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แผนการจัดการเรียนรู้   
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพยีง 

รหัสวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     ชั้น ม. 2      
ชื่อหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ    เร่ือง ข้าวหลามอร่อยด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง   อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน   เวลา   2 ชั่วโมง 

*************************************************************** 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
ค 1.1  ม. 2/4  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา 

 ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ค 6.1 ม. 1–3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ 
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ค 6.1 ม. 1–3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม. 1–3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย  

และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
ค 6.1 ม 1–3/5 เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้  หลักการ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ  
 

2.  สาระส าคัญ 
 อัตราส่วนของจ านวนสองจ านวนและอัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน ซึ่ง
แต่ละจ านวนในอัตราส่วนเป็นจ านวนบวก    แสดงความสัมพันธ์ท่ีเปรียบเทียบปริมาณสอง
ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียว กันหรือต่างหน่วยกันก็ได้เรียกว่าอัตราส่วน   เราอาจเขียน

อัตราส่วนในรูป  ba :  และในรูป 
b

a    เราสามารถหาอัตราส่วนท่ีเท่ากันได้โดยการคูณหรือ

การหารแล้วได้อัตราส่วนใหม่ ท่ี เท่ากับอัตราส่วนเดิมอัตราส่วนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย    จึงจ ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง  
ไม่ให้เกิดควำมผิดพลำด บนพื้นฐำนของควำมมีเหตุมีผลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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3. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 
      3.1 เขียนอัตราส่วนของจ านวนหลาย ๆ จ านวน แทนการเปรียบเทียบปริมาณหลาย
ปริมาณท่ีก าหนดให้ได้ (K) 
     3.2  เขียนอัตราส่วนท่ีเท่ากันได้ 
      3.3  มีทักษะการแก้ปัญหาได้ (P) 
      3.4   มีทักษะการให้เหตุผลได้ (P)    
      3.5   มีทักษะการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการน าเสนอ(P)    
      3.6   มีทักษะการเช่ือมโยง (P)     
      3.7  ท างานอย่างเป็นระบบ (A)    
      3.8  มีความรอบคอบ (A)   
      3.9 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (A)     
      3.10 ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (A)     
 

4. สาระการเรียนรู้ 
                ความหมายของอัตราส่วน   การเขียนอัตราส่วนของปริมาณของส่งของ 
ท่ีก าหนดและการเขียนอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ 
 

5.  สมรรถนะส าคัญ 
      5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
      5.2 ความสามารถในการคิด 
      5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      6.1 ซื่อสัตย์สุจริต  
      6.2 มีวินัย 
      6.3 ใฝ่เรียนรู้ 
      6.4 อยู่อย่างพอเพียง 
      6.5 มุ่งมั่นในการท างาน  
 

7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
      7.1 ภาระงาน  
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 การปฏิบัติการหาส่วนผสมในขนมหวาน 
       7.2 ช้ินงาน        
 ใบงานท่ี 1, 2 และใบงานท่ี 3 

แบบฝึกทักษะท่ี 1 
 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
           8.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสติและ
สมำธิพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยชวนนักเรียนสนทนา ดังนี ้
ครู : ใครท างานบ้านก่อนมาโรงเรียนบ้าง(ครูมีเหตุผลในกำรสอนจำกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
นักเรียน) 
นักเรียน : นักเรียนตอบ หุงข้าว (ครูให้นักเรียนเลำ่ว่ำหุงอย่ำงไร ใส่ข้ำวและน้ ำเท่ำไร) 
ถ้านักเรียนตอบว่า ล้างจาน (ครูให้นักเรียนเล่ำว่ำล้ำงอย่ำงไร ใช้น้ ำยำอะไร อย่ำงไร) 
นักเรียนชงกาแฟให้พ่อแม่ (ครูให้นักเรียนเล่ำว่ำใส่อะไรบ้ำง อัตรำส่วนเท่ำไรอย่ำงไร)  
หรือครูอาจชวนนักเรียนสนทนา เรื่องนักเรียนมาโรงเรียนอย่างไร คนท่ีมารถโดยสารประจ า
ทางต้อง มีอัตราค่าบริการเท่าไร (เชื่อมโยงสู่เร่ืองที่สอน)ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความ
หลากหลายของกำรแสดงจ ำนวน กำรใช้จ ำนวนในชีวิตจริง เพื่อสร้ำงบรรยำกำศในควำม
เป็นกันเอง นักเรียนเกิดทักษะกำรสื่อสำรและสื่อควำมหมำย  (ครูต้องวำงแผนกระตุ้นให้
นักเรียนพูด เพื่อให้ได้ข้อมูลจำกนักเรียนในกำรเชื่อมโยงสู่เร่ืองที่ครูสอน) 
          8.2 ครูเช่ือมโยงสู่เรื่องท่ีสอนโดยกล่าวถึง “อัตรา” เป็นความสัมพันธ์ของส่ิงของ 
ต้ังแต่สองส่ิงขึ้นไป เช่น อัตราค่าโดยสาร อัตราการเข้าชมภาพยนตร์ อัตราของส่วนผสมใน
น้ าหวาน กาแฟ หรือข้าวหลาม ซึ่งเราสามารถเขียนอัตราในรูปของ อัตราส่วน (Ratios)  ได้ 
ครูให้ความรู้เรื่องการเขียนอัตราส่วนแทนอัตรา(ตามใบความรู้ท่ี 1) ดังนี้ 
                       ไข่ไก่ 10 ฟอง ราคา 32  บำท  
                          เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น 10 : 32 
                              เกลือ  2  ช้อนชา ใช้น้ ามะนาว 5 ถ้วย     
                          เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น   2 : 5 
                    สมุดราคาโหลละ     60   บาท              
   เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น   1 : 60 
                          จ านวนครูต่อจ านวนนักเรียน เป็น 1 ต่อ 25    
                         เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น   1 : 25 



 

 

  ตัวอย่างหน่วยฯ 146  
  

                     จ านวนไก่ต่อจ านวนเป็ด เป็น    20 ต่อ 50    
   เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น  20 : 50 
           8.3 เมื่อนักเรียนมีความรู้เรื่องการเขียนอตัราส่วนแทนอัตราแล้วครูเชื่อมโยงควำมรู้
สู่วิถีชีวิต ให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่ำในคณิตศำสตร์ โดยกล่าวถึงอัตราส่วนสามารถ
น าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเราได้ ดังนี้   
ครู : ในการผสมสี (ครูเชื่อมโยงสำระศิลปะ) หากนักเรียนต้องการสีเขียวนักเรียนจะต้องผสม
ระหว่างสีเหลืองและสีน้ าเงินในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม หรือถ้าเราต้องการใช้สีม่วงแดงอัตรา
ส่วนผสมของแม่สีนักเรียนจะใช้สีแดงผสมกับสีน้ าเงินในอัตราสีแดงมากกว่าสีน้ าเงินจึงจะ
ออกเป็นสีม่วงแดง 
ครู : เช่นเดียวกับท าขนมหรือการท าข้าวหลาม (ครูยกตัวอย่ำงให้เชื่อมโยงกับสินค้ำใน
ท้องถ่ินและสำระท่ีครูต้องกำรสอนบูรณำกำรเร่ืองข้ำวหลำม) นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
ส่วนผสมของท าข้าวหลามมีอะไรบ้าง  
นักเรียน : มีข้าวเหนียว น้ าตาล กะทิ เกลือ ถ่ัวด า เป็นต้น  
ครู :  ในการท าข้าวหลามนั้นจ าเป็นจะต้องมีส่วนผสมท่ีเหมาะสมจึงจะท าให้ข้าวหลามนั้น 
มีรสชาติอร่อยถูกใจ   
         8.4 ครูถามนักเรียน อัตราส่วนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของเรา
อย่างไรบ้าง  (เช่ือมโยงความรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อให้นักเรียน
เห็นคุณค่ำของคณิตศำสตร์ ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผล มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต และอยู่อย่ำงพอเพยีง)  และให้แต่ละกลุ่มท าใบงานท่ี 1 ดังนี้  
 

