แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง อัตราส่ วน
ผูส้ อน นางสาวกุลธิ ดา แก่นแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 2 ชัว่ โมง
ชัว่ โมงที่ 1-2
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา

1. สาระสาคัญ
ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณสองปริ มาณ ซึ่ งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรื อ มีหน่วย
ต่างกัน เรี ยกว่า อัตราส่ วน
2. สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
3. มาตรฐาน ค. 1.1
เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
4. ตัวชี้วดั
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ
5. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. บอกอัตราส่ วนจากอัตราหรื อสถานการณ์ต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
2. อธิ บายความหมายของอัตราส่ วนและอัตราได้อย่างถูกต้อง
6. สาระการเรี ยนรู้
อัตราส่ วน คือ การเปรี ยบเทียบปริ มาณตั้งแต่สองปริ มาณขึ้นไป
เช่น ปริ มาณ a และปริ มาณ b
สัญลักษณ์ a : b อ่านว่า เอต่อบี
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (120 นาที)
ขั้นนา
ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยถามนักเรี ยน ดังนี้
- นักเรี ยนทั้งหมดของห้องเรามีท้ งั หมดกี่คน (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
- แล้วมีนกั เรี ยนชาย และนักเรี ยนหญิงกี่คน (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
- ถ้าเทียบเป็ นสัดส่ วนแล้วนักเรี ยนหญิงต่อนักเรี ยนชายเท่าไหร่ (นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็น)

ขั้นสอน
ครู ข้ ึนหัวข้อเรื่ องที่สอน เรื่ อง อัตราส่ วน เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบแล้วนักเรี ยนสามารถบอกอัตราส่ วน
จากอัตราหรื อสถานการณ์ ต่างๆ ที่กาหนดให้ได้ และสามารถอธิ บายความหมายของอัตราส่ วนและอัตราได้
อย่างถูกต้อง
1. ครู นาเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับอัตราส่ วนให้นกั เรี ยนช่วยกันพิจารณา เช่น
1) มัณฑนาต้องการผสมสี เขียวโดยใช้สีเหลื อง 2 ส่ วน สี ฟ้า 4 ส่ วน ดัง นั้นมัณฑนาใช้สี
เหลืองต่อสี ฟ้าเป็ น 2 ต่อ 4 เขียนแทนอัตราส่ วน 2 ต่อ 4 ด้วย 2 : 4 ซึ่ งอ่านว่าสองต่อสี่
2 ) ส ม ศ รี ช ง ก า แ ฟ โ ด ย ใ ช้ ก า แ ฟ 2 ช้ อ น แ ล ะ ใ ช้ น้ า ต า ล 5 ช้ อ น ดั ง นั้ น
สมศรี ใช้กาแฟต่อน้ าตาลเป็ นอัตราส่ วน 2 : 5
2. ครู ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียน ตัวอย่างอัตราส่ วนอื่นๆ ภายใน
เวลา 1 นาที แล้วให้ออกมาอ่านให้เพื่อนฟั ง โดยครู พิจารณาคาตอบว่าถูกต้องหรื อไม่ กลุ่มไหนมีคาตอบ
มากที่สุดกลุ่มนั้นจะได้รางวัลจากครู
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึ งความหมายของอัตราส่ วนและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอัตราส่ วน
โดยครู เป็ นผูซ้ กั ถามและแนะนา
อัต ราส่ ว น คื อ การเปรี ยบเที ย บปริ มาณตั้ง แต่ ส อง
ปริ มาณขึ้นไป เช่น ปริ มาณ a และ b
สัญลักษณ์ a : b อ่านว่า เอต่อบี หรื อ ab
เรี ยก a ว่าปริ มาณแรก หรื อปริ มาณที่หนึ่ง
เรี ยก b ว่าปริ มาณหลัง หรื อปริ มาณที่สอง
4. ให้นกั เรี ยนพิจารณาภาพแสดงจานวนเสื้ อ กางเกง และหมวก แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบคาถาม

