวลา 3 ปีพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ํา ในหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้จัดทําจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อ

22101) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนมา ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 3 ชุด แบ่งเป็น 
เรื่อง อัตราส่วน ประกอบด้วย (เล่มท่ี 1)เรื่อง อัตราส่วน (เล่มท่ี 2) เรื่อง อัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

อัตราส่วนหลายๆจํานวน ชุดท่ี 2 เรื่อง สัดส่วน ประกอบด้วย (เล่มท่ี 1) เรื่อง สัดส่วน (เล่มท่ี 
เรื่อง ร้อยละ ประกอบด้วย (เล่มท่ี 1) เรื่อง ร้อยละ (เล่มท่ี 2) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับกําไรและขาดทุน 
สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1(เล่มท่ี1) เรื่องอัตราส่วน มีเน้ือหาเก่ียวกับความหมายของอัตราส่วน

และการเขียนอัตราส่วนซ่ึงประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ
พร้อมด้วยซีดีรอม เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการเรียนรู้และทราบผลในทันทีซึ่งมุ่งเน้น

ให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (
และเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาได้ ด้วยกระบวนกา
นักเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะมีความรู้ ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และเกิด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และสามารถ

 
กิจกรรมการเรียนรู้น้ีประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ครูผู้สอนสามารถท่ีจะ

มอบหมายให้นักเรียนนําไปศึกษาด้วยตนเอง ทบทวนเน้ือหา หรือสามารถนําไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมในกรณีท่ี
นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ได้อีกด้วย 

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ท่ี
สนใจ เพ่ือจะช่วยให้การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ อานิสงค์แห่งความเพียรพยายามในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในครั้ง

ขอมอบแด่บุพการี บูรพาจารย์ทุกท่าน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์อันเป็นท่ีรักของข้าพเจ้าทุกคน 
ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกคน 

สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และให้ความอนุเคราะห์ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือส่งเสริม
ดมา 

ก เรื่อง อัตราส่วน 

คํานํา 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

คัญของการจัดการศึกษาว่าการจัด
การศึกษาให้คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาเป็นโดยให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรมรวมท้ังควรให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยจัด

วามสะดวกต่อการเรียนและจากประสบการณ์การสอนรายวิชา
ปีพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ํา ในหน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผู้จัดทําจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ชุด แบ่งเป็น 8 เล่ม ดังน้ีชุดท่ี 

เรื่อง อัตราส่วนท่ีเท่ากัน (เล่มท่ี3) เรื่อง 
เล่มท่ี 2) เรื่องการแก้โจทย์

เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

เรื่องอัตราส่วน มีเน้ือหาเก่ียวกับความหมายของอัตราส่วน
ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน ใบบันทึก

และทราบผลในทันทีซึ่งมุ่งเน้น
(Inquiry Method : 5Es) 

และเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาได้ ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
นักเรียนท่ีผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ีจะมีความรู้ ความเข้าใจ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และเกิด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และสามารถ

กิจกรรมการเรียนรู้น้ีประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ครูผู้สอนสามารถท่ีจะ
มอบหมายให้นักเรียนนําไปศึกษาด้วยตนเอง ทบทวนเน้ือหา หรือสามารถนําไปใช้ในการเรียนซ่อมเสริมในกรณีท่ี

ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ท่ี
สนใจ เพ่ือจะช่วยให้การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างเต็มศักยภาพ อานิสงค์แห่งความเพียรพยายามในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในครั้ง

ขอมอบแด่บุพการี บูรพาจารย์ทุกท่าน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์อันเป็นท่ีรักของข้าพเจ้าทุกคน 

สุดท้ายน้ีขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และให้ความอนุเคราะห์ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือส่งเสริม

กรวีร์  ข่าทิพพาที 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

เร่ือง 
 
คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม
แผนผังการจัดชั้นเรียน 
คําชี้แจงสําหรับครู 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ใบความรู้ท่ี 1.1 ความหมายของอัตราส่วน
ใบความรู้ท่ี 1.2 การเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ
ใบงานท่ี1    
ใบงานท่ี2 
ใบงานท่ี3 
ใบงานท่ี4 
ใบงานท่ี5 
แบบทดสอบหลังเรียน 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
 เฉลยใบงานท่ี 1 
 เฉลยใบงานท่ี 2 

 เฉลยใบงานท่ี 3 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

สารบัญ

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม 

และตัวชี้วัด 

ความหมายของอัตราส่วน 
การเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

ข เรื่อง อัตราส่วน 

สารบัญ 

 หน้า 
  
 ก 
 ข 
 1 
 2 
 3 
 4 
 7 
 9 
 10 
 11 
 14 

การเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ  16 
 21 
 22 
 24 
 26 
 27 
 28 
 31 
 32 
 33 
 35 
 36 
 38 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 
เรื่อง 
 
 เฉลยใบงานท่ี 4 
 เฉลยใบงานท่ี 5 
 ใบบันทึกผลการเรียนรู้
 ประวัติผู้จัดทํา 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

สารบัญ

ใบบันทึกผลการเรียนรู้ 

ค เรื่อง อัตราส่วน 

สารบัญ(ต่อ) 
 หน้า 
  
 40 
 41 
 43 
 44 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

1. คํานํา
2. สารบัญ
3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4. แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม
5. แผนผังการจัดชั้นเรียน
6. คําชี้แจงสําหรับครู
7. คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
8. มาตรฐานการเรียนรู้
9. จุดประสงค์การเรียนรู้
10. แบบทดสอบก่อนเรียน
11. ใบความรู้
12. ใบงาน
13. แบบทดสอบหลังเรียน
14. บรรณานุกรม
15. ภาคผนวก
16. ใบบันทึก
17. แผ่นซีดีรอม เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชุดท่ี 1 (เล่มท่ี 1) เรื่อง อัตราส่วน ประกอบด้วย

คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม 
แผนผังการจัดชั้นเรียน 
คําชี้แจงสําหรับครู 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ใบความรู้ 
ใบงาน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ใบบันทึกผลการเรียนรู้ 
แผ่นซีดีรอม เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ (อัตราส่วน) 

1 เรื่อง อัตราส่วน 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 
เรื่อง อัตราส่วน ประกอบด้วย 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ่าน 

 ศึกษาชุดต่อไป

ข้ันสร้างความสนใจ

ข้ันประเมิน 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม 

 อ่านคําช้ีแจง 

 ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ไม่ผ่าน

ซ่อมเสริม

 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ศึกษาชุดต่อไป 

ข้ันสร้างความสนใจ 

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป

ข้ันสํารวจค้นหา

ข้ันขยายความรู้ 

2 เรื่อง อัตราส่วน 

 

 ไม่ผ่าน 

 ซ่อมเสริม 

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป 

ข้ันสํารวจค้นหา 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มท่ี 4 

กลุ่มท่ี 7 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

แผนผังการจัดห้องเรียน 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 

 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 

 กลุ่มท่ี 8 กลุ่มท่ี 

จอนําเสนอ 

โต๊ะวางผลงาน 

3 เรื่อง อัตราส่วน 

กลุ่มท่ี 3 

กลุ่มท่ี 6 

กลุ่มท่ี 9 

โต๊ะครู 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจงสําหรับครู

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
ความรู้ (5E)ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา
คณิตศาสตร์ 3 (ค22101) 
คือ 1)อัตราส่วน2) สัดส่วนและ
แบ่งเป็น 8 เล่มใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังหมด 

แนะนําการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดท่ี 1  อัตราส่วน
เล่มท่ี 1  อัตราส่วน
เล่มท่ี 2 อัตราส่วนท่ีเท่ากัน
เล่มท่ี 3  อัตราส่วนหลาย ๆ จํานวน
ชุดท่ี 2 สัดส่วน
เล่มท่ี 1  สัดส่วน
เล่มท่ี 2 การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน
ชุดท่ี 3 ร้อยละ
เล่มท่ี 1  ร้อยละ
เล่มท่ี 2 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
เล่มท่ี 3  การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับกําไรและขาดทุน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 คํานํา
2.2 สารบัญ
2.3 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2.4 แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

คําช้ีแจงสําหรับครู 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา
22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสื
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา
22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น 

สัดส่วนและ3) ร้อยละซ่ึงมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวนท้ังหมด
เล่มใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังหมด 18 ชั่วโมง ดังนี้ 

แนะนําการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   จํานวน 1 ชั่วโมง
อัตราส่วน  
อัตราส่วน     จํานวน
อัตราส่วนท่ีเท่ากัน    จํานวน
อัตราส่วนหลาย ๆ จํานวน   จํานวน
สัดส่วน      
สัดส่วน     จํานวน
การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน   จํานวน
ร้อยละ      
ร้อยละ     จํานวน
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ   จํานวน
การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับกําไรและขาดทุน จํานวน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด ประกอบด้วย  
คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนผังข้ันตอนการทํากิจกรรม 

4 เรื่อง อัตราส่วน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา
มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา
สามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น 3 เรื่องย่อย 

ร้อยละซ่ึงมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวนท้ังหมด 3 ชุด 
 

ชั่วโมง 

จํานวน 2 ชั่วโมง 
จํานวน 2 ชั่วโมง 
จํานวน 2 ชั่วโมง 

 
จํานวน 2 ชั่วโมง 
จํานวน 2 ชั่วโมง 

 
จํานวน 2 ชั่วโมง 
จํานวน 2 ชั่วโมง 
จํานวน 3 ชั่วโมง 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจงสําหรับครู

2.5 แผนผังการจัดชั้นเรียน
2.6 คําชี้แจงสําหรับครู
2.7 คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
2.8 มาตรฐานการเรียนรู้
2.9 จุดประสงค์การเรียนรู้
2.10 แบบทดสอบก่อนเรียน
2.11 ใบความรู้
2.12 ใบงาน
2.13 แบบทดสอบหลังเรียน
2.14 บรรณานุกรม
2.15 ภาคผนวก
2.16 ใบบันทึก
2.17 แผ่นซีดีรอม 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สืบเสาะหาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและศึกษาข้ันตอนในการจัดกิจกรรมโดยละเอียดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมี 
5 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างความสน
ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจและค้นหา
ข้ันท่ี 3  ข้ันอภิปรายและลงข้อสรุป
ข้ันท่ี 4  ข้ันขยายความรู้
ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมิน

3. ครูควรจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีระบุในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ และตรวจสอบสื่อการเรียนการสอน
เรียนการสอนแต่ละครั้งว่ามีความเรียบร้อย และครบถ้วนตามจํานวนท่ีระบุไว้หรือไม่

 
 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

แจงสําหรับครู 

แผนผังการจัดชั้นเรียน 
คําชี้แจงสําหรับครู 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ใบความรู้ 
ใบงาน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ใบบันทึกผลการเรียนรู้ 
แผ่นซีดีรอม  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีใช้กระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและศึกษาข้ันตอนในการจัดกิจกรรมโดยละเอียดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมี 

ข้ันสร้างความสนใจ  
ข้ันสํารวจและค้นหา 
ข้ันอภิปรายและลงข้อสรุป 
ข้ันขยายความรู้ 
ข้ันประเมิน 

ครูควรจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ตามท่ีระบุในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ และตรวจสอบสื่อการเรียนการสอนท่ีจะใช้ประกอบการ
เรียนการสอนแต่ละครั้งว่ามีความเรียบร้อย และครบถ้วนตามจํานวนท่ีระบุไว้หรือไม่