ผลิตภัณฑ์/อาหาร การวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ข้าวหลาม 
(ตัวอย่ำงที่ครูเชื่อมโยง
แผนบูรณำกำรเร่ือง- 
ข้ำวหลำม) 

การผลิตข้าวหลามจะต้องก าหนดสัดส่วนของข้าวเหนียว กะทิ 
น้ าตาล ถั่วลิสง ให้พอเหมาะ กับจ านวนท่ีผลิตเพื่อรักษา
คุณภาพความอร่อย ไม่ว่าเราจะผลิตข้าวหลามปริมาณมากหรือ 
น้อย (ควำมพอประมำณ) นักเรียนจะต้องรู้ว่าข้าวหลามแต่จะ
ท่ีมีรสชาติแตกต่างกัน เช่นข้าวหลามหนองมนจะนิ่มแฉะหวาม
มันรสเข้ม ข้าวหลามนครปฐมจะเหนียวนุ่มไม่แฉะรสกลมกล่อม 
ข้าวหลามบางท่ีจะมีรสมันเค็มนิดหน่อย (ควำมมีเหตุผล)  ใน
ข้าวหลามมีสารอาหารท่ีให้พลังงาน (ภูมิคุ้มกัน) 



 

 

  ตัวอย่างหน่วยฯ 147  
  

2. การหุงข้าว 
(ตัวอย่ำงที่ครูใช้ค ำถำม
ให้นักเรียนช่วยกัน
วิเครำะห์) 

การหุงข้าวควรจะต้องก าหนดสัดส่วนของข้าวและน้ าให้
พอเหมาะพอดี (ควำมพอประมำณ)เพราะถ้าใส่น้ ามากไปข้าว
จะแฉะ ถ้าใส่น้ าน้อยไปก็จะแข็งหากก าหนดอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมจะท าให้ข้าวนุ่มพอดี ข้าวที่ใช้หุงเป็นข้าวข้าวใหม่หรือ
ข้าวเก่า ถ้าข้าวใหม่ก็จะลดปริมาณน้ าลดลง ถ้าข้าวเก่าจะเพิ่ม
ปริมาณน้ ามากขึ้นเล็กน้อย(ควำมมีเหตุผล) ข้าวมี
คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานสูง มีวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะ
วิตามินบีสามารถป้องกันโรคเหน็บชาได้  (ภูมิคุ้มกัน) 

3. การเจียวไข ่ การท าไข่เจียว ปริมาณไข่และปริมาณน้ าปลาต้องเป็นสัดส่วน
กันในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม (ควำมพอประมำณ)  ถ้าใส่น้ าปลา
มากเกินไปไข่เจียวก็จะเค็ม  ใส่น้อยไปไข่เจียวก็จะจืด รวมถึง
ขนาดของน้ ามันและความแรงของไฟ  และไข่ท่ีจะน ามาท าไข่
เจียวนั้นต้อง เป็นไข่ดี ปลอดจากการติดเช้ือ(ควำมมีเหตุผล)  
ไข่ให้โปรตีน และสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย (ภูมิคุ้มกัน) 

4.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
หรืออาหาร หรือส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีต้องใช้ความรู้เรื่อง
อัตราส่วน 

นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามตัวอย่างข้างต้น 

 
8.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลงานของกลุ่ม เพื่อปลูกจิต 

อำสำและฝึกทักษะกำรสื่อสำรและน ำเสนอ นักเรียนท่ีเหลือให้ฟังอย่างมีสมำธริ่วมแสดง
ความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

8.6 ครูให้นักเรียนสรุปหลักการเขียนอัตราส่วนแทนอัตรา ได้ดังนี้การเขียน 
อัตราส่วนของปริมาณสองปริมาณมีหน่วยเหมือนกัน  ไม่จ าเป็นต้องเขียนหน่วยก ากับ
ส าหรับ ปริมาณสองปริมาณมีหน่วยต่างกัน ต้องเขียนหน่วยก ากับและเพื่อเน้นย้ าความ
เข้าใจให้นักเรียนในแบบฝึกทักษะท่ี 1 เป็นการบ้านเพื่อทบทวนความรู้ 

8.7 ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่าสินค้าท่ีสร้างช่ือเสียงในท้องถิ่นเราคือข้าวหลาม 
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(นักเรียนได้เรียนรู้แล้วในวิชำสังคมศึกษำ) ครูสอบถามนักเรียนข้าวหลามเจ้าไหนท่ีอร่อย
ถูกใจนักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นอัตราส่วนในของผสมข้าวหลามจากแหล่งเรียนรู้
ร้านค้าในท้องถิ่น หรือผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียนจะค้นในอนิเตอร์เน็ตกไ็ด้เพื่อเตรียม
เรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปในช่ัวโมงหน้า 
 

       คาบเรียนที่ 2 
8.8 ครูเชื่อมโยงควำมรู้เดิม(การเขียนอัตราแทนอัตราส่วน)ให้สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ 

(อัตราส่วนท่ีเท่ากัน) โดยน าขนมหวานไทยได้แก่ ขนมชั้น  ขนมถ้วย  ขนมหม้อแกง ขนมตาล
และขนมถ้วยฟู ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกขนมท่ีตนเองชอบมากท่ีสุดคนละหนึ่งชนิด (มิติด้ำน
วัตถุ ประหยัดรำคำไม่แพงหำง่ำยเด็กทุกคนรู้จักดีและวัฒนธรรมส่งเสริมสินค้ำไทย)  และ
ให้นักเรียนท่ีชอบขนมหวานไทยชนิดเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน (ครูใช้เหตุผลในกำรแบ่งกลุ่ม
ตำมควำมชอบและควำมสนใจของนักเรียนเพือ่ที่จะเรียนรู้ได้เร็วมีทิศทำงเดียวกัน)แล้วให้
ตัวแทนนักเรียนออกมารับขนมท่ีกลุ่มสนใจจากครูโดยเน้นกำรมีวินัยกำรมำก่อนหลังให้
เรียงล ำดับ ครูชมนักเรียนคนท่ีรับขนมแล้วไหว้สวย (มิติด้ำนวัฒนธรรม) แล้วให้แต่ละกลุ่ม
วิเคราะห์ส่วนผสมในขนม โดยใช้เวลา 15 นาที  (กำรก ำหนดระยะเวลำต้องกำรปลูกฝังให้
นักเรียนตรงต่อเวลำ และมีกำรวำงแผนกำรท ำงำน) นักเรียนแต่ละกลุ่มจะวิเคราะห์ถึง
ส่วนผสมท่ีมีอยู่ในขนม(อาจจะชิม ดม ก็ได้)  และน าเสนอ(นักเรียนจะก าหนดบทบาทหน้าที่
กันเองว่าใครท าหน้าที่อะไร เช่น จดบันทึก ใครชิม ใครสรุปน าเสนอ นักเรียนได้ท ำงำน
ตำมควำมสนใจ เป็นควำมพอประมำณ  กำรวำงแผนท ำงำนร่วมกันฝึกกำรเป็นผู้น ำผู้ตำม 
เป็นมิติด้ำนสังคม  นักเรียนมีทักษะกำรสังเกต ใฝ่เรียนรู้กำรให้เหตุผลและกำรน ำเสนอ) 

