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คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาของมนุษย์  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความคิด 

กระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกให้มนุษย์รู้จักคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล จึงช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ 

อย่างมีเหตุผล เนื่องจาก  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องการแก้สมการ สาเหตุที่นักเรียน

ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนเรื่องนี้ อาจจะมาจากการขาดการฝึกฝน ขาดทักษะกระบวนการในการ แก้

สมการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือ สมการที่มีตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่าและเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น 1 

ตัวแปรอาจปรากฎเพียงข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมาย = หรือปรากฎทั้งสองข้างแต่เมื่อจัดรูปให้อยู่ในรูป

ผลสำเร็จโดยมี x เป็นตัวแปร a, b เป็นค่าคงตัว และ a ไม่เท่ากับ 0 จะอยู่ในรูปแบบสมการเป็น ax + b = 0  

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จะมีค่าคำตอบเพียงค่าเดียวเท่านั้น คือ จำนวนที่เมื่อนำไปแทนค่าตัวแปรในสมการ

แล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ต้องอาศัยสมบัติการเท่ากันของจำนวนที่ว่า  

จำนวน 2 จำนวน ที่เท่ากันเมื่อเพ่ิมหรือตัดออกเท่ากันย่อมเท่ากัน 

การสอนโดยใช้สื ่อ Algebra Tiles Application เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการจัดการเรียนการ

สอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เช่น เรื ่องจำนวนเต็ม สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว/สองตัวแปร พหุนาม การ

แยกตัวประกอบพหุนาม ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมากขึ้น 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
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เนื่องมาจากการสอนโดยใช้สื่อ Algebra Tiles Application เป็นวิธีหนึ่งในการสอนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่

เรียนช้า หรือมีความบกพร่องทางการเรียนให้สามารถเรียนได้ทันเพ่ือนหรือมีการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นการสอนโดยใช้สื่อ Algebra Tiles Application จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากข้ึน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส่งผลทำ

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 

 

1. เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจง่ายขึ้น เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

3. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้นตามเกณฑ์

การวัดและประเมินผล 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
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ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์ 

1) สามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนได้ดีขึ้น  

2) สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ดี  

3) สามารถช่วยลดระยะเวลาการเรียนการสอนให้เร็วขึ้นได้  

4) มีการจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน  

5) มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  

6) มีความสะดวกในการใช้สื่อ นักเรียนสามารถนำไปฝึกทำโจทย์เองได้  

7) มีความเป็นปัจจุบัน  

8) การเข้าถึงสื่อทําได้ง่ายรวดเร็ว  

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการ 

 

 

วางแผนงานและเตรียมการ 

 

จัดทำสื่อ/นวัตกรรมตามเนื้อหาที่สอน 

ทดลองใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ/นวัตกรรม 

พัฒนาและปรับปรุง 

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

1) มีข้ันตอนการทํางานเป็นลําดับเข้าใจง่าย  

2) มีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว   

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

การใช้ Algebra Tiles Application ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว เป็นแอปพลิเคชันที่มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า นักเรียนเกิด

การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวง่ายขึ้น  

 

1. การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่ำลง โดยครูได้มีการปรับเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 สูงขึ้น 

2. Algebra Tiles Application เป็นสื่อนวัตกรรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้การเรียนการ

สอนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.นักเรียนสามารถแก้สมการพ้ืนฐานได้คิดเป็นร้อยละ 80 
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 
3.นักเรียนสามารถแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 

บทเรียนที่ได้รับ 
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ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี  1  จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60  ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
คะแนน 

