


 

 

 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ค21102) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 10 ชั่วโมง 
จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ จำนวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สมการและคำตอบของสมการ จำนวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติของการเท่ากัน จำนวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ ์  จำนวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 โจทยป์ัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 4 ชั่วโมง 

 
         
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. แบบฝึกหัด 
2. ใบตาราง K-W-D-L 
3. ช้ินงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
4. แบบทดสอบ 

หน่วยการเรียนรู้ 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   

( 6 แผน 10 ชั่วโมง) 
สาระสำคญั  

สมการ เป็นประโยคที่แสดงการ
เท่ากันของจำนวนหรือนิพจน์

พีชคณิตโดยมีเครื่องหมายเท่ากับ 
(ใช้สัญลักษณ์ =) บอกการเท่ากัน 

แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 2 (1 ชัว่โมง)  
เร่ือง  สมการและคำตอบของสมการ 
ผลการเรียนรู้ ใช้สมบัตขิองการเทา่กนัและสมบัต ิ
ของจำนวน เพือ่วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดยีว  
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใชส้มบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 3 (1 ชัว่โมง)  
เร่ือง สมบัตขิองการเทา่กัน  
ผลการเรียนรู้ ใช้สมบัตขิองการเทา่กนัและสมบัต ิ
ของจำนวน เพือ่วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเสน้ตัว
แปรเดยีว 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใชส้มบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 4 (2 ชัว่โมง) 
เร่ือง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ผลการเรียนรู้ ใช้สมบัตขิองการเทา่กนัและสมบัต ิ
ของจำนวน เพือ่วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใชส้มบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแกป้ัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 5 (1 ชัว่โมง) 
เร่ือง การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์ 
ผลการเรียนรู ้ใช้สมบัตขิองการเทา่กนัและสมบัต ิ
ของจำนวน เพือ่วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเสน้ 
ตัวแปรเดยีว 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใชส้มบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแกป้ัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 1 (1 ชัว่โมง)  
เร่ือง การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 
ผลการเรียนรู ้ใช้สมบัตขิองการเทา่กนัและสมบัต ิ
ของจำนวน เพือ่วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใชส้มบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 6 (4 ชัว่โมง)  
เร่ือง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ผลการเรียนรู้ ใช้สมบัตขิองการเทา่กนัและสมบัต ิ
ของจำนวน เพือ่วิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาโดยใช้สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
มฐ./ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใชส้มบัติของการเท่ากัน
และสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
สาระสำคัญ นิพจน์พีชคณิตประกอบด้วยค่าคงตัวและตัวแปร ซึ่งอยู่ในรูป
ของการดำเนินการต่าง ๆ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K) 
- นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดยีวได ้
- นักเรียนสามรถนำความรู้เกีย่วกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไป
ใช้ในการใช้ในชีวิตได้ 
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตผุลเกีย่วกับ สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว 
- นักเรียนมีความสามารถในการสือ่สาร การสื่อความหมาย  
และการนำเสนอ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
3. ด้านคุณลักษณะ (A) 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัตติามขอ้ตกลงในช้ันเรียน  
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความรับผดิชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน  
สาระการเรียนรู ้ 
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การนำความรูเ้กี่ยวกับการแกส้มการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการใช้
ในชีวิต 
สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร : การตอบคำถามระหวา่งเรียน 
2. ความสามารถในการคิด : คดิวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : นำความรู้มาใช้ในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : รับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย : ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน 
2. ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจเพยีรพยายามในการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรม 
3. อยู่อย่างพอเพียง : ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณและมีเหตุผล 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน : ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้ 
ภาระงาน/ช้ินงาน : ใบงาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
การวัดประเมินผล :  

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์

ประเมิน 
ด้าน K ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 

ด้าน P 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A 
- สังเกตความมีวินยั  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
ในการทำงาน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

- ระดับ
คุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : 
 อธิบายเนื้อหาในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด ศึกษาเนื้อหาจาก
หนังสือเรียน การทำแบบฝึกหดั กจิกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจพอเพียง และใบงาน อภปิรายและวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน ตั้ง
คำถามให้นักเรยีนอภิปรายฝแสดงความคิดเห็น อธิบายและสรุปความคิด
รวบยอดในแตล่ะเรื่อง  
 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู ้: หนังสือเรียนวิชาคณติศาสตรร์ายวิชาพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1, ใบงาน สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เวลา : 10 ช่ัวโมง 



แผ่นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพ่ือวิเคราะห์
และแก้ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. ด้านความรู้ (K) 
- นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได ้
- นักเรียนสามรถนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการใช้ในชีวิตได ้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
3. ด้านคุณลักษณะ (A) 
- นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน  
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน  

3. สาระการเรียนรู้  
- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
- การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการใช้ในชีวิต 

4. สาระสำคัญ 
สมการเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับ สมการอาจจะมีตัวแปร

หรือไม่มีตัวแปรก็ได้ สมการที่ไม่มีตัวแปรสามารถบอกได้ว่าสมการนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จ แต่ถ้าสมการที่มีตัว
แปรยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จจนกว่าจะทราบค่าของตัวแปร แต่เมื่อนำจำนวนมาแทนค่าตัวแปร
ในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงจะเรียกจำนวนนั้นว่า คำตอบของสมการ 

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คือการหาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยอาจใช้วิธีการ
แทนค่าของตัวแปรหรือใช้สมบัติของการเท่ากันช่วยในการหาคำตอบ และสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยนำ
จำนวนมาแทนค่าในตัวแปรในสมการ ถ้าสมการเป็นจริงจะได้ว่าจำนวนนั้นเป็นคำตอบของสมการ 