8.9 ครูน าสูตรขนมแต่ละชนิดให้นักเรียนศึกษาแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอส่ิงท่ีได้ 
เรียนรู้ในสูตรขนมนั้น (นอกจากนักเรียนจะทราบสูตรในการท าขนมแล้วนักเรียน นักเรียนยงั
ได้ความรู้ในการทวีคูณของสูตรขนม) 

8.10 ครูเช่ือมโยงให้ความรู้เรื่องอัตราส่วนท่ีเท่ากันตามใบความรู้ท่ี 2 เมื่อนักเรียน 
เข้าใจดีแล้ว ให้แต่ละกลุ่มน าสูตรข้าวหลามที่ไปสืบค้นมา ให้เพิ่มหรือลดปริมาณการท า
ข้าวหลามที่ให้รดชาติเดิมโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนท่ีเท่ากันแล้วท าใบงานท่ี 2 
 

8.11 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน ครูเน้นย้ าการเพิ่มหรือลดอัตราส่วนใน 
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ของผสมข้าวหลามจะยังท าให้ข้าวหลามมีรดชาติที่อร่อยเหมือนเดิม เมื่อนักเรียนน าเสนอ
ผลงาน นักเรียนท่ีเหลือให้มีสมำธิต้ังใจฟังเพื่อนเป็นกำรให้เกียรติกันและถือเป็นวัฒนธรรม
ในกำรเรียนรู้เมื่อมีคนพูดก็ต้องมีคนฟัง ถือเป็นกำรเสริมแรงใจให้เพื่อน  

8.12 ครูสนทนำกับนักเรียนเม่ือนักเรียนแต่ละกลุ่มได้อัตรำส่วนของข้ำวหลำม 
แล้ว ภำระงำนต่อไปนักเรียนจะต้องผลิตข้ำวหลำม(ซ่ึงบูรณำกำรในวิชำกำรงำนอำชีพ) 
ครูใช้ค ำถำมกระตุ้น(เพื่อเสริมสร้ำงอุปนิสัยพอเพียง) ดังนี ้
ครู : ครูเคยไปเท่ียวเพชรบุรี  เห็นร้านขนมหม้อแกงอยู่หลายร้าน ซึ่งเป็นสาขาเดียวกัน  
แต่เมื่อชิมรสชาติของขนมหม้อแกงจะมีรสชาติท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ัง ๆ ท่ีใช้สูตรอัตรา
ส่วนผสมเดียวกัน นักเรียนคิดว่าอะไรท าให้เกิดความแตกต่าง แล้วถ้านักเรียนจะต้องผลิต 
ข้าวหลามตามสูตรที่นักเรียนได้มา นักเรียนจะท าอย่างไรจึงจะรกัษารสชาติของข้าวหลาม 
ให้มีรสชาติคงเดิม 
นักเรียน :  นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและน าเสนอเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะท าให้ 
ข้าวหลามท่ีนักเรียนจะผลิตในช่ัวโมงต่อไปนั้นหอมอร่อยและคงรสชาติเดิม 
นักเรียนอาจวิเคราะห์ได้ดังนี ้

8.12.1 ก่อนลงมือปฏิบัติต้องมีความพร้อม จัดเตรียมอุปกรณ์ และส่วนผสมท่ี 
จะผลิตข้าวหลามให้พร้อม และเพียงพอไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป(ควำมพอประมำณ) 

8.12.2 ความแรงของไฟ ระยะเวลาท่ีใช้ในการเผาข้าวหลาม 
(ควำมพอประมำณ) 

8.12.3 ต้องรู้ว่าจะผสมอะไรก่อนหลัง ด้วยเหตุผลท่ีว่าล าดับการใส่ส่วนผสม 
ในการปรุงอาหารหรือประกอบอาหาร  อาจท าให้อาหารขาดความอร่อย(กำรมีเหตุผล) 

8.12.4 ความเหมาะสมของกระบอกข้าวหลาม ขนาดของกระบอกข้าวหลาม  
ความแก่อ่อนของกระบอกไมไ้ผ่มีเยื่อไผ่ เพื่อให้ข้าวหลามแลดูสวยน่ารับประทาน  
(กำรมีเหตุผล) 

8.12.5 เครื่องส าหรับตวงต้องได้มาตรฐาน ส่วนผสมท่ีจะใช้ต้องมีคุณภาพดี  
ไม่เหม็นหืน ไม่เสีย ไม่มีเช้ือรา หรือส่ิงเจือปน ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ (ภูมิคุ้มกัน) 

8.12.6 นักเรียนจะต้องวางแผนช่วยกันท างาน แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ตามความสามารถ(ความถนัด)ของแต่ละคน เพื่อให้งานเสร็จตามเวลา (ภูมิคุ้มกัน) 

8.12.7 นักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องการเพิ่มปริมาณในอัตราส่วน ต้องมี 
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ความรู้เรื่องชนิดของข้าวเหนียวท่ีน ามาใช้ มีความรู้เรื่องเครื่องมือท่ีใช้ตวงต้องมีมาตรฐาน 
หรือการใช้เครื่องตวงให้ถูกวิธี (มีควำมรู้) 

8.12.8 ต้องมีสมาธิ และสติ ในการตวงอัตราส่วน ต้องไม่นับผิด หรืออะไร 
ใส่แล้วอะไรยังไม่ใส่ และต้องมีการอดทนไม่ใจร้อนในการท างานแต่ละขั้นตอน หรือ 
ขณะปฏิบัติงานมีการกระทบกระท่ังกันต้องรู้จักการขอโทษและให้อภัย (กำรมีคุณธรรม) 

9. ครูให้นักเรียนบันทึกข้อมูลท่ีแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ ลงสมุดบันทึกไว้ 
เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ก่อนลงมือท าผลิตข้าวหลามในช่ัวโมงต่อไปซึ่งเป็นวิชา 
การงานพื้นฐานอาชีพต่อไป 
 

9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
         9.1 ส่ือการเรียนรู ้

9.1.1   ส่ือขนมหวานไทย    
9.1.2   ภาพขนมหวานไทยและส่วนผสม 

 9.1.3   ใบความรู้ท่ี 1, 2 
                 9.1.4   ใบงานท่ี 1, 2  
                 9.1.5   แบบฝึกทักษะท่ี 1 
         9.2 แหล่งเรียนรู้ 
 9.2.1   เอกสารส่ิงพิมพ์ “สูตรขนมหวาน” 
 9.2.2   อินเตอร์เน็ต    
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10.  การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
1. เขียนอัตราส่วนแทนอัตรา
การเปรียบเทียบปริมาณสอง
ปริมาณได้ 