1 สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

ค 1.3  
ม.1/1 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นสมการที่
มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และเลขชี้กำลังของ
ตัวแปรเท่ากับหนึ่ง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวจะมีคำตอบของสมการเพียงคำตอบ
เดียวเท่านั้น การแก้สมการคือการหา
คำตอบของสมการ ซึ่งอาจใช้การลองแทน
ค่าตัวแปรในสมการ หรือใช้สมบัติของ
จำนวนและสมบัติของการเท่ากัน สำหรับ
โจทย์ปัญหาในเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว เมื่อเราสร้างสมการแทนปัญหา และ
แก้สมการเพ่ือหาคำตอบแล้ว จะต้องนำ 
คำตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขใน
โจทย์ปัญหา ว่ามีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ ไม่ใช่ตรวจสอบจากสมการที่สร้าง
ขึ้น เพราะหากเราสร้างสมการไม่ถูกต้อง 
คำตอบที่ได้ถึงแม้จะสอดคล้องกับสมการที่
สร้างข้ึน แต่ก็อาจไม่ใช่คำตอบของโจทย์
ปัญหา 

16  
 

15 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชา 
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การจัดการเรียนการสอน เรือ่งการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 

 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 21102)    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีตัวแปรอยู่ท้ังสองข้างของสมการ  เวลา 50 นาที 

ผู้สอน นายอภิวัฒน์   อภิวงค์งาม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่กำหนดให้ 

2. ตัวช้ีวัด 
ค 1.3 ม. 1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจำนวน เพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

3. จุดประสงค์ของบทเรียน 
ด้านความรู้ (K) 
1. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของการเท่ากัน 
ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
2. นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติของการเท่ากัน 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

4. สาระสำคัญ 

  การใช้สมบัติของการเท่ากันในการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีตัวแปรอยู่ทั้งสอง

ข้างของสมการ 

5. สาระการเรียนรู้ 

  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และเลขชี้กำลังของตัวแปร

เท่ากับหนึ่ง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะมีคำตอบของสมการเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น การแก้

สมการ คือการหาคำตอบของสมการ ซึ่งอาจใช้การลองแทนค่าตัวแปรในสมการ หรือใช้สมบัติของ

จำนวนและสมบัติของการเท่ากัน สำหรับโจทย์ปัญหาในเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อเราสร้าง

สมการแทนปัญหา และแก้สมการเพ่ือหาคำตอบแล้ว จะต้องนำคำตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขใน

โจทย์ปัญหา ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่ใช่ตรวจสอบจากสมการที่สร้างขึ้น เพราะหากเราสร้าง

สมการไม่ถูกต้อง คำตอบที่ได้ถึงแม้จะสอดคล้องกับสมการที่สร้างขึ้น แต่ก็อาจไม่ใช่คำตอบของโจทย์

ปัญหา 
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6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรม ปัญหา และคำถามของครู 
การตอบสนองจากนักเรียนที่คาดหวัง และ

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
สิ่งที่ครูจะช่วยเหลือ

นักเรียน 

 ขั้นนำ (5 นาที) 
1. ครูทบทวนเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน 
T: นักเรียนมีวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวอย่างไร 
T: สมบัติของการเท่ากัน มีอะไรบ้าง แต่ละสมบัติ
เป็นอย่างไร (ครูนำเสนอผ่านสื่อ PowerPoint) 
 
 
 
 
 
2. ครูทบทวนการใช้ Algebra Tiles พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ให้นักเรียนแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2 3 7x− =  

T: จากปัญหาข้างต้น นักเรียนมีข้ันตอนการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างไร  
(ครูนำเสนอผ่านสื่อ App: Algebra Tiles) 

 
3. วันนี้ เราจะแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มี
ตัวแปรอยู่ท้ังสองข้างของสมการกันนะครับ  

 
 
 
S: ใช้สมบัติของการเท่ากัน 
 
S: สมบัติการสมมาตร สมบัติการถ่ายทอด 
สมบัติการเท่ากันเก่ียวกับการบวก และ
การคูณ 

 
 
 
นักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์หรือมีความกล้าแสดงออก 
สามารถอธิบายถึงข้ันตอนการแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว         
 
 
 
 
 
 
 
 
S: ได้ค่ะ/ครับ 
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กิจกรรม ปัญหา และคำถามของครู 
การตอบสนองจากนักเรียนที่คาดหวัง และ

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
สิ่งที่ครูจะช่วยเหลือ

นักเรียน 

 ขั้นสอน (25 นาที) 
1. ครูมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีตัว
แปรอยู่ท้ังสองข้างของสมการ 