5 เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

 

เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีใช้กระบวนการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน 
การสอนและศึกษาข้ันตอนในการจัดกิจกรรมโดยละเอียดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมี  

ครูควรจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีจะใช้ประกอบการ

เรียนการสอนแต่ละครั้งว่ามีความเรียบร้อย และครบถ้วนตามจํานวนท่ีระบุไว้หรือไม่ 
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คําช้ีแจงสําหรับครู

4. ครูควรทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดความชํานาญก่อนใช้จริงในห้องเรียน 
และเตรียมให้พร้อมก่อนดําเนินการจัดการเรียนการสอน

5. ครูควรชี้แจงให้นักเรีย
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

6. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
(โดยในแต่ละกลุ่มต้องมีนักเรียนท้ัง เก่ง ปานกลางและอ่อน เพ่ือช่วยกันเรียนรู้ในชุดกิจกรรม

7. ในการใช้ชุดกิจกรรมก
ก่อนเรียนประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ก่อน เพ่ือวัดระดับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคน 
และเม่ือจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

8. ครูควรจัดการ
การเรียนรู้ และในระหว่างทํากิจกรรมครูควรกระตุ้นให้นักเรี
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม และ
นําเสนอผลงาน 

 
 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

คําช้ีแจงสําหรับครู 

ครูควรทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดความชํานาญก่อนใช้จริงในห้องเรียน 
และเตรียมให้พร้อมก่อนดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

ครูควรชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนโดยแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ 
โดยในแต่ละกลุ่มต้องมีนักเรียนท้ัง เก่ง ปานกลางและอ่อน เพ่ือช่วยกันเรียนรู้ในชุดกิจกรรม

ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นครั้งแรก ควรให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ก่อน เพ่ือวัดระดับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคน 
และเม่ือจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุด

ครูควรจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ และในระหว่างทํากิจกรรมครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม และ

6 เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

ครูควรทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดความชํานาญก่อนใช้จริงในห้องเรียน 

นทราบถึงบทบาทของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คนโดยแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ 
โดยในแต่ละกลุ่มต้องมีนักเรียนท้ัง เก่ง ปานกลางและอ่อน เพ่ือช่วยกันเรียนรู้ในชุดกิจกรรม)  

ารเรียนรู้นี้เป็นครั้งแรก ควรให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ก่อน เพ่ือวัดระดับความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคน 
และเม่ือจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว จึงให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุด

เรียนการสอนให้เป็นไปตามลําดับข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ในชุดกิจกรรม
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม กล้าแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม และ



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจงสําหรับ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 
รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
ดังนี้ 

1. ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนต้องทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 
ชุดนี้ นักเรียนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 

2. นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
แต่ให้นักเรียนดําเนินการแบ่งหน้าท่ีให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเอง 

3. รับฟังคําชี้แจงจากครูผู้สอนเก่ียวกับการปฏิบัติตนในแต่ละข้ันของการเรียนรู้
4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วทํากิจกรรมในใบกิจกรรม หรือทําแบบฝึกหัดใน

งานจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 (เล่มท่ี 1) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
 (ค22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนต้องปฏิบัติ

ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนต้องทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 10 ข้อ และหลังจากจบการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดนี้ นักเรียนต้องทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 

นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยครูเป็นผู้จัดกลุ่มให้นักเรียน 
แต่ให้นักเรียนดําเนินการแบ่งหน้าท่ีให้กับสมาชิกภายในกลุ่มเอง  

รับฟังคําชี้แจงจากครูผู้สอนเก่ียวกับการปฏิบัติตนในแต่ละข้ันของการเรียนรู้
นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วทํากิจกรรมในใบกิจกรรม หรือทําแบบฝึกหัดใน

งานจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ 

7 เรื่อง อัตราส่วน 

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ (อัตราส่วน)
มีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง

ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนต้องปฏิบัติ

ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนต้องทํา
ข้อ และหลังจากจบการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นผู้จัดกลุ่มให้นักเรียน 

รับฟังคําชี้แจงจากครูผู้สอนเก่ียวกับการปฏิบัติตนในแต่ละข้ันของการเรียนรู้ 
นักเรียนศึกษาใบความรู้ แล้วทํากิจกรรมในใบกิจกรรม หรือทําแบบฝึกหัดในใบ
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คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน

5. (ถ้ามีการนําเสนอผลงาน
นํากระดาษแผ่นใหญ่ไปติดไว้ท่ีผนังห้องใกล้ๆ กับโต๊ะของกลุ่ม พร้อมท้ังติดแบบประเมินการ
นําเสนอผลงานด้านข้างผลงานของกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนประเมิน จากนั้น
ผลงานของกลุ่มอ่ืนๆ รวมท้ังเขียนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะติดไว้ด้วยทุกกลุ่ม และ
ประเมินการเขียนรายงานของกลุ่มเพ่ือนในแบบประเมิน และบันทึกคะแนนจากการประเมินไว้
เป็นคะแนนของกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินวนจากกลุ่มของตัวเองไปทางขวามือ จากนั้นให้
แต่ละกลุ่มกลับมาท่ีกลุ่มของตัวเอง อ่านข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเพ่ือนเขียนไว้ ร่วมกัน
อภิปรายและปรับปรุงรายงานการนําเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง แล้วส่งใบประเมินให้ครูเพ่ือ
ประเมินผลต่อไป 

6. คะแนนรวมของกลุ่มจากการร่วมมือกันทํากิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นั้น กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมมากท่ีสุดจะได้รับรางวัล

7. ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนต้องนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
ชุดมาใช้ประกอบการเรียนทุกชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู้

8. นักเรียนต้องมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติกิจกรรม และทําใบงานต่าง ๆ

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

ถ้ามีการนําเสนอผลงาน) นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของกลุ่มตนเองโดย
นํากระดาษแผ่นใหญ่ไปติดไว้ท่ีผนังห้องใกล้ๆ กับโต๊ะของกลุ่ม พร้อมท้ังติดแบบประเมินการ
นําเสนอผลงานด้านข้างผลงานของกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนประเมิน จากนั้น

อ่ืนๆ รวมท้ังเขียนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะติดไว้ด้วยทุกกลุ่ม และ
ประเมินการเขียนรายงานของกลุ่มเพ่ือนในแบบประเมิน และบันทึกคะแนนจากการประเมินไว้

ของกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินวนจากกลุ่มของตัวเองไปทางขวามือ จากนั้นให้
มกลับมาท่ีกลุ่มของตัวเอง อ่านข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเพ่ือนเขียนไว้ ร่วมกัน

อภิปรายและปรับปรุงรายงานการนําเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง แล้วส่งใบประเมินให้ครูเพ่ือ

คะแนนรวมของกลุ่มจากการร่วมมือกันทํากิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้คะแนนรวมมากท่ีสุดจะได้รับรางวัล 

ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนต้องนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ
ชุดมาใช้ประกอบการเรียนทุกชั่วโมงของกระบวนการเรียนรู้ 

นักเรียนต้องมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติกิจกรรม และทําใบงานต่าง ๆ

8 เรื่อง อัตราส่วน 

นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของกลุ่มตนเองโดย
นํากระดาษแผ่นใหญ่ไปติดไว้ท่ีผนังห้องใกล้ๆ กับโต๊ะของกลุ่ม พร้อมท้ังติดแบบประเมินการ
นําเสนอผลงานด้านข้างผลงานของกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนประเมิน จากนั้นแต่ละกลุ่มเดินดู

อ่ืนๆ รวมท้ังเขียนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะติดไว้ด้วยทุกกลุ่ม และ
ประเมินการเขียนรายงานของกลุ่มเพ่ือนในแบบประเมิน และบันทึกคะแนนจากการประเมินไว้

ของกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินวนจากกลุ่มของตัวเองไปทางขวามือ จากนั้นให้
มกลับมาท่ีกลุ่มของตัวเอง อ่านข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเพ่ือนเขียนไว้ ร่วมกัน

อภิปรายและปรับปรุงรายงานการนําเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง แล้วส่งใบประเมินให้ครูเพ่ือ

คะแนนรวมของกลุ่มจากการร่วมมือกันทํากิจกรรมแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนต้องนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละ

นักเรียนต้องมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติกิจกรรม และทําใบงานต่าง ๆ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ี

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํา
ชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 1.1 ม. 2/4 ใช้ความรู้เก่ียวกับอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
มาตรฐาน ค 6.1 
ความหมายทางคณิตศาสตร์
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตัวช้ีวัด 6.1 ม. 2/14 
ตัวช้ีวัด 6.1 ม. 2/15 
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ตัวช้ีวัด 6.1 ม. 2/16 
ตัวช้ีวัด 6.1 ม. 2/17 
และการนําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ตัวช้ีวัด 6.1 ม. 2/18 
ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ
ตัวช้ีวัด 6.1 ม. 2/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํา

ใช้ความรู้เก่ียวกับอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการส่ือสารการส่ือ

ทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 
 ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน

การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมา
 ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย

เสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในทางคณิตศาสตร์และนําความรู้

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

9 เรื่อง อัตราส่วน 

นวนและการใช้จํานวนใน

ใช้ความรู้เก่ียวกับอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการส่ือสารการส่ือ

เสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์

ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย

ความรู้กระบวนการ



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ (K)  

   1.1  อธิบายความหมายของอัตราส่วนได้ถูกต้อง
  1.2  เขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีกําหนดให้ได้

2.  ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และกา

3.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีระเบียบวินัย
2. ใฝ่หาความรู้
3. มีความซ่ือสัตย์
4. มีความมุ่งม่ันในการทํางาน
 

อัตราส่วนและร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

)   

อธิบายความหมายของอัตราส่วนได้ถูกต้อง 
เขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีกําหนดให้ได้

ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (P)  

นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

มีระเบียบวินัย 
ใฝ่หาความรู้ 
มีความซ่ือสัตย์ 
มีความมุ่งม่ันในการทํางาน 

อัตราส่วนและร้อยละ (อัตราส่วน) 

10 เรื่อง อัตราส่วน 

เขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีกําหนดให้ได้ 

รสื่อสาร 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
10 

2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ี
ลงในกระดาษคําตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 

3.  กรวีร์หนัก  48กิโลกรัมเจษฎาหนัก 

น้ําหนักเจษฎาต่อน้ําหนักเกศสุนีย์คือข้อใด

  ก.  48 : 60

  ค.  60 : 52

4.  ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  

ได้  15  คะแนน  สุริยาทําได้  

  ก.  18 : 17

  ค.15 : 17

  

 

1.  จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนหนูต่อจํานวนกระต่ายคือข้อใด

  ก.  4 : 2

  ค.3 : 4

 

2.  จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนลิงต่อจํานวนช้างคือข้อใด

  ก.  3 : 4

  ค.4 : 5

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 
10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ
ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด แล้วทําเครื่องหมายกากบาท 
ลงในกระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียน

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 (เล่มที่ 1) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
(อัตราส่วน) 