ตรวจใบงาน 
ท่ี1,2 และ 3 
ตรวจแบบฝึก
ทักษะท่ี 1  

ใบตรวจใบงาน
ท่ี 1 
ท่ี1และ 2  
แบบฝึกทักษะ 
ท่ี 1  

นักเรียนท่ีตอบถูก 
มากกว่าร้อยละ  80  ดีมาก 
  ร้อยละ  70 – 79     ดี 
  ร้อยละ  50 -  69    พอใช้ 
ต่ ากว่าร้อยละ 50   ปรับปรุง   

ด้านทักษะ/กระบวนการ      
1. การแก้ปัญหา    
2. การให้เหตุผล              
3. การส่ือสาร  การส่ือ
ความหมาย และการเสนอ                          
4.การเช่ือมโยง 

 
การสังเกต
พฤติกรรม 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรม 

ได้คะแนนต้ังแต่ 16 – 20 ดี 
ได้คะแนนต้ังแต่ 10 – 15  
พอใช้ 
ได้คะแนนต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 

ค่านิยม  
1. ท างานอย่างเป็นระบบ 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. ตระหนักในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ 

 
การสังเกต
พฤติกรรม 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สรุปแบบสังเกตพฤติกรรม 

ได้คะแนนต้ังแต่ 16 – 20 ดี 
ได้คะแนนต้ังแต่ 10 – 15  
พอใช้ 
ได้คะแนนต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
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11.  บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ผลการจัดการเรียนรู้ 
   1.1 ความรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   1.2 กระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   1.3 ค่านิยม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ    

      (................................................)    

                ผู้สอน 
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                     ใบความรู้ที่ 1   

อัตราส่วน 

อัตรา (Rate)          คือ  ข้อความท่ีแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองปริมาณ        
อัตราส่วน (Ratio)  คือ  การเขียนสัญลักษณ์ แทนการเปรียบเทียบของปริมาณสองปริมาณ  

โดยใช้สัญลักษณ์  a : b  หรือ 
b

a (อ่านว่า a  ต่อ b)   เรียก "a" ว่า จ านวนแรกหรือจ านวนท่ี

หนึ่ง และเรียก "b" ว่า จ านวนหลังหรือจ านวนท่ีสอง จะพิจารณาในกรณีท่ี a และ b เป็น
จ านวนบวกเท่านั้นโดยส่วนใหญ่จะพบว่ามีการน าอัตราส่วนไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับ การซื้อขาย 
การเงิน อัตราดอกเบ้ีย  
เช่น 
                    ไขไ่ก่ 10 ฟอง ราคา  32  บาท  เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น 10 : 32 
                  
                                  
    เกลือ 2 ช้อนชา น้ ามะนาว 5 ถ้วย เขียนในรูปอัตราส่วน เป็น 2 : 5 
                  
    สมุดราคาโหลละ   60   บาท   เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น   1 : 60 
                
           จ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนเป็น 1 ต่อ 25  
     เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น   1 : 25 
                  
        จ านวนไก่ต่อจ านวนเป็ด เป็น 20 ต่อ 50  
     เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น   20 : 50 
  
 ในการเขียนอัตราส่วน ต าแหน่งของจ านวนแรกและจ านวนท่ีสองมีความส าคัญ  
ถ้าเขียนสลับต าแหน่งกันอาจท าให้ค่าของอัตราส่วนเปล่ียนไป  เช่น 
  ไข่ 10 ฟอง ราคา  35  บาท     เขียนในรูปอัตราส่วน  เป็น 10 : 35 
  เขียนเป็น  35 : 10    จะหมายถึง  ไข่จ านวน 35 ฟอง ราคา  10 บาท 
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           ในการเขียนอัตราส่วน ส่วนใหญ่นิยมเขียนในรูปอัตราส่วนอย่างต่ าเสมอเพราะ ง่าย
ต่อการคิดค านวณ   ถ้ามีอัตราส่วนใดยังไม่อยู่ในรปูอัตราส่วนอย่างต่ าให้ใช้วิธีการตัดทอนของ
เศษส่วนมาท าให้อัตราส่วนนั้นเป็นอัตราส่วนอย่างต่ า   เช่น 
ไข่ไก่ 10 ฟอง ราคา 35 บาท     เขียนในรูปอัตราส่วน เป็น 10 : 35  หรือ เขียนเป็น  2 : 7   
สมุด12  เล่ม ราคา   60  บาท    เขียนในรูปอัตราส่วน เป็น12 : 60  หรือ เขียนเป็น   1:5
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1. ปริมาณสองปริมาณมีหน่วยเหมือนกัน  ไม่จ าเป็นต้องเขียนหน่วยก ากับ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
 ตัวอย่างที่ 1   โต๊ะตัวหนึ่งมีความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  

 วิธีท า   เขียนในรูปอัตราส่วนได้ดังนี ้ 

                       อัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของโต๊ะ เท่ากับ 50 : 120   

 
 ตัวอย่างที่ 2     สุดามีเส้ือ 5 ตัว มีกางเกง 2 ตัว  
 วิธีท า   เขียนในรูปอัตราส่วนได้ดังนี ้ 

 อัตราส่วนของจ านวนเส้ือต่อจ านวนกางเกง   เท่ากับ  5 : 2  
 

2.  ปริมาณสองปริมาณมีหน่วยต่างกัน ต้องเขียนหน่วยก ากับ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
 ตัวอย่างที่ 3     นมเปรี้ยว 4 กล่อง ราคา 23 บาท   
 วิธีท า   เขียนในรูปอัตราส่วนได้ดังนี ้ 

                       อัตราส่วนของนมเปรี้ยวเป็นกล่องต่อราคาเป็นบำท เท่ากับ 4 : 23 
 
 
 ตัวอย่างท่ี 4    จ านวนกรรไกร 10  อันต่อนักเรียน 40 คน     
 วิธีท า   เขียนในรูปอัตราส่วนได้ดังนี ้

  อัตราส่วนของกรรไกรเป็นอันต่อนักเรียนเป็นคน  เท่ากับ   4 : 2 
  

   การเขียนอัตราส่วน มี 2 แบบ 
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พิจารณา    
     การเขียนอัตราส่วนของจ านวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาท เท่ากับ 2 : 5  หรือ   
เขียนเป็น 4 : 10 หรือ 6 : 15  หากพิจารณาจริงๆ โดยทอนให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ าแล้ว 
จะพบว่าอัตราส่วนดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกันดังนี้  
 

จ านวนไข่ไก่ (ฟอง)  2 4 6 8 10 12 14 

ราคาไข่ไก่ (บาท)  5 10 15 20 25   
 

   กล่าวได้ว่าอัตราส่วนเหล่านี้เป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน เขียนได้ดังนี้ 

          2 : 5   =   4 : 10   =   6 : 15   =   8 : 20   =   10 : 25  =  …………=…………… 

หรือ อาจเขียนในรูปเศษส่วนได้ ดังนี้ 

          
25

10

20

8

15

6

10

4

5

2  

           จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนข้างต้นแต่ละจ านวน มีความเกี่ยวข้องกันดังนี ้

   
25

22

10

4




    และ   

5

2

210

24




  

   
35

32

15

6




    และ   

5

2

315

36
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    และ   

5

2
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55

52

25

10




    และ   

5

2
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 สรุปการท าอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่ก าหนดให้ สามารถท าได้โดยใช้หลักการคูณ
และหลักการหาร 

      1.  หลักการคูณ เมื่อคูณแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใดด้วยจ านวนเดียวกันโดยท่ี
จ านวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ท่ีเท่ากับอัตราส่วนเดิม 

ใบความรู้ที่ 2 อัตราส่วนที่เท่ากัน 



 

 

  ตัวอย่างหน่วยฯ 158  
  

    2.  หลักการหาร เมื่อหารแต่ละจ านวนในอัตราส่วนใดด้วยจ านวนเดียวกันโดยท่ี
จ านวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ท่ีเท่ากับอัตราส่วนเดิม 
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ช่ือหัวหน้ากลุ่ม..................................................สมาชิกเลขท่ี................................................... 