1) อัตราส่ วนจานวนเสื้ อต่อจานวนกางเกงเป็ นเท่าไร
2) อัตราส่ วนจานวนเสื้ อต่อจานวนหมวกเป็ นเท่าไร
3) อัตราส่ วนจานวนกางเกงต่อจานวนหมวกเป็ นเท่าไร
4) และคาถามอื่นๆ
5. ครู ให้นักเรี ยนช่ วยกันพิจารณาว่าอัตราส่ วนสามารถสลับที่กนั ได้หรื อไม่ เพราะเหตุ ใด โดยครู ใช้
คาถามเป็ นการแนะนาการพิจารณาหรื อยกตัวอย่างประกอบให้นกั เรี ยนเป็ นผูพ้ ิจารณา เช่ น อัตราส่ วน
จานวนปากกาต่อราคาเป็ น 1 : 5 ถ้าเขียนเป็ น 5 : 1 หมายความว่าอย่างไรเป็ นต้น (ไม่ได้ เพราะมีค่าไม่เท่ากัน
จะทาให้ค่าของอัตราส่ วนเปลี่ยนไป)

6. ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมในใบงานเรื่ อง อัตราส่ วน
ขั้นสรุ ป
1. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปความหมายของคาว่าอัตราส่ วน
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาถามจากใบงานเรื่ อง อัตราส่ วน
8. การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
3. สังเกตจากการมีส่วนรวมในการงานกลุ่ม
9. สื่ อการสอน
1. ใบงาน เรื่ อง อัตราส่ วน
2. สื่ อการสอน power point เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ
10. แหล่ งการเรียนรู้
1. อินเทอร์ เน็ต
2. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. หนังสื อคู่มือครู วชิ าคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
4. ห้องสมุดโรงเรี ยน
5. ครู -อาจารย์
6. เพื่อนนักเรี ยน

ใบงาน เรื่อง อัตราส่ วน
รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผู้สอน น.ส. กุลธิดา แก่ นแก้ ว
โรงเรียนหนองหิง้ พิทยา
กลุ่มที.่ ..............................ชื่ อกลุ่ม...............................................................................ชั้น.........................
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1. ให้นกั เรี ยนเขียนอัตราส่ วนจากข้อความต่อไปนี้
1) ไข่ไก่ 10 ฟอง ราคา 32 บาท อัตราส่ วนของจานวนไข่ไก่เป็ นฟองต่อราคาเป็ นบาท เป็ น .............................
2) ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง สาหรับนักเรี ยน 200 คน อัตราส่ วนของจานวนห้องคอมพิวเตอร์ เป็ นห้องต่อ
จานวนนักเรี ยนเป็ นคน เป็ น .............................................................................................................................
3) นมข้น 6 กระป๋ อง ราคา 117 บาท .................................................................................................................
4) เด็ก 5 คน ทางานได้งานเท่ากับผูใ้ หญ่ 2 คน..................................................................................................
5) ครู 1 คน ดูแลนักเรี ยน 35 คน.......................................................................................................................
6) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 31.63 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ……………………………………………
7) รถยนต์วงิ่ ด้วยความเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ………………………………………………………….
8) ทองคา 1 บาท ราคา 13,500 บาท …………………………………………………………………………
9) ระยะในแผนที่ 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริ ง 10 กิโลเมตร ……………………………………………
10) ระยะในแผนผัง 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริ ง 5 เมตร …………………………………………………
2. ปู่ พูดกับหลานว่า “ปั จจุบนั นี้ปู่มีอายุเป็ นสามเท่าของอายุหลาน” ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบอายุ ของปู่ และ
หลานแล้วเติมคาตอบ
1) อัตราส่ วนของอายุปู่ต่ออายุหลานเป็ น ......................................................
2) อัตราส่ วนของอายุหลานต่ออายุปู่เป็ น ......................................................

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ผูส้ อน นางสาวกุลธิ ดา แก่นแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 2 ชัว่ โมง
ชัว่ โมงที่ 1-2
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา

1. สาระสาคัญ
ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณสองปริ มาณ ซึ่ งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรื อ มีหน่วย
ต่างกัน เรี ยกว่า อัตราส่ วน
2. สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
3. มาตรฐาน ค. 1.1
เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
4. ตัวชี้วดั
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ
5. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. หาอัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาหนดให้ได้
2. ใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนที่เท่ากันหาค่าของตัวแปรที่ตอ้ งการได้
6. สาระการเรี ยนรู้
1. อัตราส่ วนที่เท่ากัน คือ อัตราส่ วนที่แสดงอัตราเดียวกัน
2. การหาอัตราส่ วนที่เท่ากันโดยการใช้หลักการคูณหรื อหลักการหาร
3. การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่ วนโดยการใช้การคูณไขว้
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (120 นาที)
ขั้นนา
ครู ทบทวนเนื้อหาเรื่ อง อัตราส่ วน โดยการใช้คาถาม ดังนี้
- อัตราส่ วน คือ อะไร (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
- ไข่ไก่ 10 ฟอง ราคา 32 บาท อัตราส่ วนของจานวนไข่ไก่เป็ นฟองต่อราคาเป็ นบาท เป็ น
เท่าไร (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
- ครู 1 คน ดูแลนักเรี ยน 35 คน อัตราส่ วนระหว่างครู กบั นักเรี ยนเป็ นเท่าไร (นักเรี ยน
แสดงความคิดเห็น)
- ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง สาหรับนักเรี ยน 200 คน อัตราส่ วนของจานวนห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นห้องต่อจานวนนักเรี ยนเป็ นคน เป็ นเท่าไร (นักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็น)

ขั้นสอน
ครู ข้ ึ นหัวข้อเรื่ องที่สอน เรื่ อง อัตราส่ วนและร้ อยละ เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบแล้วนักเรี ยนสามารถหา
อัตราส่ วนที่เท่ากับอัตราส่ วนที่กาหนดให้ได้ และใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนที่เท่ากันหาค่าของตัวแปรที่ตอ้ งการ
ได้
1. ครู นาเสนอสถานการณ์โดยให้นกั เรี ยนพิจารณาราคาขนมขบเคี้ยวชนิดหนึ่ง “ขนม 3 กล่อง ราคา
50 บาท” แล้วให้ผเู้ รี ยนช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้
1) ขนม 6 กล่องราคาเท่าไร
2) ขนม 9 กล่องราคาเท่าไร
3) ขนม 12 กล่องราคาเท่าไร
4) ขนม 15 กล่องราคาเท่าไร
5) ขนม 18 กล่องราคาเท่าไร
6) เงิน 300 บาท ซื้ อขนมได้กี่กล่อง
และให้นกั เรี ยนช่วยกันเติมจานวนลงในตารางให้สมบูรณ์ โดยการหยิบแผ่นตัวเลขที่ครู เตรี ยมไว้แปะให้ตรง
กับคาตอบในตาราง
ขนม (กล่อง) 3 6 9 12
21
ราคา (บาท) 50 100 150
300

24

2. ให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกอัตราส่ วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนขนมเป็ นกล่องกับราคาเป็ น
บาทพร้อมๆ กัน (3 : 50 , 6 : 100 , 9 : 150 , 12 : 200 , 15 : 300 , 21 : 350 และ 24 : 400)
3. ครู แ นะน าตัว อัก ษรทั้ง หมดเป็ นอัต ราส่ ว นที่ แ สดงอัต ราเดี ย วกัน เรี ย กอัต ราส่ ว นเหล่ า นี้ ว่ า
อัตราส่ วนที่เท่ากัน
4. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ช่ วยกันยกตัวอย่างอัตราและอัตราส่ วนที่เท่ากันอื่นๆ และ
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยนโดยมีครู และนักเรี ยนกลุ่มอื่นๆ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
6 , 9 , 12 , 15 หรื อ 18 ว่ามีความ
5. ให้นกั เรี ยนพิจารณาอัตราส่ วนที่เท่ากัน เช่น 503 , 100
300
150 200 250
เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อให้นกั เรี ยนสังเกตได้วา่
3
3 2
3 4
3 5
3 3
3 6
50 = 50  2 = 50  3 = 50  4 = 50  5 = 50  6
3
6
9
12
15
18
50 = 100 = 150 = 200 = 250 = 300

และ

6 = 62 = 3
100
100  2
50
9 = 93 = 3
150
150  3
50
18
18  6
3
300 = 300  6 = 50

สังเกตได้วา่
หรื อ

6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าการหาอัตราส่ วนที่เท่ากันทาได้กี่วธิ ี มีอะไรบ้างโดยการซักถามจน
ได้คาตอบว่า การหาอัตราส่ วนที่เทากันทาได้ 2 วิธี คือ
1) การหาอัตราส่ วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการคูณ
2) การหาอัตราส่ วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการหาร
7. ครู ยกตัวอย่างอัตราส่ วน 2-3 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยนหาอัตราส่ วนที่เท่ากัน เช่น 25 , 100
, 30
500 20
8. ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมในใบงาน เรื่ อง อัตราส่ วน ร้อยละ