งานคณิตศาสตร์ที่ 6 
เรื่อง “ค่า x  คืออะไรกันนา” 

ให้นักเรียนแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
พร้อมทั้งเขียนแสดงวิธีขั้นตอนการแก้สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3 2 6x x+ = −  

 
2. ครูแจกงานคณิตศาสตร์ให้นักเรียนรายบุคคล 
3. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงวิธีการหาพ้ืนที่ของ
รูปที่กำหนดให้ ลงในสมุดของตนเอง โดยครู
กำหนดเวลา 5 นาที 
4. ต่อมาให้นักเรียนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เพ่ือ
ปรึกษาแนวคิดของกลุ่มร่วมกัน 5 นาที และใน
ระหว่างที่นักเรียนทำงาน ครูเดินสำรวจแนวคิด
ของนักเรียน 
5. ครูคัดเลือกผลงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
และเรียงลำดับแนวคิด ซึ่งเรียงตามการ
คาดการณ์แนวคิดจาก แนวคิดที่ 1 – 4 
 
 

 
 
 
 
แนวคิดของนักเรียน 
ตอบ 4x = −  
แนวคิดที่ 1: นักเรียนไม่สามารถแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
แนวคิดที่ 2: นักเรียนแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวผิด 
แนวคิดที่ 3: นักเรียนใช้วิธีการหาค่าตัว
แปร x  ทางฝั่งซ้ายเป็นหลัก ดังนี้  

 
1) กำจัดตัวเลขฝั่งซ้าย (บวก -2)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หากเดินสำรวจ
นักเรียน ถ้ามี
นักเรียนคำนวณผิด 
ครูมีคำถามในการ
กระตุ้นนักเรียน ให้
ตรวจสอบขั้นตอน
การแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวให้
ถูกต้อง และกระตุ้น
เน้นว่า การแก้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวเป็นการ
หาค่าของตัวแปร x 
1 ตัวเท่านั้น 
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กิจกรรม ปัญหา และคำถามของครู 
การตอบสนองจากนักเรียนที่คาดหวัง และ

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
สิ่งที่ครูจะช่วยเหลือ

นักเรียน 

2) กำจัดตัวแปร x  ฝั่งขวา (บวก x− ) 

 
3) แบ่งตัวเลขให้เท่า ๆ กัน เพ่ือหาค่า x   
1 ค่า 

 
แนวคิดที่ 4: นักเรียนใช้วิธีการหาค่าตัว
แปร x  ทางฝั่งขวาเป็นหลัก ดังนี้  
1) กำจัดตัวเลขฝั่งขวา (บวก 6) 
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กิจกรรม ปัญหา และคำถามของครู 
การตอบสนองจากนักเรียนที่คาดหวัง และ

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
สิ่งที่ครูจะช่วยเหลือ

นักเรียน 

2) กำจัดตัวแปร 3x  ฝั่งซ้าย (บวก 3x− ) 

 
3) ตัวแปรติดลบ กลับเป็นค่าตรงข้ามทั้ง
สองข้างของสมการ (คูณ -1) 

 

 
4) แบ่งตัวเลขให้เท่า ๆ กัน เพ่ือหาค่า x   
1 ค่า 
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กิจกรรม ปัญหา และคำถามของครู 
การตอบสนองจากนักเรียนที่คาดหวัง และ

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
สิ่งที่ครูจะช่วยเหลือ

นักเรียน 

 ขั้นอภิปรายและสรุป (15 นาที) 
1. ครูติดผลงานนักเรียนบนกระดาน เรียง
ตามลำดับแนวคิดของนักเรียน 
2. นักเรียนนำเสนอแนวคิดงานทางคณิตศาสตร์
ที่ 6 เรื่อง “ค่า x  คืออะไรกันนา” 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน 
โดยครูใช้คำถามกระตุ้นแนวคิดของนักเรียน เพื่อ
เชื่อมโยงนำไปสู่แนวคิดที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในคาบเรียนนี้ 