ผลิตภัณฑ์/อาหาร การวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ข้าวหลาม 
(ตัวอย่างท่ีครูเช่ือมโยง
สินค้าขายดีในท้องถิ่น) 

การผลิตข้าวหลามจะต้องก าหนดสัดส่วนของข้าวเหนียว กะทิ 
น้ าตาล ถั่วลิสง ให้พอเหมาะพอดี (ความพอประมาณ)เพื่อรักษา
คุณภาพความอร่อยตามท่ีต้องการเช่นข้าวหลามหนองมนจะนิ่ม
แฉะหวามมันรสเข้ม ข้าวหลามนครปฐมจะเหนียวนุ่มไม่แฉะรส
กลมกล่อม ข้าวหลามบางท่ีจะมีรสมันเค็มนิดหน่อย (ความมี
เหตุผล)  ในข้าวหลามมีสารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่  
คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน โปรตีน  (ภูมิคุ้มกัน) 

2. การหุงข้าว 
(ตัวอย่างท่ีครูใช้ค าถาม
ให้นักเรียนช่วยกัน
วิเคราะห์) 

การหุงข้าวควรจะต้องก าหนดสัดส่วนของข้าวและน้ าให้
พอเหมาะพอดี (ความพอประมาณ)เพราะถ้าใส่น้ ามากไปข้าวจะ
แฉะ ถ้าใส่น้ าน้อยไปก็จะแข็งหากก าหนดอัตราส่วนท่ีเหมาะสม
จะท าให้ข้าวนุ่มพอดี(ความมีเหตุผล) และขา้วที่ใช้หุงเป็นข้าวใหม่
หรือข้าวเก่า ถ้าข้าวใหม่ก็จะลดปริมาณน้ าลดลง ถ้าข้าวเก่าจะ
เพิ่มปริมาณน้ ามากขึ้นเล็กน้อย(ความมีเหตุผล)   
ข้าวให้พลังงานสูง มีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ ท้ัง
คาร์โบไฮเดรตและวิตามินบีรวมท่ีจ าเป็นส าหรับร่างกายท าให้
ร่างกายแข็งแรง (ภูมิคุ้มกัน) 

3.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
หรืออาหาร หรือส่ิงต่าง 
ๆ  
ท่ีต้องใช้ความรู้เรื่อง
อัตราส่วน 

นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามตัวอย่างข้างต้น 
 
 
 
 

4…………………… …………………………………………………………………………. 
 

ใบงานท่ี 1 



 

 

  ตัวอย่างหน่วยฯ 160  
  

 

 

 

ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................... 

ค าสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อความท่ีก าหนดไว้ในแต่ละข้อ 
1) ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนตามข้อมูลท่ีก าหนดให้ในลงในตารางให้สมบูรณ์ 

ล าดับที่ ประเภท เขียนในรูปอัตราส่วน 
1 ข้าวสารถังละ 200 บาท 1 : 200 
2 ข้าวหลาม 3 กระบอกราคา 45 บาท ......................................... 
3 กาแฟ 1 ช้อน ต่อ น้ าตาล 3 ก้อน ......................................... 
4 หัวใจของคนสูบฉีดโลหิต   

ประมาณ  4,500   ลิตร  ในเวลา  2   ช่ัวโมง 
......................................... 

5 จ านวนไก่ ต่อ จ านวนม้า เป็น 3 ต่อ 5 ......................................... 
6 ก มีเงิน 3 บาท  ข มีเงิน 8 บาท 50 สตางค์ ......................................... 
 

2) ให้นักเรียนเขียนสถานการณ์อัตราการเปรียบเทียบข้อมูลจากอัตราส่วนท่ีก าหนดให้ 
1 2:3 ................................................................................... 
2 5:13  ................................................................................... 
3 1:100 ................................................................................... 
4 21:35 ................................................................................... 
5 8:17 ................................................................................... 
6 17:8 ................................................................................... 
 
3) ให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของอัตราส่วนและหลักการเขียนอัตราให้อยู่ 

ในรูปของอัตราส่วน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบฝึกทักษะที่ 1 



 

 

  ตัวอย่างหน่วยฯ 161  
  

 
ใบงานท่ี 2 เร่ืองอัตราส่วนที่เท่ากัน 

รายช่ือหัวหน้ากลุ่ม.............................................................................................................. 
สมาชิกเลขท่ี…………………………………………………………………………………………………………….. 

1. จากข้อมูลท่ีนักเรียนสืบค้นได้ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนลงในแต่ละข้อ 

1.1 ข้าวเหนียว(ถ้วย):ถั่วด า(ถ้วย)…………………………………………………………... 
1.2 กะทิ(ถ้วย):น้ าตาล(ถ้วย):เกลือป่น(ช้อนโต๊ะ)…………………………………………... 

 
2. ให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนท่ีเท่ากันลงในตารางตามท่ีก าหนด 
 

ปริมาณ 
ข้าวเหนียว

(ถ้วย): 
กะทิ 
(ถ้วย) 

เกลือป่น(ช้อน
โต๊ะ) 

น้ าตาลทราย 
(ถ้วย) 

เกลือป่น 
(ช้อนโต๊ะ) 

 
คงเดิม 

     
 

2 เท่า  
 

    

3 เท่า   
 

    

4 เท่า   
 

    

2

1  

เท่า 

     

 
3. ให้นักเรียนช่วยกันสรุปการหาอัตราส่วนที่เท่ากนั สามารถท าได้ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                   สื่อการเรียนรู้  เรื่องอัตราส่วน 

ขนมช้ัน 
             
 
 
            
 
 
 