กิโลกรัมเจษฎาหนัก  60  กิโลกรัมเกศสุนีย์หนัก  52   กิโลกรัม อัตราส่วน

น้ําหนักเจษฎาต่อน้ําหนักเกศสุนีย์คือข้อใด 

48 : 60   ข.52 : 48 

60 : 52   ง.  48 : 52 

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  มาลิณีทําได้ 18  

คะแนน  สุริยาทําได้  17  คะแนน  อัตราส่วนคะแนนเอกชัยต่อคะแนนมาลิณี คือข้อใด

18 : 17   ข. 15 : 18 

15 : 17   ง.  18 : 15 

จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนหนูต่อจํานวนกระต่ายคือข้อใด 

4 : 2   ข. 3 : 2 

3 : 4    ง.  2 : 4 

จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนลิงต่อจํานวนช้างคือข้อใด 

3 : 4   ข. 4 : 3 

4 : 5    ง.  5 : 3 

11 เรื่อง อัตราส่วน 

ตัวเลือก มีจํานวน 
คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 15 นาที 

สุด แล้วทําเครื่องหมายกากบาท (X)             

ดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 

กิโลกรัม อัตราส่วน

18  คะแนน  เอกชัยทํา

คะแนน  อัตราส่วนคะแนนเอกชัยต่อคะแนนมาลิณี คือข้อใด 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

5.  นักเรียนชั้น ม.2/8  

จํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนท้ังหมด  คือข้อใด

  ก.  6 : 12

  ค.18 : 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  เชือกเส้นท่ีหนึ่งยาว  

สองต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่ง   คือข้อใด

  ก.  3 : 26

  ค. 26 : 36

7.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง  

ยาวของเส้นรอบรูปต่อความยาวของด้านยาว  คือข้อใด

  ก.  28 : 10

  ค.10 : 28

9.  โรงแรมแห่งหนึ่งมีจํานวนพนักงานชาย 

จํานวนพนักงานท้ังหมดต่อจํานวนพนักงานชาย คือข้อใด

  ก.  36 : 

  ค.98 : 66

 

8.  สุทินาซ้ือแตงโม  70

แตงโมท่ีเหลือ คือข้อใด

  ก.  12 : 70

  ค.12 : 58

10.  ปากกาโหลละ  65

  ก.  12 : 65

  ค.65 : 1

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

  มีจํานวนนักเรียนชาย  6  คน  นักเรียนหญิง  12  คน  อัตราส่วน

วนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนท้ังหมด  คือข้อใด 

6 : 12   ข.12 : 6 

18 : 16   ง.  6 : 18 

 

 

เชือกเส้นท่ีหนึ่งยาว  26 นิ้ว  เส้นท่ีสองยาว  3  ฟุต  อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้นท่ี

สองต่อความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่ง   คือข้อใด 

3 : 26   ข. 36 : 26 

26 : 36   ง.  26 : 3 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง  4 เซนติเมตร  ด้านยาว  10  เซนติเมตรอัตราส่วนความ

ยาวของเส้นรอบรูปต่อความยาวของด้านยาว  คือข้อใด 

28 : 10   ข.14 : 10 

10 : 28   ง.  28 : 4 

โรงแรมแห่งหนึ่งมีจํานวนพนักงานชาย 32 คน จํานวนพนักงานหญิง 66  

จํานวนพนักงานท้ังหมดต่อจํานวนพนักงานชาย คือข้อใด 

36 : 16   ข. 66 : 32 

98 : 66   ง.  98 : 32 

70 ผล  เน่าเสีย  12  ผล  อัตราส่วนของจํานวนแตงโม ท่ีเน่าต่อจํานวน

แตงโมท่ีเหลือ คือข้อใด 

12 : 70   ข. 70 : 58 

12 : 58   ง.  70 : 12 

65 บาท  อัตราส่วนจํานวนปากกาเป็นด้ามต่อจํานวนเงินเป็นบาทคือข้อใด

12 : 65   ข.1 : 65 

65 : 1    ง.  65 : 12 

12 เรื่อง อัตราส่วน 

คน  อัตราส่วน

ฟุต  อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้นท่ี

เซนติเมตรอัตราส่วนความ

66  คน  อัตราส่วน

ผล  อัตราส่วนของจํานวนแตงโม ท่ีเน่าต่อจํานวน

บาท  อัตราส่วนจํานวนปากกาเป็นด้ามต่อจํานวนเงินเป็นบาทคือข้อใด 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ..............................................

กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 (เล่มที่ 1) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
(อัตราส่วน) 

 

ข้อ ก ข ค

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

......................................................................เลขที่...........ช้ัน

กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

13 เรื่อง อัตราส่วน 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 

 

ค ง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช้ัน.................... 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์  อัตราส่วน  a  

เรียก  a  ว่า  จํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  เรียก  

น้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 24

 เขียนเป็นอัตราส่วนได้  

เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง

 

 

 

 

ใบความรู้ท่ี 
1.1 

เรื่อง อัตราส่วน

 
ปริมาณ 
ของเรามีอัตราส่วน มา
 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

a  ต่อ  b  เขียนแทนด้วย  a  :  b  หรือ  
b

a
 

ว่า  จํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  เรียก  b  ว่า  จํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง

24 บาท อัตราท่ีได้คือ1กิโลกรัม  24  บาท 

เขียนเป็นอัตราส่วนได้  1 : 24  หรือ 
24

1 1  เป็นจํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ 

เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง 

 

เรื่อง อัตราส่วน 

ความหมายของอัตราส่วน 

การเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนท่ีมี

หน่วยเดียวกัน หรือมีหน่วยต่างกัน 

เรียกว่า อัตราส่วน 

อัตราส่วน  (Ratio)  คือ ความสัมพันธ์ท่ีแสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณ
 หรือมากกว่านั้นอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ในชีวิต

ของเรามีอัตราส่วน มาเก่ียวข้องอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเราสามารถเขียนในรูป

14 เรื่อง อัตราส่วน 

ว่า  จํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง  เช่น 

จํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ 24   

ารเปรียบเทียบ ปริมาณสอง
งชนิดกันก็ได้ในชีวิตประจําวัน

เราสามารถเขียนในรูป 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ  30  นาที  ได้ระยะทาง  
อัตราท่ีได้คือ  30  นาที     

 เขียนเป็นอัตราส่วนได้  

8  เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง

 

เดินทาง  120  กิโลเมตร ใช้เวลา 

 เขียนเป็นอัตราส่วนได้  

2 เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง
 

       ไข่ไก่  15  ฟอง ราคา

 เขียนเป็นอัตราส่วนได้

เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

นาที  ได้ระยะทาง  8  กิโลเมตร 
นาที     8   กิโลเมตร   

เขียนเป็นอัตราส่วนได้  30   :  8  หรือ  
8

30   30  เป็นจํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ  

เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง 

กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง  อัตราท่ีได้คือ  120  กิโลเมตร 2 ชั่วโมง 

เขียนเป็นอัตราส่วนได้  120 : 2  หรือ  
2

120 120 เป็นจํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ  

วนหลังหรือจํานวนท่ีสอง 

ฟอง ราคา  50 บาท  อัตราท่ีได้คือ 15ฟอง  50บาท   

เขียนเป็นอัตราส่วนได้15 : 50  หรือ   
50

15 15  เป็นจํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ 

เป็นจํานวนหลังหรือจํานวนท่ีสอง  

15 เรื่อง อัตราส่วน 

นแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ  

ชั่วโมง   

เป็นจํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ  

เป็นจํานวนแรกหรือจํานวนท่ีหนึ่ง  และ 50  

 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ท่ี 
1.2 

เรื่อง อัตราส่วน

1.2.1 การเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของป

ตัวอย่างท่ี 2

ก่ิงมีปากกา 5 ด้ามก้อยมีปากกา

อัตราส่วนของจํานวนปากกาของก่ิงต่อจํานวนปากกาของก้อยเป็น

สัญลักษณ์ 5 : 4   หรือ 

 

 

ตัวอย่างท่ี 1

การเปรียบเทียบจํานวนปลาและจํานวนปู
 

 

โดยใช้อัตราส่วนจะกล่าวได้
1. อัตราส่วนของจํานวนปลาต่อจํานวนปูเป็น

2 หรือ
2

3  (อ่านว่าสามต่อสอง

2. อัตราส่วนของ

2 : 3 หรือ  
2

3  (อ่านว่าสองต่อสาม

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

 

เรื่อง อัตราส่วน 

การเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณ 

2 

ด้ามก้อยมีปากกา 4 ด้าม 

อัตราส่วนของจํานวนปากกาของก่ิงต่อจํานวนปากกาของก้อยเป็น 5 ต่อ 

หรือ 
4

5 (อ่านว่าห้าต่อสี่) 

 

1 

การเปรียบเทียบจํานวนปลาและจํานวนปู 

ปลา 3         ปู 2 

โดยใช้อัตราส่วนจะกล่าวได้ 2 แบบคือ 
อัตราส่วนของจํานวนปลาต่อจํานวนปูเป็น 3 ต่อ 2 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

อ่านว่าสามต่อสอง)  

อัตราส่วนของจํานวนปูต่อจํานวนปลาเป็น 2 ต่อ 3 ซ่ึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 

อ่านว่าสองต่อสาม)  

16 เรื่อง อัตราส่วน 

 

 4 ซ่ึงเขียนแทนด้วย

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์3 : 

ซ่ึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างท่ี 3

แม่ค้าขายผักทุกอย่าง

อัตราส่วนของจํานวนผักเป็นกําต่อราคาเป็นบาทเป็น

 

ตัวอย่างท่ี 3

ไข่แผงละ 90 บาท 

อัตราส่วนของจํานวนไข่เป็นแผงต่อราคาเป็นบาทเป็นเป็น

อัตราส่วนของจํานวนไข่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเป็นเป็น

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

3 

แม่ค้าขายผักทุกอย่าง 3 กํา 10 บาท 

อัตราส่วนของจํานวนผักเป็นกําต่อราคาเป็นบาทเป็น 3 : 10 หรือ
10

3 (อ่านว่าสามต่อสิบ

 

3 

 

นไข่เป็นแผงต่อราคาเป็นบาทเป็นเป็น 1 : 90 หรือ
90

1

อัตราส่วนของจํานวนไข่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเป็นเป็น 30 : 90 หรือ 

 

17 เรื่อง อัตราส่วน 

อ่านว่าสามต่อสิบ) 

90

1  

90

30  



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

กรณีท่ีนําปริมาณสองปริมาณมาเปรียบเทียบกันและมีหน่วยเหมือนกันหรือมีความชัดเจน
ว่าเป็นหน่วยของสิ่งใดการเขียนอัตราส่วนไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับไว้เช่น

 
จํานวนคร ู1 คนต่อจํานวนนักเรียน

อัตราส่วนของจํานวนครูต่อจํา
หรืออัตราส่วนของจํานวนนักเรียนต่อจํานวนครูเท่ากับ

 

 

 

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีความกว้าง
อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเท่ากับ
หรืออัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเท่ากับ

 

 

 
โต๊ะ 1 ตัวใช้เก้าอ้ี

อัตราส่วนของจํานวนโต๊ะต่อจํานวนเก้าอ้ีเท่ากับ
หรืออัตราส่วนของจํานวนเก้าอ้ีต่อจํานวนโต๊ะเท่ากับ

 

 

 
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องละ

อัตราส่วนของจํานวนนักเรียนต่อจํานวนคอมพิวเตอร์เท่ากับ
หรืออัตราส่วนของจํานวนคอมพิวเตอร์ต่อจํานว

 