คำถามที่นำไปสู่การอภิปราย 
1) แนวคิดท่ี 1-2 นักเรียนคิดว่ามีความเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไร 
2) แนวคิดท่ี 1-2 และ 3 – 4 นักเรียนคิดว่ามี
ความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 
3) แนวคิดท่ี 3 และ 4 นักเรียนคิดว่ามีความ
เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 
 
 
 
 
4) แนวคิดท่ี 3 และ 4 มีวิธีการแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: เป็นแนวคิดท่ีไม่ถูกต้อง 
 
S: แนวคิดท่ี 3 – 4 เป็นแนวคิดท่ีได้
คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่
ถูกต้อง 
S: ทั้ง 2 แนวคิดได้คำตอบของสมการที่
เท่ากัน ส่วนความแตกต่าง คือ 
แนวคิดท่ี 3 แสดงวิธีการหาค่าตัวแปร x  
ทางฝั่งซ้ายเป็นหลัก  
แนวคิดท่ี 4 แสดงวิธีการหาค่าตัวแปร x  
ทางฝั่งขวาเป็นหลัก 
S: แนวคิดท่ี 3: นักเรียนใช้วิธกีารแก้ ดังนี้  
1) กำจัดตัวเลขฝั่งซ้าย (บวก -2)  
2) กำจัดตัวแปร x  ฝั่งขวา (บวก x− ) 
3) แบ่งตัวเลขให้เท่า ๆ กัน เพ่ือหาค่า x   
1 ค่า 
แนวคิดท่ี 4: นักเรียนใช้วิธีการแก้ ดังนี้  
1) กำจัดตัวเลขฝั่งขวา (บวก 6)  
2) กำจัดตัวแปร 3x  ฝั่งซ้าย (บวก 3x− ) 
3) ตัวแปรติดลบ กลับเป็นค่าตรงข้ามทั้ง
สองข้างของสมการ (คูณ -1) 
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กิจกรรม ปัญหา และคำถามของครู 
การตอบสนองจากนักเรียนที่คาดหวัง และ

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
สิ่งที่ครูจะช่วยเหลือ

นักเรียน 

 
 
5) การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีตัว
แปรอยู่ท้ังสองข้างของสมการ มีข้ันตอน
อย่างไร 
 

4. นักเรียนจดบันทึกความรู้ลงในสมุด 

4) แบ่งตัวเลขให้เท่า ๆ กัน เพ่ือหาค่า x   
1 ค่า 
S: เราแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
ใช้สมบัติของการเท่ากัน เริ่มจากการกำจัด
ตัวเลขของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และกำจัดตัวแปร
ในฝั่งตรงข้ามนั้น จากนั้นหาคำตอบของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 ขั้นประเมินผล (5 นาที) 
1. นักเรียนลงมือทำใบงานตรวจสอบความเข้าใจ
ลงในสมุด 

ใบงานตรวจสอบความเข้าใจที่ 6 
จงแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต่อไปนี้ 

3 4 5 10x x+ = −   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

- สื่อ PowerPoint  

- สื่อ App: Algebra Tiles บน iPad 

- สื่อ Algebra Tiles 

- ใบงานทางคณิตศาสตร์ (งานเดี่ยว) 

- ใบงานทางคณิตศาสตร์ (งานกลุ่ม) 

- ใบงานตรวจสอบความเข้าใจ (งานเดี่ยว) 

- กระดาษบรู๊ฟ กาว ไม้บรรทัด 
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8. การวัดผล/ประเมินผล 

จุดประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 
ด้านความรู้ (K) 
1. นักเรียนสามารถบอกสมบัติ
ของการเท่ากัน 
 

 
- สังเกตการตอบ
คำถาม 
- ใบงานตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

 
- งานคณิตศาสตร์ 
- ใบงานตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

 
นักเรียนได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดี 

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
2. นักเรียนสามารถแก้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติ
ของการเท่ากัน 
 

 
- สังเกตการตอบ
คำถาม 
- ใบงานตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

 
- งานคณิตศาสตร์ 
- ใบงานตรวจสอบ
ความเข้าใจ 

 
นักเรียนได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดี 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(A) 
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
- การทำงานกลุ่มของ
นักเรียน 