 
ส่วนผสม                 เพิ่มปริมาณอัตราส่วนที่เท่ากัน เป็น 2 เท่า 

1. หัวกะทิ 4 ถ้วย        (หัวกะทิ …………    8…...........ถ้วย) 
2. น้ าตาลทราย 3 ถ้วย      (น้ าตาลทราย ……   6………...........ถ้วย) 
3. น้ าลอยดอกมะลิ 1 ถ้วย     (น้ าลอยดอกมะลิ  ....2.......ถ้วย) 
4. แป้งถั่วเขียว 2 ช้อนโต๊ะ        (แป้งถั่วเขียว ……………4........... ช้อนโต๊ะ) 
5. แป้งท้าวยายม่อม 1 ถ้วย     (แป้งท้าวยายม่อม ……2……...........ถ้วย) 
6. แป้งข้าวเจ้า 2 ช้อนโต๊ะ     (แป้งข้าวเจ้า …………  4…...........ช้อนโต๊ะ) 
7. แป้งมัน 2 ถ้วย        (แป้งมัน …………….... 4......ถ้วย) 
8. ใบเตย 10 ใบ ค้ันน้ าข้น ๆ     (ใบเตย ……………     20...........ใบ) 
วิธีท า 
1.   เช่ือมน้ าเช่ือมโดยใช้น้ า 1 ถ้วย น้ าตาลทราย 3 ถ้วย 
2.   ผสมแป้งท้ัง 4 ชนิดเข้าด้วยกัน แล้วนวดกับกะทิ โดยค่อย ๆ ใส่กะทิทีละน้อย ๆ  
     นวดเบา ๆ จนกะทิหมด แล้วใส่น้ าเช่ือมคนให้เข้ากัน พอให้แป้งติดหลังมือนิดหน่อย 
3.  กรองแป้งท้ังหมดแล้วแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวอีกครึ่งหนึ่งใส่ใบเตยหรือสีตามชอบ 
4. น าถาดไปนึ่งแล้วทาน้ ามันให้ท่ัว ใส่แป้งสีขาวประมาณ 1/2 ถ้วย แล้วนึ่งให้สุก 
    ประมาณ 5 นาที  ช้ันท่ี 2 ใส่สีเขียว แล้วนึ่งอีกประมาณ 5 นาที ท าเช่นนี้ไป 
    จนหมดแป้ง แล้วให้ช้ันสุดท้ายเป็นสีเข้ม กว่าช้ันอื่น ๆ เมื่อสุกยกลงท้ิงให้เย็น  
    แล้วตัดเป็นชิ้นตามต้องการ 
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ส่ือการเรียนรู ้ เรื่องอัตราส่วน 
       

ขนม เม็ดขนุน 
                   
 
 
 
 
 
ส่วนผสม              เพิ่มปริมาณอัตราส่วนที่เท่ากัน เป็น 3 เท่า 
1. ถั่วเขียวเลาะเปลือก 450 กรัม      (ถั่วเขียวเลาะเปลือก  1,350 กรัม)  
2. น้ าตาลทราย 200 กรัม (ส าหรับผสมถ่ัว)    (น้ าตาลทราย          600   กรัม ) 
3. น้ าตาลทราย 3 ถ้วยตวง (ส าหรับท าน้ าเช่ือม)      (น้ าตาลทราย        9      ถ้วยตวง) 
4. น้ ากะทิ 400 กรัม              (น้ ากะทิ     1,200         กรัม) 
5. น้ าเปล่า 3 ถ้วยตวง (ส าหรับท าน้ าเช่ือม)            (น้ าเปล่า    9          ถ้วยตวง) 
6. ไข่เป็ด 5 ฟอง (ใช้เฉพาะไข่แดง)         (ไข่เป็ด      15        ฟอง) 

  

วิธีท า 
1. น าถั่วเขียวเลาะเปลือกมาท าความสะอาด และแช่น้ าท้ิงไว้ประมาณ 2  

ช่ัวโมง จากนั้นจึงน าไปนึง่ให้สุก ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)  
2. เมื่อถ่ัวเขียวสุกดีแล้ว ให้น าไปใส่ในเครื่องปั่นไฟฟ้า พร้อมกับน้ าตาลทราย 

และน้ ากะทิ ปั่นจนส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันดี  
3. จากนั้นจึงเทส่วนผสมลงในกระทะทองเหลือง (หรือกระทะเคลือบเทฟลอน 

ก็ได้)และต้ังบนไฟอ่อนๆ ค่อยๆกวนจนข้นและเหนียว (ใช้เวลาประมาณ 20 - 30 นาที)  
จึงปิดไฟ และท้ิงไว้ให้เย็น (ถั่วต้องแห้ง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถน าไปป้ันได้)  

4. ก่อนปั้นให้นวดส่วนผสมท้ังหมดอีกครั้งจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จากนั้น 
จึงปั้นให้เป็นรูปทรงเม็ดขนุน  

5. ท าน้ าเช่ือมโดยผสมน้ าตาลและน้ าเปล่า น าไปเค่ียวในกระทะทองเหลือง  
(หรือกระทะเคลือบเทฟลอนก็ได้) จนเหนียวข้นเป็นยางมะตูม จึงปิดไฟ  

6. ตอกไข่และเลือกเอาเฉพาะไข่แดงมารวมกัน เข่ียพอให้ไข่แดงแตก จากนั้น 
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จึงน าเม็ดขนุนท่ีปั้นเตรียมไว้ใส่ลงไปแช่ในไข่แดงทีละเม็ด แล้วจึงน าไปใส่ในน้ าเช่ือม พยายาม
อย่าให้ติดกัน พอใส่ลงไปมากแล้วจึงน ากระทะไปต้ังบนไฟอ่อนๆจนสุกท่ังจึงตักออกมาพัก 
ท าซ้ าเช่นนี้จนเม็ดขนุนท่ีปั้นไว้หมด จัดเม็ดขนุนใส่จาน เสิร์ฟทานเป็นของว่างในวันสบายๆ 
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สื่อการเรียนรู้  เรื่องอัตราส่วน 
       ขนม ถ้วยฟู 

 
  
                    
 
 
 

 
 
 
ส่วนผสม         เพิ่มปริมาณอัตราส่วนที่เท่ากัน เปน็ 2 เท่า 

1. แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วยตวง        (แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วยตวง) 

2. น้ าตาลทราย  
2

1 ถ้วยตวง             (น้ าตาลทราย 1 ถ้วยตวง) 

3. น้ าลอยดอกไม้ 
2

1  ถ้วยตวง           (น้ าลอยดอกไม้ 1 ถ้วยตวง) 

4. ยีสต์ 1 ช้อนชา         ( ยีสต์ 2 ช้อนชา ) 
 

5. ผงฟู 1 ช้อนชา        (ผงฟู 2 ช้อนชา) 
 
วิธีท า 
1. ใส่ยีสต์ลงไปในแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากัน ใส่น้ าลอยดอกไม้ทีละน้อย นวดจน 

แป้งนิ่มเนียน 
2. ใส่น้ าตาลและน้ าท้ังหมดลงในแป้ง ใส่ผงฟู นวดต่อไป ปิดฝาครอบไว้ 1-2  

ช่ัวโมง 
               3.   เรียงถ้วยตะไลลงในรังถึงนึง่ในน้ าเดือดจนถ้วยร้อนประมาณ 5 นาที ตักขนม
ท่ีผสมไว้ลงในถ้วยตะไลพอเต็มปิดฝานึ่งให้สุกประมาณ 10-15 นาที ยกลงพักไว้ให้เย็น แล้ว
จึงแกะออกจากถ้วย 
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                          สื่อการเรียนรู้  เรื่องอัตราส่วน 
                                                   ขนมถ้วย 
 
 
 
 

ส่วนผสมท าตัวขนมถ้วย                เพิ่มปริมาณอัตราส่วนที่เท่ากัน เป็น 4 เท่า 

1. แป้งข้าวเจ้า 
2

1 ถ้วย        (แป้งข้าวเจ้า          2     ถ้วย ) 

2. แป้งเท้ายายม่อม 2 ช้อนโต๊ะ           (แป้งเท้ายายม่อม 8   ช้อนโต๊ะ ) 
3. หางกะทิ 1 ถ้วย       (หางกะทิ         4    ถ้วย ) 