 

 

 

1.2.2 การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีมีหน่วยเหมือนกัน

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

กรณีท่ีนําปริมาณสองปริมาณมาเปรียบเทียบกันและมีหน่วยเหมือนกันหรือมีความชัดเจน
ว่าเป็นหน่วยของสิ่งใดการเขียนอัตราส่วนไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับไว้เช่น 

คนต่อจํานวนนักเรียน 45 คน 
อัตราส่วนของจํานวนครูต่อจํานวนนักเรียนเท่ากับ 1 : 45  
หรืออัตราส่วนของจํานวนนักเรียนต่อจํานวนครูเท่ากับ 45 : 1

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีความกว้าง 3 เมตรยาว 5 เมตร 
อัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเท่ากับ 5 : 3  
หรืออัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเท่ากับ 3 : 5  

ตัวใช้เก้าอ้ี 4 ตัว 
อัตราส่วนของจํานวนโต๊ะต่อจํานวนเก้าอ้ีเท่ากับ 1 : 4  
หรืออัตราส่วนของจํานวนเก้าอ้ีต่อจํานวนโต๊ะเท่ากับ 4 : 1 

นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องละ 2 คน 
อัตราส่วนของจํานวนนักเรียนต่อจํานวนคอมพิวเตอร์เท่ากับ
หรืออัตราส่วนของจํานวนคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักเรียนเท่ากับ

การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีมีหน่วยเหมือนกัน

18 เรื่อง อัตราส่วน 

กรณีท่ีนําปริมาณสองปริมาณมาเปรียบเทียบกันและมีหน่วยเหมือนกันหรือมีความชัดเจน

 
45 : 1 

4 : 1  

อัตราส่วนของจํานวนนักเรียนต่อจํานวนคอมพิวเตอร์เท่ากับ 2 : 1  
นนักเรียนเท่ากับ 1 : 2 

การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีมีหน่วยเหมือนกัน 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

กรณีท่ีนําปริมาณสองปริมาณมาเปรียบเทียบกันและมีหน่วยต่างกันการเขียนอัตราส่วน
ต้องใส่หน่วยกํากับไว้ด้วยหรืออาจทําให้มีหน่วยเดียวกันก่อนเช่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 การเขียนอัตราส่

เขียนหน่วยกํากับไว้

น้ําตาล
อัตราส่วนของจํานวนน้ําตาลเป็นช้อนต่อน้ําเป็นแก้วเท่ากับ

ผสมปูน
อัตราส่วนของปริมาณปูนเป็นถุงต่อทรายเป็นถังเท่ากับ
 

มะนาว
อัตราส่วนของจํานวนมะนาวเป็นลูกต่อราคาเป็นบาทเท่ากับ
 

รถว่ิงด้วยอัตราเร็ว 100 

อัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเท่ากับ

หรืออัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นนาทีเท่ากับ

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

กรณีท่ีนําปริมาณสองปริมาณมาเปรียบเทียบกันและมีหน่วยต่างกันการเขียนอัตราส่วน
ต้องใส่หน่วยกํากับไว้ด้วยหรืออาจทําให้มีหน่วยเดียวกันก่อนเช่น 

การเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีมีหน่วยต่างกัน

เขียนหน่วยกํากับไว้ 

น้ําตาล 3 ช้อนผสมน้ํา 7 แก้ว 
อัตราส่วนของจํานวนน้ําตาลเป็นช้อนต่อน้ําเป็นแก้วเท่ากับ

 

ผสมปูน 1 ถุงกับทราย 5 ถัง 
อัตราส่วนของปริมาณปูนเป็นถุงต่อทรายเป็นถังเท่ากับ 1 : 5 

มะนาว 3 ลูก 10 บาท 
อัตราส่วนของจํานวนมะนาวเป็นลูกต่อราคาเป็นบาทเท่ากับ

100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

อัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเท่ากับ 100 : 1  

หรืออัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นนาทีเท่ากับ 100 : 60 

19 เรื่อง อัตราส่วน 

กรณีท่ีนําปริมาณสองปริมาณมาเปรียบเทียบกันและมีหน่วยต่างกันการเขียนอัตราส่วน 

วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณท่ีมีหน่วยต่างกัน 

อัตราส่วนของจํานวนน้ําตาลเป็นช้อนต่อน้ําเป็นแก้วเท่ากับ 3 : 7  

1 : 5  

อัตราส่วนของจํานวนมะนาวเป็นลูกต่อราคาเป็นบาทเท่ากับ 3 : 10  

 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําให้เป็นหน่วยเดียวกัน

น้ําหนักแรกเกิดของน้องปอร์โปรด

อัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดเป็นกิโลกรัมต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่านเป็นกรัม

เท่ากับ 3 : 2,950 หรืออัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดต่อน้ําหนักของน้องปอ

เท่ากับ 3,000 : 2,950 (

อัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่านเท่ากับ

หน่วยให้เป็นกรัมนั่นคือ

ความสูงของโต๊ะเท่ากับ

อัตราส่วนของความสูงของโต๊ะเป็นเมตรต่อความสูงของเก้าอ้ีเป็นเซนติเมตรเท่ากับ

หรืออัตราส่วนของความสูงของโต๊ะต่อความสูงของเก้าอ้ีเท่ากับ

นั่นคือ 80 เซนติเมตรเท่ากับ

เท่ากับ 100 : 80 (ทําหน่วยให้เป็นเซนติเมตร

 

เข้าใจแล้วครับ 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

ให้เป็นหน่วยเดียวกัน 

น้ําหนักแรกเกิดของน้องปอร์โปรด 3 กิโลกรัมน้ําหนักแรกเกิดของน้องปอร์ป่าน

อัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดเป็นกิโลกรัมต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่านเป็นกรัม

หรืออัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดต่อน้ําหนักของน้องปอ

3,000 : 2,950 (ทําหน่วยให้เป็นกิโลกรัมนั่นคือ 3 กิโลกรัมเท่ากับ

อัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่านเท่ากับ

หน่วยให้เป็นกรัมนั่นคือ 2,950 กรัมเท่ากับ 2.95 กิโลกรัม) 

ความสูงของโต๊ะเท่ากับ 1 เมตรความสูงของเก้าอ้ีเท่ากับ 80 เซนติเมตร 

อัตราส่วนของความสูงของโต๊ะเป็นเมตรต่อความสูงของเก้าอ้ีเป็นเซนติเมตรเท่ากับ

หรืออัตราส่วนของความสูงของโต๊ะต่อความสูงของเก้าอ้ีเท่ากับ 1 : 0.8  (ทําหน่วยให้เป็นเมตร

เซนติเมตรเท่ากับ 0.8 เมตร) อัตราส่วนของความสูงของโต๊ะต่อความสูงของเก้าอ้ี

ทําหน่วยให้เป็นเซนติเมตรนั่นคือ 1 เมตรเท่ากับ 100เซนติเมตร

ไปลองทําแบบฝึกหัด

20 เรื่อง อัตราส่วน 

กิโลกรัมน้ําหนักแรกเกิดของน้องปอร์ป่าน 2,950 กรัม

อัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดเป็นกิโลกรัมต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่านเป็นกรัม

หรืออัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่าน

กิโลกรัมเท่ากับ 3,000 กรัม) 

อัตราส่วนของน้ําหนักของน้องปอร์โปรดต่อน้ําหนักของน้องปอร์ป่านเท่ากับ 3 : 2.95 (ทํา

อัตราส่วนของความสูงของโต๊ะเป็นเมตรต่อความสูงของเก้าอ้ีเป็นเซนติเมตรเท่ากับ 1 : 80 

ทําหน่วยให้เป็นเมตร

สูงของโต๊ะต่อความสูงของเก้าอ้ี

เซนติเมตร) 

ไปลองทําแบบฝึกหัด

กันเลยค่ะ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. น้ําหนักของมะม่วงกวนต่อน้ําหนักของชมพู่ 
2. น้ําหนักของขนมอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่
3. น้ําหนักของคุกก้ี S.P. 
4. น้ําหนักของมะพร้าวอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมอบกรอบ
5. น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่
6. น้ําหนักของคุกก้ีรสเนยต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสชาเขียว
7. น้ําหนักของส้มโอแก้ว 
8. น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักข้าวแต๋นธัญพืช
9. น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสเนย
10. น้ําหนักของกระท้อนหยีต่อน้ําหนักของส้มโอแก้ว 

 

วันอาทิตย์ท่ีจะถึงนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP

ปอร์โปรดเลือกซ้ือมีดังนี้

ขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ 

ขนมเป๊ียะกล่องเล็ก 

คุกก้ีรสชาเขียว  

คุกก้ีรสเนย  

ส้มโอแก้ว 4 รส  

ขนมอบกรอบ  

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ด้านล่างนี้ แล้วเขียนอัตราส่วนแสดง
การเปรียบเทียบ

คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 1 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

วงกวนต่อน้ําหนักของชมพู่ 3 รส 
น้ําหนักของขนมอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ 

S.P. ต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสชาเขียว 
น้ําหนักของมะพร้าวอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมอบกรอบ 

ของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ 
น้ําหนักของคุกก้ีรสเนยต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสชาเขียว 
น้ําหนักของส้มโอแก้ว 4 รส ต่อน้ําหนักของชมพู่ 3 รส 
น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักข้าวแต๋นธัญพืช 
น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสเนย 

น้ําหนักของกระท้อนหยีต่อน้ําหนักของส้มโอแก้ว 4 รส 

วันอาทิตย์ท่ีจะถึงนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 80 ปีของคุณย่าละมุน น้องปอร์โปรดจึงไปเท่ียวงานหนึ่ง

OTOP) เพ่ือเลือกซ้ือกระเช้าของขวัญให้คุณย่าผู้มีพระคุณ สินค้าท่ีน้อง

ปอร์โปรดเลือกซ้ือมีดังนี้ 

 0.5 กิโลกรัม  ข้าวแต๋นธัญพืช   85 

 250 กรัม  กระท้อนหยี 0.2  

100 กรัม  มะม่วงกวน 0.2  

150 กรัม  มะพร้าวอบกรอบ 20 

0.3 กิโลกรัม  ชมพู่ 3 รส 200 

100 กรัม  คุกก้ี S.P. 100 

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ด้านล่างนี้ แล้วเขียนอัตราส่วนแสดง
การเปรียบเทียบ(ข้อละ 1 คะแนน) 

21 เรื่อง อัตราส่วน 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

ปีของคุณย่าละมุน น้องปอร์โปรดจึงไปเท่ียวงานหนึ่ง

เพ่ือเลือกซ้ือกระเช้าของขวัญให้คุณย่าผู้มีพระคุณ สินค้าท่ีน้อง

 กรัม 

 กิโลกรัม 

2   กิโลกรัม 

 กรัม 

 กรัม 

 กรัม 

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ด้านล่างนี้ แล้วเขียนอัตราส่วนแสดง



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 2 

ตอนท่ี 1  

ตัวอย่าง  คนงาน  2  คน  เลี้ยงช้าง   

วิธีเขียน           อัตราส่วนของจํานวนคนงานเป็นคนต่อจํานวนช้างเป็นเชือก เป็น   
 เขียนแทนด้วย   

1.  กรรไกร   

 ตอบ อัตราส่วนของจํานวนกรรไกรเป็นอันต่อจํานวนนักเรียนเป็นคน  เป็น 
 เขียนแทนด้วย……………………………………………………................................................……