ขั้นสรุ ป
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคาถามจากใบงานเรื่ อง อัตราส่ วน และร้อยละ
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อหาที่เรี ยน พร้ อมทั้งครู คอยตอบข้อซักถามของนักเรี ยนที่ยงั
สงสัย
8. การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
3. สังเกตจากการมีส่วนรวมในการงานกลุ่ม
9. สื่ อการสอน
1. ใบงาน เรื่ อง อัตราส่ วน ร้อยละ
2. สื่ อการสอน power point เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ
10. แหล่ งการเรียนรู้
1. อินเทอร์ เน็ต
2. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. หนังสื อคู่มือครู วชิ าคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
4. ห้องสมุดโรงเรี ยน
5. ครู -อาจารย์
6. เพื่อนนักเรี ยน

ใบงาน เรื่อง อัตราส่ วน ร้ อยละ
รายวิชา คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผู้สอน น.ส. กุลธิดา แก่ นแก้ ว
โรงเรียนหนองหิง้ พิทยา
กลุ่มที.่ ..............................ชื่ อกลุ่ม...............................................................................ชั้น.........................
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาอัตราส่ วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่ วนเดิม 4 ตัวอย่าง
1. 2 : 3
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
2. 36 : 24
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. 20 : 30
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
4. 3 : 4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
5. 4 : 16
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง สัดส่ วน
ผูส้ อน นางสาวกุลธิ ดา แก่นแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 2 ชัว่ โมง
ชัว่ โมงที่ 1-2
โรงเรี ยนหนองหิ้งพิทยา

1. สาระสาคัญ
ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรี ยบเทียบปริ มาณสองปริ มาณ ซึ่ งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรื อ มีหน่วย
ต่างกัน เรี ยกว่า อัตราส่ วน
2. สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
3. มาตรฐาน ค. 1.1
เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวติ จริ ง
4. ตัวชี้วดั
ใช้ความรู ้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในสถานการณ์ต่างๆ
5. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
1. อธิ บายความหมายของคาว่าสัดส่ วนได้อย่างถูกต้อง
2. นาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสัดส่ วนไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
6. สาระการเรียนรู้
ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่ วนเรี ยกว่า สัดส่ วน
7. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (120 นาที)
ขั้นนา
ครู ทบทวนเนื้อหา เรื่ อง อัตราส่ วน ร้อยละ โดยการใช้คาถามดังนี้
- วิธีการหาอัตราส่ วนที่เทากันทาได้กี่วธิ ี อะไรบ้าง (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
- 503 มีอตั ราส่ วนใดบ้างที่มีค่าเท่ากับค่านี้บา้ ง (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
-

100 มีอตั ราส่ วนใดบ้างที่มีค่าเท่ากับค่านี้บา้ ง (นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น)
500

ขั้นสอน
ครู ข้ ึนหัวข้อเรื่ องที่สอน เรื่ อง สัดส่ วน เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบแล้ว นักเรี ยนสามารถอธิบาย
ความหมายของคาว่าสัดส่ วนได้อย่างถูกต้อง และนาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสัดส่ วนไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
1. ครู เขียนอัตราส่ วนที่เท่ากันบนกระดานให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบต่ออีก 2-3 คาตอบพร้อม
ถามวิธีการคิดเป็ นการทบทวน

2. ครู สนทนาและซักถามกับนักเรี ยนถึงเรื่ องของสัดส่ วนมีใครทราบความหมายบ้าง และสามารถ
ยกตัวอย่างได้หรื อไม่
3. ครู ยกตัวอย่างสัดส่ วนแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปความหมายของสัดส่ วน เช่น
4
2
12 = 24
3 = 12
60
15