4. น้ าตาลปี๊บ 
2

1  ถ้วย       ( น้ าตาลปี๊บ       2     ถ้วย) 

5. น้ าใบเตย 
4

1  ถ้วย      ( น้ าใบเตย        1    ถ้วย) 

ส่วนผสมท าหน้าขนม  
1. แป้งข้าวเจ้า 2 ช้อนโต๊ะ  
2. หัวกะทิ 1 ถ้วย  

3. เกลือ 
2

1  ช้อนชา 

 วิธีท า 
1. เตรียมท าตัวขนมโดย น าหางกะทิไปผสมกับแป้งข้าวเจ้า, แป้งเท้ายายม่อม, 

น้ าตาลปี๊บและน้ าใบเตย นวดจนเข้ากันดี น าไปกรองด้วยผ้าข้าวบางและพักไว้  
2. เตรียมท าหน้าขนมโดยน าหัวกะทิผสมกับแป้งข้าวเจ้าและเกลือ คนจนละลายดีจึง

น าไปกรองด้วยผ้าขาวบาง และท้ิงไว้  
3. ต้ังหม้อนึ่งรอจนน้ าเดือดจึงเรียงถ้วยตะไลลงไป นึ่งจนถ้วยตะไลร้อน จึงเริ่มหยอด

ตัวขนม (ท่ีเตรียมไว้ในขั้นตอนท่ี 1) ลงไปประมาณ 3/4 ถ้วยตะไล จากนั้นจึงปิดฝาหม้อและ
นึ่งท้ิงไว้ประมาณ 3 - 5 นาที จากนั้นจึงหยอดหนา้ขนม (ท่ีเตรียมไว้ในขั้นตอนท่ี 2) ลงไปใน
ถ้วยตะไล จนเต็มและนึ่งต่อไปอีกประมาณ 5 นาที  

4. รอจนเย็นแล้วจึงน าไปเสิร์ฟ เวลาเสิร์ฟสามารถเสิร์ฟทั้งถ้วยตะไล หรือใช้ไม้พาย
แคะออกจากถ้วยแล้วจัดเรียงใส่จาน 
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                                         สื่อการเรียนรู้  เรื่องอัตราส่วน 
                                               ขนมหม้อแกง      
 

ส่วนผสม            เพิ่มปริมาณอัตราส่วนที่เท่ากัน เปน็ 4 เท่า 
1. เม็ดบัว 250 กรัม (เผือก,ถ่ัว)      (เม็ดบัว  1,000   กรัม) 
2. น้ าเปล่า 4 ถ้วยตวง       (น้ าเปล่า  16     ถ้วยตวง) 
3. หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง                            (หัวกะทิ     4     ถ้วยตวง) 
4. น้ าตาลปี๊บ 250 กรัม                          (น้ าตาลปี๊บ 1,000  กรัม ) 

5. เกลือป่น 
4

1  ช้อนชา        (เกลือป่น     1    ช้อนชา ) 

6. ไข่เป็ด 3 ฟอง          (ไข่เป็ด      12   ฟอง) 
7. หอมแดงซอยละเอียด 3 ลูก                    (หอมแดง    12   ลูก)  

8. ใบเตย 3 ใบ                                       (ใบเตย      12   ใบ) 
วิธีท า 

1. น าหอมแดงไปเจียวในน้ ามันจนเหลืองและกรอบ (ควรเจียวด้วยไฟอ่อนๆ )  
2. น าถั่วเขียวเลาะเปลือกไปแช่ในน้ าและน าไปนึ่งจนสุก หรือถ้าใช้เผือกก็ปอก

เปลือกและน าไปนึ่งจนสุก จากนั้นจึงน าเผือกไปยีให้เป็นชิ้นเล็กๆ  
3. ในชามขนาดกลาง, ผสมไข่ น้ าตาลปี๊บและเกลือ แล้วขย าโดยใช้ใบเตยให้เข้ากันดี 

น้ าตาลละลายหมด จากนั้นจึงใส่หัวกะทิลงไป ขย าต่ออีกจนส่วนผสมเข้ากันดี แล้วจึงน าไป
กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอาส่ิงสกปรกออก  

4. เอาถั่วหรือเผือกใส่ลงไปในส่วนผสมท่ีกรองแล้ว และใส่น้ ามันท่ีเหลือจากการ 
เจียวหอมแดง (ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ) คนจนส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันดี  

5. น าส่วนผสมท่ีได้ไปกวนด้วยไฟร้อนปานกลางในกระทะทองเหลือง (หรือกระทะ
เทฟลอนก็ได้) กวนจนส่วนผสมเริ่มข้นก็พอ ถ้ากวนมากเมื่อน าไปอบจะ ไม่น่าทานเพราะจะ
แตกมัน ท่ีเราน ามากวนก็เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแยกช้ันเมื่อน าไปอบเนื่องจากไข่กับกะทิ 
ไม่เข้ากันดี  

6. น าส่วนผสมท่ีกวนแล้วไปอบ โดยใส่ถาดหรือแบบท่ีต้องการ ใช้ความร้อน 180 
องศาเซลเซียส (360 องศาฟาเรนไฮต์) อบประมาณ 30 - 40 นาที จากนั้นจึงน าหอมเจียวไป
โรยหน้าและอบต่ออีกประมาณ 5 นาที  

7. ถ้าอบโดยใส่ถาดไว้ เวลาเสิร์ฟก็ตัดแบ่งเป็นช้ินขนาดตามความเหมาะสม ถ้าอบ
โดยใส่แบบอื่นๆไว้ ถ้าขนาดแบบไม่ใหญ่มาก อาจเสิร์ฟได้พร้อมแบบทันที   
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แนวทางการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดใบงานการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดใบงานการเรียนรู้  
 

      หลัก
พอเพียง 

 
ประเด็น 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
เนื้อหา 

 
 

 ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร 
เนื้อหา ออกแบบ และจัดใบ
งานได้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด 

ครูก าหนดสาระท่ี
สอน(อัตราส่วน)ให้
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
ในการท าข้าวหลาม 

เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุม
ตามจุดประสงค์และ
นักเรียนมีพืน้ฐานใน
การเรียนรู้เรื่องต่อไป 

 
เวลา 

 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมเพียงพอกับเวลาท่ี
ก าหนดไว้ 

ครูมีเหตุผลในการ
ก าหนดเวลาในบาง
ขั้นตอนของการสอน
เพื่อให้สอนได้เป็น
ล าดับต่อเนื่องกัน 

เพื่อให้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ได้
เป็นไปตามข้ันตอน
และทันเวลาท่ี
ก าหนด 

วิธีการจัด
กิจกรรม 

1.น าเข้าสู่บทเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับเรื่องท่ีสอน 
2. แจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้สัมพันธ์กับการน าเข้า
สู่บทเรียน 
3.ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดี
กับจ านวนนักเรียนตามกลุ่ม
สนใจ    
4.  ครูยกตัวอย่างเช่ือมโยง
ทักษะชีวิตได้เหมาะสมกับ
ความสนใจและวัยของ
ผู้เรียน 
 

1.  ครูมีเหตุผลใน
การจัดใบงานเป็น
ล าดับขั้นตอนจาก
การปฏิบัติจริง
รูปธรรมสู่นามธรรม
ท าใหเ้ช่ือมโยงต่อ
สาระท่ีสอนได้ง่าย 
2. ครูจัดกลุ่ม
นักเรียนตามสนใจ
เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงคิดเห็นท่ี
สอดคล้องต้องกัน 
 