2.  รถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว 

ตอบ   อัตราส่วน……………………………………………………........................……………...............………
 เขียนแทนด้วย……………………………………………………........................…...............……………
 

3.  นมสด   

ตอบ อัตราส่วน…………………
 เขียนแทนด้วย……………………………………………………........................…...............……………

4.  ดอกกุหลาบ 

ตอบ อัตราส่วน……………………………………………………........................……
 เขียนแทนด้วย……………………………………………………........................…...............……………

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 

คน  เลี้ยงช้าง   6  เชือก 

อัตราส่วนของจํานวนคนงานเป็นคนต่อจํานวนช้างเป็นเชือก เป็น   
เขียนแทนด้วย   2 : 6 

กรรไกร   4    อัน    สําหรับนักเรียน   16    คน 

อัตราส่วนของจํานวนกรรไกรเป็นอันต่อจํานวนนักเรียนเป็นคน  เป็น 
……………………………………………………................................................……

รถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว  80   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

……………………………………………………........................……………...............………
……………………………………………………........................…...............……………

นมสด   6      กระป๋อง   ราคา    45    บาท 

……………………………………………………........................……………..............…………
……………………………………………………........................…...............……………

ดอกกุหลาบ 18 ดอก สําหรับผู้หญิง  9 คน  

……………………………………………………........................……………..............…………
……………………………………………………........................…...............……………

22 เรื่อง อัตราส่วน 

 

อัตราส่วนของจํานวนคนงานเป็นคนต่อจํานวนช้างเป็นเชือก เป็น   2  ต่อ   6 

อัตราส่วนของจํานวนกรรไกรเป็นอันต่อจํานวนนักเรียนเป็นคน  เป็น .....  ต่อ .......   
……………………………………………………................................................…… 

……………………………………………………........................……………...............……… 
……………………………………………………........................…...............…………… 

…………………………………........................……………..............………… 
……………………………………………………........................…...............…………… 

………..............………… 
……………………………………………………........................…...............…………… 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2  

คําช้ีแจง  จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้ 

1. บัตรชมคอนเสิร์ตท่ีนั่งละ

อัตราส่วนของ.................

2. ผักสด ๆ 3 กํา 20 บาท

อัตราส่วนของ...........................................................................................................

3. รถตู้โดยสาร 1 คันบรรจุคนได้

อัตราส่วนของ....................................................................................................................

4. ลูกอม 3 เม็ด 2 บาท

อัตราส่วนของ ................

5. ค่าโดยสารรถประจําทางตลอดสายคนละ

อัตราส่วนของ........................................................................................

6. ขนม 3 กล่อง 100 บาท

อัตราส่วนของ....................................................................................................................

ไม่ยากใช่ไหมครับ 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

 

 

เขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้ (ข้อละ 1คะแนน

บัตรชมคอนเสิร์ตท่ีนั่งละ 800 บาท 

....................................................................................................................

บาท 

...........................................................................................................

คันบรรจุคนได้ 13 คน 

....................................................................................................................

บาท 

....................................................................................................................

ค่าโดยสารรถประจําทางตลอดสายคนละ 15 บาท 

....................................................................................................................

บาท 

....................................................................................................................

 

ทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยค่ะ

23 เรื่อง อัตราส่วน 

คะแนน) 

................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................... 

............................ 

.................................................................................................................... 

ทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยค่ะ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

หน่วยเหมือนกัน
ปริมาณ 2 ปริมาณ 

   ตัวอย่าง 
 

 
 

 

จํานวนแอปเปิลต่อ 
จํานวน

2 :   3 

 
 จํานวนมะม่วงต่อ
 จํานวนแอปเปิล เป็น

3 : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
จํานวนส้อม เป็น 
หรือ 
 
 จํานวนส้อมต่อจํานวน
 ช้อนเป็น 
 หรือ 

 

3) 
จํานวนช้าง 
เป็น 
หรือ 

จงเติมคําตอบให้ถูกต้อง คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 3 

ตอนท่ี 1  

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

หน่วยเหมือนกัน หน่วยต่างกัน
อัตราส่วน ปริมาณ 2 ปริมาณ 

จํานวนแอปเปิลต่อ 
จํานวนมะม่วง เป็น 

2 :   3 หรือ 
3

2  

จํานวนมะม่วงต่อ 
จํานวนแอปเปิล เป็น 

3 : 2 หรือ 
2

3  

ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 

จํานวนดอกไม้เป็นดอก
ต่อจํานวนนกเป็นตัว เป็

2 : 4

 
จํานวนนกเป็นตัวต่อ
จํานวนดอกไม้เป็นดอก  

เป็น 

 จํานวนช้อนต่อ
จํานวนส้อม เป็น ……..... 
หรือ ……………. 

จํานวนส้อมต่อจํานวน 
ช้อนเป็น ……………. 
หรือ ……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
จํา
เป็น 
หรือ
จํานวนแปรงสีฟันเป็นอัน
ต่อจํานวนแก้วเป็นใบ 
เป็น 
หรือ 

3) จํานวนหนู 3 ตัว ต่อ
จํานวนช้าง 1 ตัว 
เป็น …………….  
หรือ ……………. 

 
 

 
 

4) 
 ต่อจํานวนไอศกรีม
 เป็นแท่ง เป็น
หรือ 

มคําตอบให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 

24 เรื่อง อัตราส่วน 

หน่วยต่างกัน 
อัตราส่วน 

จํานวนดอกไม้เป็นดอก
ต่อจํานวนนกเป็นตัว เป็น 

2 : 4หรือ 
4

2  

 
จํานวนนกเป็นตัวต่อ
จํานวนดอกไม้เป็นดอก  

เป็น 4 : 2 หรือ  
2

4  

2) จํานวนแก้วเป็นใบต่อ
จํานวนแปรงสีฟันเป็นอัน 
เป็น ……………. 
หรือ ……………. 
จํานวนแปรงสีฟันเป็นอัน
ต่อจํานวนแก้วเป็นใบ 
เป็น ……………. 
หรือ …………….. 
4) จํานวนขนมเป็นชิ้น 
ต่อจํานวนไอศกรีม 
เป็นแท่ง เป็น…………….  

หรือ ……………. 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

ข้อ ข้อความ

ตัวอย่าง สมุด 6 เล่มราคา 

1 เสื้อราคาตัวละ 

2 ปากกา 10 ด้ามราคา 

3 สบู่ 3 ก้อนราคา 

4 มะม่วง 3 กองราคา 

5 หุ่นยนต์ 6 ตัวใช้ถ่าน 

6 ขนม 1 ถุงแถมแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2  

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแสดงข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

ข้อความ อัตรา 

เล่มราคา 100 บาท 6 เล่มราคา 100 บาท 

เสื้อราคาตัวละ 199 บาท ............................................. ...................................

ด้ามราคา 50 บาท ............................................. ...................................

ก้อนราคา 21 บาท ............................................. ...................................

กองราคา 10 บาท ............................................. ...................................

ตัวใช้ถ่าน 18 ก้อน ............................................. ...................................

ถุงแถมแก้ว 1 ใบ ............................................. ...............................

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแสดงข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

สู้ ๆ นะครับ 
ไม่ยากเลยครับ 

 

25 เรื่อง อัตราส่วน 

อัตราส่วน 

6 : 100 หรือ
100

6  

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแสดงข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ (ข้อละ1 คะแนน) 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

โจทย์ข้อความ
1. ระยะทางในแผนผัง 1 มิลลิเมตรแทนระยะทางจริง
กิโลเมตร 
2. ขนมเค้ก 2 ปอนด์ ราคา 
 
3. ค่ารถโดยสารรถประจําทา
สุราษฎร์ธานี -กรุงเทพ คนละ 
4. หน่อยมีหนังสือการ์ตูน 

5. สูตรการทําขนมสังขยาใช้น้ําตาล 
ต่อน้ํากะทิ 4 ถ้วยตวง 
6. ราคาน้ํามันเบนซิน 95 วันนี้ ลิตรละ 

7. พ่อปลูกต้นมะม่วง 10 ต้น ต่อต้นชมพู่ 

8. แชมพูสระผมซ้ือ 2 ขวด แถม 

9. มะนาว 5 ผล ราคา 8 บาท

10. ระยะทาง 700 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

 

 

ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 4 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

โจทย์ข้อความ เขียนอัตราส่วน
มิลลิเมตรแทนระยะทางจริง 2 อัตราส่วนของ 

…………………………………..............…………
ปอนด์ ราคา 350 บาท อัตราส่วนของ 

…………………………………..............…………
ค่ารถโดยสารรถประจําทางปรับอากาศ ชั้น 1         

กรุงเทพ คนละ 570 บาท 
อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

หน่อยมีหนังสือการ์ตูน 5 เล่ม หนังสือนิยาย 12 เล่ม อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

สูตรการทําขนมสังขยาใช้น้ําตาล 3 ถ้วยตวง            อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

วันนี้ ลิตรละ 39.50 บาท อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

ต้น ต่อต้นชมพู่ 6 ต้น อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

ขวด แถม 1 ขวด อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

บาท อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง อัตราส่วนของ 
…………………………………..............…………

ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้(ข้อละ 

26 เรื่อง อัตราส่วน 

เขียนอัตราส่วน 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

…………………………………..............………… 

 1 คะแนน) 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระยะทางในแผนท่ี 
อัตราส่วนของ……………………………………………………………………………………..
2. รถยนต์ว่ิงด้วยอัตราเร็ว
อัตราส่วนของ……………………………………………………………………………………..
3. น้องปอร์ป่านสอบได้
อัตราส่วนของ……………………………………………………………………………………..
4. ท่ีดินแบ่งขายตารางวาละ
อัตราส่วนของ……………………………………………………………………………………….
5. น้ําชาเขียว 12 ขวดราคา
อัตราส่วนของ………………………………………………………………………………………
6. กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแผ่นหนึ่งมีความกว้า

อัตราส่วนของ………………………………………………………………………………………

7. ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําวันละ

อัตราส่วนของ………………………………………………………………………………………

8. น้องปอร์โปรดจะเก็บสะสมเงิน

อัตราส่วนของ………………………………………………

9. รถจักรยานยนต์ใช้น้ํามัน

อัตราส่วนของ………………………………………………………………………………………

10. ลูกช้ินหมูราคาถุงละ

อัตราส่วนของ………………………………………………………………………………………

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแทนคําช้ีแจง  

ใบงานที่ 5 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 1 เซนติเมตรแทนระยะทางจริง 100 กิโลเมตร 
……………………………………………………………………………………..

รถยนต์ว่ิงด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
……………………………………………………………………………………..

น้องปอร์ป่านสอบได้ 95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
……………………………………………………………………………………..

ท่ีดินแบ่งขายตารางวาละ 10,000 บาท 
……………………………………………………………………………………….