 
- งานคณิตศาสตร์ 

 
นักเรียนได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดี 
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9. เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. นักเรียนสามารถบอกสมบัติ
ของการเท่ากัน 
 

นักเรียนสามารถ
ตอบคำถามและ
สามารถทำใบงาน
ตรวจสอบความ
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 

นักเรียนสามารถตอบ
คำถามได้ แต่ไม่
สามารถทำใบงาน
ตรวจสอบความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 

นักเรียนไม่สามารถ
ตอบคำถาม และไม่
สามารถทำใบงาน
ตรวจสอบความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง 

2. นักเรียนสามารถแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
สมบัติของการเท่ากัน 
 

นักเรียนสามารถ
ตอบคำถามและ
สามารถทำใบงาน
ตรวจสอบความ
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 

นักเรียนสามารถตอบ
คำถามได้ แต่ไม่
สามารถทำใบงาน
ตรวจสอบความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ 

นักเรียนไม่สามารถ
ตอบคำถาม และไม่
สามารถทำใบงาน
ตรวจสอบความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง 

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนทำงาน
คณิตศาสตร์ได้อย่าง
ครบถ้วน 

นักเรียนทำงาน
คณิตศาสตร์ไม่
ครบถ้วน 

นักเรียนไม่ทำงาน
คณิตศาสตร์ หรือไม่ส่ง
งานคณิตศาสตร์ 

 

10. บันทึกหลังสอน 

บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ 
(เขียนบรรยายเหตุการณ์ในห้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับ 
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว) 
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11. แผนการใช้กระดาน 

 

 

 

       

     งานคณิตศาสตร์ที่ 6 

เรื่อง “ค่า x  คืออะไรกันนะ” 

ให้นักเรียนแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้ง

เขียนแสดงวิธีขั้นตอนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3 2 6x x+ = −  

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

แนวคิดที่ 1 
แนวคิดที่ 4 

แนวคิดที่ 2 

แนวคิดที่ 3 

ให้นักเรียนแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
2 3 7x− =  

  

    



19 
 

แบบบันทึกแนวคิดของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6     เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีตัวแปรอยู่ท้ังสองข้างของสมการ 

วันที่ ……………………………. ครูผู้สำรวจและบันทึกแนวคิดของนักเรียน ครูอภิวัฒน์   อภิวงค์งาม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานคณิตศาสตร์ที่ 6 

แนวคิดที่คาดการณ์ไว้ ใครทำ และทำอะไร ลำดับการอภิปราย 
แนวคิดที่ 1 
 

 
 
 
 

 

แนวคิดที่ 2 
 

 
 
 
 

 

แนวคิดที่ 3 
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3 2 6x x+ = −  

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 3 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 4 
 
 

 

  
 

 

 

 

แสดงวิธีทำ 

 3 2 6x x+ = −  

…………………………………………………………………………………… ขั้นตอนที่ 1 

…………………………………………………………………………………… ขั้นตอนที่ 2 

…………………………………………………………………………………… ขั้นตอนที่ 3 

…………………………………………………………………………………… ขั้นตอนที่ 4 

…………………………………………………………………………………… ขั้นตอนที่ 5 

…………………………………………………………………………………… ขั้นตอนที่ 6 

 

 

 

 

คำตอบของสมการ 

……………………………………………………………………………………

งานทางคณิตศาสตร์ที่ 6   
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ใบงานทางคณิตศาสตร์ (งานเดี่ยว) 

 

 

 

 

 

 

ใบงานตรวจสอบความเข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานคณิตศาสตร์ที่ 6 

เรื่อง “ค่า x  คืออะไรกันนะ” 

ให้นักเรียนแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

พร้อมทั้งเขียนแสดงวิธีขั้นตอนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3 2 6x x+ = −  

ใบงานตรวจสอบความเข้าใจที่ 6 

จงแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต่อไปนี้ 
3 4 5 10x x+ = −  
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สื่อ PowerPoint 
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สื่อ App: Algebra Tiles บน iPad 

 

 