ครูก าหนดใบงานให้
นักเรียนได้เรียนรู้
ขนมไทยในท้องถิ่น
ท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจได้
รวดเร็วและนักเรียน
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปประยุกต์ใช้ได้
ในวิถีชีวิตเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีครู
ต้องการ 
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         หลัก
พอเพียง 

ประเด็น 
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 5.การฝึกปฏิบัติใบงาน 
มีการเช่ือมโยงสู่หลักคิด 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ครูมีใบงาน 
ท่ีเช่ือมโยงทักษะ
ชีวิตเพื่อให้นักเรียน
ได้เห็นความส าคัญ
ของคณิตศาสตร์ 

 

 
แหล่งเรียนรู้ 

 

ครูจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียนทุกคนได้
ร่วมใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
ท่ัวถึง 

แหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนมีความ
ปลอดภัย ไม่
เสียเวลาและ
ส้ินเปลืองเงิน 

ไม่เสียเวลาในการ
สอนท าให้ครูสอนได้
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่วางไว ้

สื่อ/อุปกรณ ์    ส่ือการสอนขนมไทยราคา 
ไม่แพง มีความหลากหลาย
ให้เลือก ครูจัดเตรียมขนม
เท่าจ านวนกลุ่มขนมท่ีสนใจ 
ครูจัดเตรียมเอกสาร/ใบงาน 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา มี
ขนาดและจ านวนท่ีเพียงพอ
กับจ านวนผู้เรียน 

ส่ือการสอน(ขนม
หวานไทย) หาง่าย 
มีส่วนผสมท่ีชัดเจน 
ง่ายต่อการเรียนรู ้
และให้ผู้เรียน 
เห็นคุณค่าของ 
ภูมิปัญญาไทย 
 

ครูน าขนมหวานไทย
มาใช้เช่ือมโยงการ
สอน นักเรียนปฏิบัติ
ใบงานโดยไม่เกิด
ความเส่ียงและไม่
ท าลายสุขภาพของ
นักเรียน 
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ประเมินผล ครูมีการออกแบบการวัด
และการประเมินผลได้
เพียงพอกับตัวชี้วัดและ
เหมาะสมกับเวลาและวัย
ของผู้เรียน 

มีการออกแบบ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหา
ท่ีต้องการวัดตรง
ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 

1. ครูมีการวาง
แผนการวัดและ
ประเมินผลเป็น
ขั้นตอนชัดเจน 
2. แบบประเมินผล
มีการตรวจสอบวัด
และปรับปรุงมีความ
เช่ือมั่น เท่ียงตรงใน
การวัดตามตัวชี้วัด 

         หลัก
พอเพียง 

ประเด็น 
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

1.  ครูผู้สอน มีความรู้ในเนื้อหาสาระท่ีสอน เรื่อง อัตราส่วน   
2.  มีความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเช่ือมโยงสู่
การสอน 
3. ความรู้ในผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

คุณธรรม 
ของครู 

- มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม 
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2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
การจัดใบงานการเรียนรู้ 

 2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิด และฝึกปฏิบัติ ตาม 3 ห่วง 2 เง่ือน ดังนี ้
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.นักเรียนรู้จักประมาณตน รู้
ศักยภาพของตนเองในการ
เรียนรู้  
2. นักเรียนได้เรียนรู้ใน
อัตราส่วนท่ีเหมาะสมท าให้ 
ไม่มากและไม่น้อยเกินไปท า
ให้มีความพอประมาณในการ
ใช้ชีวิตได้อย่างเพียงพอและ
พอดี 
 
 

 1. นักเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง ได้
ร่วมกันคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้
ผลงานถูกต้อง ท าให้ซึม
ซับในการรู้เหตุและผลท่ี
จะเกิดขึ้น 
   2. ในการท างาน 
ทุกครั้งนักเรียนได้ใช้
เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อให้ได้
ข้อสรุปท่ีถูกต้อง 

   1. นกัเรียนมีการวิเคราะห ์
มีหลักคิด มีการไตร่ตรองถึงผล 
ท่ีจะเกิดขึ้นก่อนการท างานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผลงาน
ออกมามีคุณภาพตามท่ีต้องการ 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้การท างาน
ร่วมกัน การยอมรับซึง่กันและ
กันท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
3.นักเรียนได้เรียนรู้ถึงอาหาร
และสารอาหารต่าง ๆ ท าให้รู้จัก
เลือกรับประทานอาหารที่ให้
ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็น 
ภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ 
 

    
ความรู้ที่ต้องมีก่อนเรียน 

1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของอัตรา ของส่ิงต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนมีความรู้อัตราส่วนของผสมในข้าวหลาม 
3. นักเรียนมีความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

             คุณธรรม 1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริตและตรงต่อเวลา 
2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
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2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
s              
ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ ผลจากการ
เรียนรู้นักเรียน
ได้ฝึกวิเคราะห์
ความเหมาะสม
ในของผสมต่าง 
ๆ ท าให้ผู้เรียน 
รู้จักใช้ วัสดุ
ส่ิงของ และ
ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม 
พอเพียง 

นักเรียนมี
ความรู้ในการ
วางแผนการ
ท างานร่วมกัน  
มีความรู้ในการ
เป็นผู้น าและ 
ผู้ตามท่ีดี 
และได้เรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมี
ความสุข 

 ปลูกจิตส านึก
ในการรักษา
ความสะอาด
ห้องเรียน 
ท างานเสร็จแล้ว
ต้องรู้จัก จัดเก็บ
ให้เรียบร้อยโดย
ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม 
 

 มีความรอบรู้ 
ในการอนุรักษ์  
ส่งเสริม
มาตรฐานของ
ขนมไทยใน
ท้องถิ่น 
 
 

ทักษะ มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ใน
การเช่ือมโยง
ความรู้ 
สู่ทักษะชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มีทักษะในการ
ท างานร่วมกัน 
เกิดการยอมรับ
ภายใต้
ข้อก าหนด กฎ
กติกา มารยาท 
การอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้อย่าง
เป็นปกติสุข 

มีความช านาญ 
ในการเลือกใช้
วัตถุ 
อุปกรณ์ใน
อัตราส่วนท่ี
เหมาะสม อย่าง
ระมัดระวงัคุ้มค่า
โดยไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม  

มีวิถีปฏิบัติ 
ท่ีเป็นรูปแบบ
เดียวกันมีการ
ยอมรับซึ่งกัน 
และกัน 
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             ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ค่านิยม ความตระหนัก
และเห็นคุณค่า
ในการนิยม
บริโภคสินค้า
ไทย 
 

เห็นคุณค่าของ 
การอยู่ร่วมกัน
การท างาน
ร่วมกันเพื่อให้
ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จ
ด้วยดี 

มีจิตส านึกท่ีดีใน
การยอมรับและ 
ช่ืนช่ืน ความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการ
ท างานการ
รักษาความ
สะอาดเพื่อ
เรียนรู้ร่วมกนั 

เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
(การมีวินัย การ
ยกย่องการไหว้ 
การใช้สินค้า
ไทย) และภูมิ
ปัญญาไทย 

 