ขวดราคา 100 บาท 
………………………………………………………………………………………

กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแผ่นหนึ่งมีความกว้าง 20 เซนติเมตรความยาว

………………………………………………………………………………………

ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําวันละ 300 บาท 

………………………………………………………………………………………

น้องปอร์โปรดจะเก็บสะสมเงิน 5 บาทจากจํานวนเงินค่าขนม 30 บาท

………………………………………………………………………………………

รถจักรยานยนต์ใช้น้ํามัน 1 ลิตรแล่นได้ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

………………………………………………………………………………………

ลูกช้ินหมูราคาถุงละ 55 บาท 

………………………………………………………………………………………

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแทนข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้

27 เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
เซนติเมตรความยาว 27 เซนตเิมตร 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

บาท 

……………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้(ข้อละ1 คะแนน) 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็
10 

2. ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด แล้วทําเครื่องหมายกากบาท 
ลงในกระดาษคําตอบ

 

1.  จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนลิงต่อจํานวนช้างคือ

  ก.  3 : 4

  ค.4 : 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 

 

2.  จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนหนูต่อจํานวนกระต่ายคือข้อใด

  ก.  4 : 2

  ค.3 : 4

3.  ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  

ได้  15  คะแนน  สุริยาทําได้  

  ก.  18 : 17

  ค.15 : 17

4.  กรวีร์หนัก  48กิโลกรัมเจษฎาหนัก 

น้ําหนักเจษฎาต่อน้ําหนักเกศสุนีย์คือข้อใด

  ก.  48 : 60

  ค.  60 : 52

  

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจํานวน 
10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ
ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด แล้วทําเครื่องหมายกากบาท 
ลงในกระดาษคําตอบ 

จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนลิงต่อจํานวนช้างคือข้อใด 

3 : 4   ข. 4 : 3 

4 : 5    ง. 5 : 3 

แบบทดสอบหลัง

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 (เล่มที่ 1) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
(อัตราส่วน) 

จากรูปเขียนอัตราส่วนจํานวนหนูต่อจํานวนกระต่ายคือข้อใด 

4 : 2   ข. 3 : 2 

3 : 4    ง.  2 : 4 

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  มาลิณีทําได้ 18  

ริยาทําได้  17  คะแนน  อัตราส่วนคะแนนเอกชัยต่อคะแนนมาลิณี คือข้อใด

18 : 17   ข. 15 : 18 

15 : 17   ง.  18 : 15 

กิโลกรัมเจษฎาหนัก  60  กิโลกรัมเกศสุนีย์หนัก  52   กิโลกรัม อัตราส่วน

น้ําหนักเจษฎาต่อน้ําหนักเกศสุนีย์คือข้อใด 

8 : 60   ข. 52 : 48 

60 : 52   ง.  48 : 52 

28 เรื่อง อัตราส่วน 

ตัวเลือก มีจํานวน 
คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 15 นาที 

ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด แล้วทําเครื่องหมายกากบาท (X)             

หลังเรียน 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 

18  คะแนน  เอกชัยทํา

คะแนน  อัตราส่วนคะแนนเอกชัยต่อคะแนนมาลิณี คือข้อใด 

กิโลกรัม อัตราส่วน



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

5.  เชือกเส้นท่ีหนึ่งยาว 

ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่ง   คือข้อใด

  ก.  3 : 26

  ค. 26 : 36

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  นักเรียนชั้น ม.2/8  

จํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนท้ังหมด  คือข้อใด

  ก.  6 : 12

  ค.18 : 16

 7.  สุทินาซ้ือแตงโม  70

แตงโมท่ีเหลือ คือข้อใด

  ก.  12 : 70

  ค.12 : 58

9. ปากกาโหลละ  65 บาท   อัตราส่วนจํานวนปากกาเป็นด้ามต่อจํานวนเงินเป็นบาทคือข้อใด

  ก.  12 : 65

  ค.65 : 1

 

8.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง  

ยาวของเส้นรอบรูปต่อความยาวของด้านยาว  คือข้อใด

  ก.  28 : 10

  ค.10 : 28

10.  โรงแรมแห่งหนึ่งมีจํานวนพนักงานชาย 

จํานวนพนักงานท้ังหมดต่อจํานวนพนักงานชาย คือข้

  ก.  36 : 16

  ค.98 : 66

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

เชือกเส้นท่ีหนึ่งยาว 26 นิ้ว เส้นท่ีสองยาว  3ฟุต  อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้นท่ีสองต่อ

ความยาวของเชือกเส้นท่ีหนึ่ง   คือข้อใด 

3 : 26   ข. 36 : 26 

26 : 36   ง.  26 : 3 

 

  มีจํานวนนักเรียนชาย  6  คน  นักเรียนหญิง  12  คน  อัตราส่วน

จํานวนนักเรียนชายต่อจํานวนนักเรียนท้ังหมด  คือข้อใด 

6 : 12   ข. 12 : 6 

18 : 16   ง.  6 : 18 

70 ผล  เน่าเสีย  12  ผล  อัตราส่วนของจํานวนแตงโม ท่ีเน่าต่อจํานวน

หลือ คือข้อใด 

12 : 70   ข. 70 : 58 

12 : 58   ง.  70 : 12 

บาท   อัตราส่วนจํานวนปากกาเป็นด้ามต่อจํานวนเงินเป็นบาทคือข้อใด

12 : 65   ข.1 : 65 

65 : 1    ง.  65 : 12 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง  4 เซนติเมตร  ด้านยาว  10  เซนติเมตรอัตราส่วนความ

ยาวของเส้นรอบรูปต่อความยาวของด้านยาว  คือข้อใด 

28 : 10   ข. 14 : 10 

10 : 28   ง.  28 : 4 

โรงแรมแห่งหนึ่งมีจํานวนพนักงานชาย 32 คน จํานวนพนักงานหญิง 66  

จํานวนพนักงานท้ังหมดต่อจํานวนพนักงานชาย คือข้อใด 

36 : 16   ข. 66 : 32 

98 : 66   ง.  98 : 32 

29 เรื่อง อัตราส่วน 

ฟุต  อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้นท่ีสองต่อ

คน  อัตราส่วน

ผล  อัตราส่วนของจํานวนแตงโม ท่ีเน่าต่อจํานวน

บาท   อัตราส่วนจํานวนปากกาเป็นด้ามต่อจํานวนเงินเป็นบาทคือข้อใด 

เซนติเมตรอัตราส่วนความ

66  คน  อัตราส่วน



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ......................................................................

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 (เล่มที่ 1) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
(อัตราส่วน) 

 

 

 

ข้อ ก ข ค

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

......................................................................เลขที่...........ช้ัน

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

30 เรื่อง อัตราส่วน 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 

ค ง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ช้ัน.................... 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

กนกวลี  อุษณกรกุลและคณะ

               ภูมิบัณฑิตการพิมพ์จํากัด

_________. หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม

               อักษรเจริญทัศน์อจท

กรมวิชาการ. การจัดสําระการเรียนรู้กลุ่มส

                 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช

                 องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

_________. คู่มือครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธย

               กระทรวงศึกษาธิการ

     ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ

ทรงวิทย์  สุวรรณธาดา. หนังสื

     เรียนรู้ คณิตศาสตร์ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                คณิตศาสตร์เล่ม

สุชิน ทามาหากิน,พีรชา ทามาหากิน

                พัฒนาศึกษา

สุพล สุวรรณนพและคณะ. 

                กรุงเทพฯ : นิยมวิทยา

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

บรรณานุกรม 

คณะ. ตะลุยโจทย์คณิต ม.2พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ

ภูมิบัณฑิตการพิมพ์จํากัด. 

หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม.2 เล่ม 1. พิมพ์ครั้งท่ี 1, กรุงเทพฯ

อักษรเจริญทัศน์อจท. จํากัด. 

การจัดสําระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ 

องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 2552. 

คู่มือครูคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช

กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด

หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็คสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานกลุ่มสําระการ

เรียนรู้ คณิตศาสตร์ม. 2 ภาคเรียนท่ี1.กรุงเทพฯ :แม็ค. 2556. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภา. 2552.

พีรชา ทามาหากิน. คู่มือคณิตศาสตร์แนวใหม่ม. 2 ภาคเรียนท่ี

พัฒนาศึกษา. 2557. 

. สื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นิยมวิทยา. 2558. 

 

31 เรื่อง อัตราส่วน 

กรุงเทพฯ : 

กรุงเทพฯ : 

าระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์                    

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2552. 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. พิมพ์ 

โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด. 2552. 

อเรียนเสริมมาตรฐานแม็คสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานกลุ่มสําระการ 

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 

ลาดพร้าว. 2553. 

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 

. 2552. 

ภาคเรียนท่ี1.กรุงเทพฯ : 

สื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

 

 

32 เรื่อง อัตราส่วน 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบ

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ คําตอบ 

1 ก 
2 ข 
3 ค 
4 ข 
5 ง 
6 ข 
7 ก 
8 ค 
9 ง 
10 ก 
  

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 (เล่มที่ 1) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
(อัตราส่วน) 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน 

33 เรื่อง อัตราส่วน 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

ข้อ คําตอบ 

1 ข 
2 ก 
3 ข 
4 ค 
5 ข 
6 ง 
7 ค 
8 ก 
9 ก 
10 ง 
  

ประจําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 (เล่มที่ 1) เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ
(อัตราส่วน) 

34 เรื่อง อัตราส่วน 

เร่ือง อัตราส่วนและร้อยละ 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. น้ําหนักของมะม่วงกวนต่อน้ําหนักของชมพู่ 
2. น้ําหนักของขนมอบกรอบต่อน้ําหนักข
3. น้ําหนักของคุกก้ี S.P 
4. น้ําหนักของมะพร้าวอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมอบกรอบ
5. น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่
6. น้ําหนักของคุกก้ีรสเนยต่อ
7. น้ําหนักของส้มโอแก้ว 
8. น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักข้าวแต๋นธัญพืช
9. น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสเนย
10. น้ําหนัของกระท้อนหยีต่อน้ําหนั

 

 

วันอาทิตย์ท่ีจะถึงนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP

ปอร์โปรดเลือกซ้ือมีดังนี้

ขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ 

ขนมเป๊ียะกล่องเล็ก 

คุกก้ีรสชาเขียว  

คุกก้ีรสเนย  

ส้มโอแก้ว 4 รส  

ขนมอบกรอบ  

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ด้านล่างนี้ แล้วเขียนอัตราส่วนแสดง
การเปรียบเทียบ

คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 1 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

น้ําหนักของมะม่วงกวนต่อน้ําหนักของชมพู่ 3 รส 
น้ําหนักของขนมอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ 

S.P  ต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสชาเขียว 
น้ําหนักของมะพร้าวอบกรอบต่อน้ําหนักของขนมอบกรอบ 
น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่             
น้ําหนักของคุกก้ีรสเนยต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสชาเขียว 
น้ําหนักของส้มโอแก้ว 4 รส ต่อน้ําหนักของชมพู่ 3 รส 
น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องเล็กต่อน้ําหนักข้าวแต๋นธัญพืช 
น้ําหนักของขนมเป๊ียะกล่องใหญ่ต่อน้ําหนักของคุกก้ีรสเนย 

ของกระท้อนหยีต่อน้ําหนักของส้มโอแก้ว 4 รส 

วันอาทิตย์ท่ีจะถึงนี้เป็นวันเกิดครบรอบ 80 ปีของคุณย่าละมุน น้องปอร์โปรดจึงไปเท่ียวงานหนึ่ง

OTOP) เพ่ือเลือกซ้ือกระเช้าของขวัญให้คุณย่าผู้มีพระคุณ สินค้าท่ีน้อง

ปอร์โปรดเลือกซ้ือมีดังนี้ 

 0.5 กิโลกรัม  ข้าวแต๋นธัญพืช   85 

 250 กรัม  กระท้อนหยี 0.2  

100 กรัม  มะม่วงกวน 0.2  

150 กรัม  มะพร้าวอบกรอบ 20 

0.3 กิโลกรัม  ชมพู่ 3 รส 200 

100 กรัม  คุกก้ี S.P. 100 

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ด้านล่างนี้ แล้วเขียนอัตราส่วนแสดง
การเปรียบเทียบ(ข้อละ 1 คะแนน) 