4. ให้นกั เรี ยนสรุ ปความหมายของสัดส่ วนจากการยกตัวอย่างในข้างต้น โดยครู เป็ นผูซ้ กั ถาม เช่น
1) อัตราส่ วนข้างต้นแสดงถึงอะไร (อัตราส่ วนที่เท่ากัน)
2) อัตราสวนที่เท่ากันคือ (สัดส่ วน)
จนได้ความหมายของสัดส่ วนว่า (การเท่ากันของอัตราส่ วนเรี ยกว่า สัดส่ วน)
3. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนความหมายของสัดส่ วนจากการสรุ ปข้างต้น
สัดส่วน คือ การเขียนประโยคที่แสดงการเท่ากันของ
อัตราส่วน

6. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างของสัดส่ วน เช่น
4 = 12
7
21
35
5
9 = 63
12 = 72
42
7

7. ให้นกั เรี ยนช่ วยกันอธิ บายความหมายของสัดส่ วนโดยการยกตัวอย่างที่เป็ นสิ่ งของ แล้วนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
8. ครู เขียน p : q = r : s ถามนักเรี ยนว่านี้คือสัดส่ วนหรื อไม่ ทาไมถึงเรี ยกว่าสัดส่ วน ให้นกั เรี ยน
ช่วยกันตอบคาถามและอภิปราย
9. ครู แนะนานักเรี ยนจากการเขียนสัดส่ วนข้างต้นว่า p , q , r และ s แทนจานวนที่หนึ่ง จานวนที่สอง
จานวนที่สาม และจานวนที่สี่ ตามลาดับ
10. ครู สนทนากับนักเรี ยนว่าถ้าแทนจานวนที่หนึ่ งด้วย 3 จานวนที่สองด้วย 11 และจานวนที่สาม ด้วย
9 นักเรี ยนสามารถหาจานวนที่สี่ได้หรื อไม่ มีวิธีการอย่างไรถึงได้คาตอบ ให้ออกไปเขียนบนกระดานหน้า
ชั้นเรี ยน
11. จากคาถามข้างต้นจะได้ 113 = 9s แล้ว s เท่ากับเท่าไรนัน่ เอง

ครู แนะนาต่ อถ้านักเรี ยนยังหาค าตอบไม่ไ ด้ และแสดงให้ดู แล้วให้นักเรี ยนช่ วยกันสรุ ปวิธีการคิ ดหา
คาตอบ (ว่าใช้วธิ ี การคูณไขว้) จะได้
3  s = 9  11
3s = 99
s

=

s

=

99
3

33

12. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปวิธีการหาคาตอบว่าใช้วธิ ี ใด (การคูณไขว้)
13. ครู ยกตัวอย่างโจทย์ 2 ตัวอย่างบนกระดาน ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ
ตัวอย่าง 1 จงหาค่า p จาก
วิธีทา

ตัวอย่าง 2 จงหาค่า r จาก
วิธีทา

p
4

=

p

=

p

=

100
150

=

100 15
150

=

p  15 =

100  15 =

30
15

4  30
120
15

8

r
15

r  150
r

10
=
r
r
=
10
14. ครู ให้นกั เรี ยนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้กลุ่มแต่ละกลุ่มคิดโจทย์สัดส่ วนเช่นเดียวกับตัวอย่างและ
แสดงวิธีทากลุ่มละ 1 ข้อ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยให้นกั สอนและเพื่อนกลุ่มอื่นพิจารณาการหาคาตอบว่า
ถูกต้องหรื อไม่ แล้วจดลงสมุด
15. ครู ซักถามการหาค่าของสัดส่ วนและความหมายของสัดส่ วนอีกครั้งเพื่อเป็ นการตรวจสอบความ
เข้าใจ
16.ให้นกั เรี ยนแต่ละคนตั้งโจทย์สัดส่ วนตามตัวอย่างแล้วให้เขียนใส่ กระดาษมาลงในแก้วหน้าชั้น
เรี ยน ครู จบั ออกมาสิ บข้อ เขียนบนกระดานให้นกั เรี ยนไปทาเป็ นการบ้าน
ขั้นสรุ ป
ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปเรื่ องสัดส่ วนโดยการสนทนาและซักถาม
8. การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
2. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
3. สังเกตจากการมีส่วนรวมในการงานกลุ่ม

9. สื่ อการสอน
1. สื่ อการสอน power point เรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ
10. แหล่ งการเรียนรู้
1. อินเทอร์ เน็ต
2. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. หนังสื อคู่มือครู วชิ าคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 2
4. ห้องสมุดโรงเรี ยน
5. ครู -อาจารย์
6. เพื่อนนักเรี ยน