35 เรื่อง อัตราส่วน 

200 : 0.2 
100 : 500 
100 : 100 
  20 : 100 

             0.25 : 500 
150 : 100 
300 : 0.2 
250 : 85 
500 : 0.15 
200 : 300 

ปีของคุณย่าละมุน น้องปอร์โปรดจึงไปเท่ียวงานหนึ่ง

เพ่ือเลือกซ้ือกระเช้าของขวัญให้คุณย่าผู้มีพระคุณ สินค้าท่ีน้อง

 กรัม 

 กิโลกรัม 

2   กิโลกรัม 

 กรัม 

 กรัม 

 กรัม 

ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ด้านล่างนี้ แล้วเขียนอัตราส่วนแสดง



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 2 

ตอนท่ี 1  

ตัวอย่าง  คนงาน  2  คน  เลี้ยงช้าง   

วิธีเขียน           อัตราส่วนของจํานวนคนงานเป็นคนต่อจํานวนช้างเป็นเชือก เป็น   
 เขียนแทนด้ว

1.  กรรไกร   

 ตอบ อัตราส่วนของจํานวนกรรไกรเป็นอันต่อจํานวนนักเรียนเป็นคน  เป็น
 เขียนแทนด้วย 

2.  รถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว  

ตอบ   อัตราส่วนของอัตราเร็วรถยนต์เป็นกิโล

          เขียนแทนด้วย 80 : 1

3.  นมสด   

ตอบ อัตราส่วนของนมสดเป็นกระป๋องต่อราคาเป็นบาท เป็น 

           เขียนแทนด้วย 

4.  ดอกกุหลาบ 

ตอบ อัตราส่วนของดอกกุหลาบเป็นดอกต่อผู้หญิงเป็นคน  เป็น 

เขียนแทนด้วย  18:9 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน) 

คน  เลี้ยงช้าง   6  เชือก 

อัตราส่วนของจํานวนคนงานเป็นคนต่อจํานวนช้างเป็นเชือก เป็น   
เขียนแทนด้วย   2 : 6 

กรรไกร   4    อัน    สําหรับนักเรียน   16    คน 

อัตราส่วนของจํานวนกรรไกรเป็นอันต่อจํานวนนักเรียนเป็นคน  เป็น
4 : 16 

รถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว  80   กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

อัตราส่วนของอัตราเร็วรถยนต์เป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมง เป็น 80 

80 : 1 

นมสด   6      กระป๋อง   ราคา    45    บาท 

อัตราส่วนของนมสดเป็นกระป๋องต่อราคาเป็นบาท เป็น 6 ต่อ 45 

เขียนแทนด้วย 6:45 

ดอกกุหลาบ 18 ดอก สําหรับผู้หญิง  9 คน  

อัตราส่วนของดอกกุหลาบเป็นดอกต่อผู้หญิงเป็นคน  เป็น 18 ต่อ 9 

36 เรื่อง อัตราส่วน 

 

อัตราส่วนของจํานวนคนงานเป็นคนต่อจํานวนช้างเป็นเชือก เป็น   2  ต่อ   6 

อัตราส่วนของจํานวนกรรไกรเป็นอันต่อจํานวนนักเรียนเป็นคน  เป็น 4  ต่อ 16 

80 : 1 

 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2  

คําช้ีแจง  จงเขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้ 

1. บัตรชมคอนเสิร์ตท่ีนั่งละ

อัตราส่วนของราคาบัตรชมคอนเสิร์ตเป็นบาทต่อจา

2. ผักสด ๆ 3 กํา 20 บาท

อัตราส่วนของจํานวนผักสดเป็นกําต่อราคาเป็นบาทเป็น

3. รถตู้โดยสาร 1 คันบรรจุคนได้

อัตราส่วนของจํานวนรถตู้เป็นคันต่อจานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น

4. ลูกอม 3 เม็ด 2 บาท

อัตราส่วนของจํานวนลูกอมเป็นเม็ดต่อราคาเป็นบาทเป็น

5. ค่าโดยสารรถประจําทางตลอดสายคนละ

อัตราส่วนของค่าโดยสารรถประจําทางเป็นบาทต่อจํานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น

6. ขนม 3 กล่อง 100 บาท

อัตราส่วนของจํานวนขน

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

 

เขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้ (ข้อละ 1คะแนน

บัตรชมคอนเสิร์ตท่ีนั่งละ 800 บาท 

อัตราส่วนของราคาบัตรชมคอนเสิร์ตเป็นบาทต่อจานวนท่ีนั่ง (คน) เป็น 800 : 1

บาท 

อัตราส่วนของจํานวนผักสดเป็นกําต่อราคาเป็นบาทเป็น 3 : 20 

คันบรรจุคนได้ 13 คน 

นวนรถตู้เป็นคันต่อจานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น 1 : 13 

บาท 

อัตราส่วนของจํานวนลูกอมเป็นเม็ดต่อราคาเป็นบาทเป็น 3 : 2 

ค่าโดยสารรถประจําทางตลอดสายคนละ 15 บาท 

อัตราส่วนของค่าโดยสารรถประจําทางเป็นบาทต่อจํานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น

บาท 

อัตราส่วนของจํานวนขนมเป็นกล่องต่อราคาเป็นบาท เป็น 3 : 100 

37 เรื่อง อัตราส่วน 

คะแนน) 

800 : 1 

อัตราส่วนของค่าโดยสารรถประจําทางเป็นบาทต่อจํานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น 15 : 1 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

หน่วยเหมือนกัน
ปริมาณ 2 ปริมาณ 

   ตัวอย่าง 
 

 
 

 

จํานวนแอปเปิลต่อ 
จํานวน

2 :   3 

 
 จํานวนมะม่วงต่อ
 จํานวนแอปเปิล เป็น

3 : 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
จํานวนส้อม เป็น 

หรือ 

 จํานวนส้อมต่อจํานวน
 ช้อนเป็น 

หรือ 

 

3) 
จํานวนช้าง 
เป็น 

หรือ 

จงเติมคําตอบให้ถูกต้อง คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 3 

ตอนท่ี 1  

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 

หน่วยเหมือนกัน หน่วยต่างกัน
อัตราส่วน ปริมาณ 2 ปริมาณ 

จํานวนแอปเปิลต่อ 
จํานวนมะม่วง เป็น 

2 :   3 หรือ 
3

2  

จํานวนมะม่วงต่อ 
จํานวนแอปเปิล เป็น 

3 : 2 หรือ 
2

3  

ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 

จํานวนดอกไม้เป็นดอก
ต่อจํานวนนกเป็นตัว เป็น 

2 : 4

 
จํานวนนกเป็นตัวต่อ
จํานวนดอกไม้เป็นดอก  

เป็น 

 จํานวนช้อนต่อ
จํานวนส้อม เป็น 3 : 5 

หรือ 
5

3  

จํานวนส้อมต่อจํานวน 
ช้อนเป็น 5 : 3 

หรือ 
3

5  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
จํานวนแปรงสีฟันเป็น

อัน เป็น 

จํานวนแปรงสีฟันเป็นอัน
ต่อจํานวนแก้วเป็นใบ 

เป็

3) จํานวนหนู 3 ตัว ต่อ
จํานวนช้าง 1 ตัว 
เป็น 3 : 1  

หรือ 
1

3  

 
 

 
 

4) 
 ต่อจํานวนไอศกรีม
 เป็นแท่ง  เป็น

7

4

จงเติมคําตอบให้ถูกต้อง (ข้อละ 2 คะแนน) 

38 เรื่อง อัตราส่วน 

หน่วยต่างกัน 
อัตราส่วน 

จํานวนดอกไม้เป็นดอก
ต่อจํานวนนกเป็นตัว เป็น 

2 : 4หรือ 
4

2  

 
จํานวนนกเป็นตัวต่อ
จํานวนดอกไม้เป็นดอก  

เป็น 4 : 2 หรือ  
2

4  

2) จํานวนแก้วเป็นใบต่อ
จํานวนแปรงสีฟันเป็น

อัน เป็น  3 : 8 หรือ
8

3  

จํานวนแปรงสีฟันเป็นอัน
ต่อจํานวนแก้วเป็นใบ 

เป็น 8 : 3หรือ 
3

8  

4) จํานวนขนมเป็นชิ้น 
ต่อจํานวนไอศกรีม 
เป็นแท่ง  เป็น 4 : 7หรือ

7

4  



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

ข้อ ข้อความ

ตัวอย่าง สมุด 6 เล่มราคา 

1 เสื้อราคาตัวละ 

2 ปากกา 10 ด้ามราคา 

3 สบู่ 3 ก้อนราคา

4 มะม่วง 3 กองราคา 

5 หุ่นยนต์ 6 ตัวใช้ถ่าน 

6 ขนม 1 ถุงแถมแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 2  

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแสดงข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

ข้อความ อัตรา 

เล่มราคา 100 บาท 6 เล่มราคา 100 บาท 

เสื้อราคาตัวละ 199 บาท 1 ตัวราคา  199  บาท 

ด้ามราคา 50 บาท 10  ด้าม ราคา  50  บาท 

ก้อนราคา 21 บาท 3 ก้อน ราคา  21  บาท 

กองราคา 10 บาท 3 กอง ราคา  10  บาท 

ตัวใช้ถ่าน 18 ก้อน 6 ตัว ใช้ถ่าน  18  ก้อน 

ถุงแถมแก้ว 1 ใบ 1 ถุง แถมแก้ว  1  ใบ 

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแสดงข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ 

39 เรื่อง อัตราส่วน 

อัตราส่วน 

6 : 100 หรือ
100

6  

1 : 199 หรือ
199

1  

10 : 50 หรือ
50

10  

3 : 21 หรือ
21

3  

3 : 10 หรือ
10

3  

6 : 18 หรือ
18

6  

1 : 1 หรือ
1

1  

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแสดงข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ (ข้อละ1 คะแนน) 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

โจทย์ข้อความ
1. ระยะทางในแผนผัง 1 มิลลิเมตรแทนระยะทางจริง
กิโลเมตร 

2. ขนมเค้ก 2 ปอนด์ ราคา 
 
3. ค่ารถโดยสารรถประจําทางปรับอากาศ ชั้น 
สุราษฎร์ธานี -กรุงเทพ คนละ 
4. หน่อยมีหนังสือการ์ตูน 

5. สูตรการทําขนมสังขยาใช้น้ําตาล 
ต่อน้ํากะทิ 4 ถ้วยตวง 
6. ราคาน้ํามันเบนซิน 95 วันนี้ ลิตรละ

7. พ่อปลูกต้นมะม่วง 10 ต้น ต่อต้นชมพู่ 

8. แชมพูสระผมซ้ือ 2 ขวด แถม 

9. มะนาว 5 ผล ราคา 8 บาท

10. ระยะทาง 700 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

 

 

ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนจากข้คําช้ีแจง  

ใบงานที่ 4 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

โจทย์ข้อความ เขียนอัตราส่วน
มิลลิเมตรแทนระยะทางจริง 2 อัตราส่วนของของระยะทางในแผนผังเป็น

มิลลิเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตร
เป็น 1 : 2 

นด์ ราคา 350 บาท อัตราส่วนของขนมเค้กเป็นปอนด์ต่อราคา
เป็นบาทเป็น 2 : 350

ค่ารถโดยสารรถประจําทางปรับอากาศ ชั้น 1         
กรุงเทพ คนละ 570 บาท 

อัตราส่วนของค่าโดยสารเป็นบาทต่อ
จํานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น

หน่อยมีหนังสือการ์ตูน 5 เล่ม หนังสือนิยาย 12 เล่ม อัตราส่วนของจํานวนหนังสือการ์ตูนต่อ
จํานวนหนังสือนิยายท่ีหน่อยมีเป็น

สูตรการทําขนมสังขยาใช้น้ําตาล 3 ถ้วยตวง            อัตราส่วนของน้ําตาลต่อน้ํากะทิในการทํา
สังขยาเป็น 3 : 4 

วันนี้ ลิตรละ 39.50 บาท อัตราส่วนของน้ํามันเบนซิน
ต่อราคาเป็นบาทเป็น

ต้น ต่อต้นชมพู่ 6 ต้น อัตราส่วนของจํานวนต้นมะม่วงต่อจํานวน
ต้นชมพู่ท่ีพ่อปลูกเป็น 

ขวด แถม 1 ขวด อัตราส่วนของจํานวนแชมพูสระผมท่ีซ้ือต่
จํานวนแชมพูสระผมท่ีแถมเป็น

บาท อัตราส่วนของจํานวนมะนาวเป็นผลต่อ
ราคาเป็นบาทเป็น 5 : 8

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง อัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อ
เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเป็น 

ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนจากข้อความท่ีกําหนดให้(ข้อละ 

40 เรื่อง อัตราส่วน 

เขียนอัตราส่วน 
ของระยะทางในแผนผังเป็น

มิลลิเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตร

ขนมเค้กเป็นปอนด์ต่อราคา
2 : 350 
ค่าโดยสารเป็นบาทต่อ

จํานวนผู้โดยสารเป็นคนเป็น 570 : 1 
จํานวนหนังสือการ์ตูนต่อ

จํานวนหนังสือนิยายท่ีหน่อยมีเป็น 5 : 12 
น้ําตาลต่อน้ํากะทิในการทํา

น้ํามันเบนซิน 95 เป็นลิตร
ต่อราคาเป็นบาทเป็น 1 : 39.50 

จํานวนต้นมะม่วงต่อจํานวน
ต้นชมพู่ท่ีพ่อปลูกเป็น 10 : 6 

จํานวนแชมพูสระผมท่ีซ้ือต่อ
จํานวนแชมพูสระผมท่ีแถมเป็น 2 : 1 

จํานวนมะนาวเป็นผลต่อ
5 : 8 

ระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อ
เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงเป็น 700 : 8 

 1 คะแนน) 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

1. ระยะทางในแผนท่ี 
อัตราส่วนของระยะทางในแผนท่ีเป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตร
2. รถยนต์ว่ิงด้วยอัตราเร็ว
อัตราส่วนของระยะทางท่ีรถยนต์วิ่งเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมง
3. น้องปอร์ป่านสอบได้
อัตราส่วนของของคะแนนท่ีปลาสอบได้ต่อคะแนนเต็มเป็น
4. ท่ีดินแบ่งขายตารางวาละ
อัตราส่วนของท่ีดินเป็นตารางวาต่อราคาเป็นบาท
5. น้ําชาเขียว 12 ขวดราคา
อัตราส่วนของจํานวนน้ําชา
6. กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแผ่นหนึ่งมีความกว้าง

อัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

7. ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําวันละ

อัตราส่วนของค่าจ้างแรงงานข้ั

8. น้องปอร์โปรดจะเก็บสะสมเงิน

อัตราส่วนของเงินเก็บส

9. รถจักรยานยนต์ใช้น้ํามัน

อัตราส่วนของการใช้น้ํามันของรถยน

10. ลูกช้ินหมูราคาถุงละ

อัตราส่วนของไส้กรอกเป็นถุงต่อราคาเป็

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแทนคําช้ีแจง  

ใบงานที่ 5 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

เรื่อง อัตราส่วน 

 1 เซนติเมตรแทนระยะทางจริง 100 กิโลเมตร 
ระยะทางในแผนท่ีเป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตร

รถยนต์ว่ิงด้วยอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ระยะทางท่ีรถยนต์วิ่งเป็นกิโลเมตรต่อเวลาเป็นชั่วโมงเป็น 90 : 1

องปอร์ป่านสอบได้ 95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
ของคะแนนท่ีปลาสอบได้ต่อคะแนนเต็มเป็น95 : 120 

ท่ีดินแบ่งขายตารางวาละ 10,000 บาท 
ท่ีดินเป็นตารางวาต่อราคาเป็นบาทเป็น 1 : 10,000 

ขวดราคา 100 บาท 
จํานวนน้ําชาเขียวเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทเป็น12 : 100 

กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแผ่นหนึ่งมีความกว้าง 20 เซนติเมตรความยาว

ความกว้างต่อความยาวของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็น 20 : 27

ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําวันละ 300 บาท 

ค่าจ้างแรงงานข้ันต่าเป็นบาทต่อเวลาเป็นวันเป็น 300 : 1 

น้องปอร์โปรดจะเก็บสะสมเงิน 5 บาทจากจํานวนเงินค่าขนม 30 บาท

เงินเก็บสะสมต่อเงินค่าขนมของน้องปอร์โปรดเป็น 5 : 30 

รถจักรยานยนต์ใช้น้ํามัน 1 ลิตรแล่นได้ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

การใช้น้ํามันของรถยนต์เป็นลิตรต่อระยะทางเป็นกิโลเมตรเป็น 

ลูกช้ินหมูราคาถุงละ 55 บาท 

ไส้กรอกเป็นถุงต่อราคาเป็นบาทเป็น 1 : 55 
 

 

ให้นักเรียนเขียนอัตราและอัตราส่วนแทนข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้

41 เรื่อง อัตราส่วน 

ระยะทางในแผนท่ีเป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตรเป็น 1 : 100 

90 : 1 

เซนติเมตรความยาว 27 เซนตเิมตร 

20 : 27 

บาท 

เป็น 1 : 21 

ข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้(ข้อละ1 คะแนน) 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมความรู้สู่บูรณาการ

อุปกรณ์ 

บัตรตัวเลขท่ีเป็นจํานวนนับ 

วิธีเล่น   

1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆกัน

2.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาครั้งละ 

3.  ครูหยิบบัตรตัวเลข 

4.  ตัวแทนกลุ่มท่ี 

แล้วเพ่ิมตัวเลขตามกติกาเข้าไปอีก 

ลําดับก่อนหน้านั้นซํ้า แล้วก็เพ่ิมตัวเลขตามกติกาเข้าไปอีก 

เช่นนี้ จนกระท้ังตัวแทนแต่ละกลุ่มท้ังหมดได้เล่นจนครบ

5.  เม่ือดูว่านักเรียนเริ่มชินกับตัวเลข

เช่น จากเดิมเป็นจํานวนคู่ แล้วเปลี่ยนเป็นจํานวนค่ี หรือให้เพ่ิมครั้งละ

เปลี่ยนจากจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเต็มบวก

6.  เม่ือตัวแทนของกลุ่มใดลืมลําดับตัวเลข หรือจําตัวเลขผิดไป ถือว่าแพ้ให้ออ

ในการเล่นแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 

7.  ตัวแทนของกลุ่มท่ีเหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นฝ่ายชนะ

8.  เปลี่ยนให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มออกมาเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเล่นเกมบ้าง
 

เล่มท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน
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เสริมความรู้สู่บูรณาการ เกมทวนลําดับ สับเปล่ียนเลข 

บัตรตัวเลขท่ีเป็นจํานวนนับ  

แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆกัน 

มส่งตัวแทนออกมาครั้งละ 1 คน เพ่ือร่วมเล่นเกมให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม

ครูหยิบบัตรตัวเลข 1 บัตร เพ่ือเป็นตัวเลขเริ่มต้น พร้อมท่ังบอกกติกาในการเล่น

ตัวแทนกลุ่มท่ี 1 พูดตัวเลขท่ีครูหยิบข้ึนมา ตัวแทนกลุ่มท่ี  2 ก็จะพูดตัวเลขนั้นซํ้า        

ลขตามกติกาเข้าไปอีก 1 ตัวต่อไปตัวแทนกลุ่มท่ี  3  ก็จะพูดตัวเลข

ลําดับก่อนหน้านั้นซํ้า แล้วก็เพ่ิมตัวเลขตามกติกาเข้าไปอีก 1 ตัวตัวแทนของกลุ่มต่อไปก็จะเป็น

เช่นนี้ จนกระท้ังตัวแทนแต่ละกลุ่มท้ังหมดได้เล่นจนครบ 

เม่ือดูว่านักเรียนเริ่มชินกับตัวเลขท่ีเล่นกันอยู่ ครูสามารถจะสั่งให้เปลี่ยนรูปแบบของ

เช่น จากเดิมเป็นจํานวนคู่ แล้วเปลี่ยนเป็นจํานวนค่ี หรือให้เพ่ิมครั้งละ 5 

เปลี่ยนจากจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนเต็มบวก 

เม่ือตัวแทนของกลุ่มใดลืมลําดับตัวเลข หรือจําตัวเลขผิดไป ถือว่าแพ้ให้ออ

ในการเล่นแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

ตัวแทนของกลุ่มท่ีเหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นฝ่ายชนะ 

เปลี่ยนให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มออกมาเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเล่นเกมบ้าง 
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คน เพ่ือร่วมเล่นเกมให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม 

บัตร เพ่ือเป็นตัวเลขเริ่มต้น พร้อมท่ังบอกกติกาในการเล่น 

ก็จะพูดตัวเลขนั้นซํ้า        

ก็จะพูดตัวเลขท้ังหมดท่ีอยู่

ตัวแทนของกลุ่มต่อไปก็จะเป็น

ท่ีเล่นกันอยู่ ครูสามารถจะสั่งให้เปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข 

5 เป็นให้ลดลงครั้ง 5 

เม่ือตัวแทนของกลุ่มใดลืมลําดับตัวเลข หรือจําตัวเลขผิดไป ถือว่าแพ้ให้ออกจากการแข่งขัน 



 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง อัตราส่วน

 

 

 

 

 

 

ชุดท่ี 1 
คะแนน

ทดสอบก่อนเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

ผลการพัฒนา 

ใบงานท่ี 1 

ใบงานท่ี 2 

ใบงานท่ี 3 

ใบงานท่ี 4 

ใบงานท่ี 5 

รวม 

 

 

 

 

 

 

ใบบันทึกผลการเรียนรู้

ใบบันทึกคะแนนชุดกิจกรรมท่ี 

ชื่อสกุล ......................................
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คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได้ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลประเมิน

ผ่าน ไม่ผ่าน

10    

10    

   

10    

10    

10    

10    

10    

70    

ใบบันทึกผลการเรียนรู้ 

ใบบันทึกคะแนนชุดกิจกรรมท่ี 1 (เล่มท่ี 1) เรื่อง อัตราส่วน

...................................................................เลขท่ี...........
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ผลประเมิน 
หมายเหตุ 

ไม่ผ่าน 
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