 

 



การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์ไม่ได้กำหนดตัวแปรมาให้ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าโจทย์ถามอะไรและ
โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถาม เขียนสมการจากข้อความที่โจทย์กำหนดให้  
แก้สมการเพื่อหาค่าของตัวแปรและตรวจสอบคำตอบของสมการโดยนำจำนวนมาแทนค่าในตัวแปรในสมการ 
ถ้าสมการเป็นจริงจะได้ว่าค่าของตัวแปรนั้นเป็นคำตอบที่ต้องการ 

5. สมรรถนะสำคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร : การตอบคำถามระหว่างเรียน 
2. ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : นำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : รับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม 

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย : ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน 
2. ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
3. อยู่อย่างพอเพียง : ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณและมีเหตุผล 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน : ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม) 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักสมการ ซึ่งก็คือประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวนหรือนิพจน์พีชคณิต  
โดยมีเครื่องหมายเท่ากับ บอกการเท่ากัน เช่น 2 25 23− = − , 7 30x =  โดยครูถามกระตุ้นและทบทวน
นักเรียนอีกครั้งว่า “สมการคืออะไร และมีสัญลักษณ์อะไรบ่งบอกถึงการเป็นสมการ” Q1. (เงื่อนไขความรู้) 

2. ครูแนะนำให้นักเรียนเข้าใจความหมายเกี ่ยวกับสมการที ่เป็นจริง เช่น 5 + 8 = 13 และสมการ 
ที่ไม่เป็นจริง เช่น 12 – 9 = 7 โดยยกตัวอย่างสมการทั้งที่มีตัวแปรและไม่มีตัวแปร และให้นักเรียนสังเกต 
ว่าการที่สามารถบอกได้ว่าสมการใดเป็นจริง หรือ สมการใดไม่เป็นจริง เนื่องจากเราทราบค่าของจำนวน  
ในทั้งสองข้างของสมการ และใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนว่า “นักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไรกับสมการที่เป็นจริง 
และสมการที่เป็นเท็จ” Q2. (มีเหตุผล) 

3. ครูติดบัตรภาพบนกระดานโดยให้ภาพอยู่ในลักษณะปะปนกัน ให้นักเรียนแยกแยะว่า “บัตรภาพใด 
เป็นสมการและบัตรภาพใดไม่เป็นสมการ” Q3. (มีเหตุผล) 

      บัตรภาพที่เป็นสมการ                                  บัตรภาพที่ไม่เป็นสมการ 
 
 
 
 
 

  

12 + 19 = 31 14 + 5 ≠ 20 

15  - 6   =   8 35 + 19 > 51 

8 + 7 = 17 13 - 6 < 9 



ขั้นสอน 
    4. ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนในชั้นเรียนว่า “นักเรียนคนไหนทราบบ้างว่า สมการใดเป็นจริงและสมการ
ใดไม่เป็นจริง” Q4. (เงื่อนไขความรู้) จากบัตรภาพที่เป็นสมการบนกระดาน เพ่ือให้นักเรียนเห็นว่าสมการที่ไม่มี
ตัวแปรนั้นสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นสมการที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง 
    5 . คร ูยกต ัวอย ่างการหาคำตอบของสมการโดยว ิธ ีลองแทนค ่าต ัวแปร  และถามน ักเร ียนว่ า  
“นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เรามีวิธีการแทนค่าตัวแปรเพื่อหาคำตอบของสมการได้อย่างไร” Q5. (เงื ่อนไข
ความรู้) 

ตัวอย่างที่ 1 จงหาคำตอบของสมการ x – 2 = -5 โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร 
วิธีทำ  เนื่องจาก   (-3) – 2  = -5 

เมื่อแทน  x  ด้วย -3  ใน  x – 2   = -5 แล ้วจะได ้สมการที่
เป็นจริง 

ดังนั้นคำตอบของสมการ x – 2 = -5 คือ -3 
ตอบ -3 
 
ตัวอย่างที่ 2 จงหาคำตอบของสมการ b + 3 = 3 + b โดยวิธีแทนลองค่าตัวแปร 
วิธีทำ    เนื่องจาก เมื่อแทน b ด้วย จำนวนใด ๆ ใน b + 3 = 3 + b 

    แล้วจะได้สมการที่เป็นจริงเสมอ 
           ดังนั้นคำตอบของสมการ b + 3 = 3 + b  คือ จำนวนทุกจำนวน 
ตอบ จำนวนทุกจำนวน 
 
ตัวอย่างที่ 3 จงหาคำตอบของสมการ y + 7 = y  โดยวิธีแทนลองค่าตัวแปร 
วิธีทำ     เนื่องจาก ไม่มีจำนวนใดแทน  y  ใน  y + 7 = y  แล้วได้สมการที่เป็นจริง 
         ดังนั้นไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบของสมการ 
ตอบ ไม่มีจำนวนใดเป็นคำตอบ  
 

6. ครูสุ่มถามนักเรียนว่า “นักเรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับคำตอบของสมการได้อย่างไร” Q6. (เงื่อนไข
ความรู้)  ซึ่งจะได้ว่า 

 

 

 

 

 
 
  

คำตอบของสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง 

สมการ  เป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวนหรือนิพจน์พีชคณิตโดยมีเครื่องหมาย
เท่ากับ  
           (ใช้สัญลักษณ์ =) บอกการเท่ากัน 



ขั้นสรุป 
7. ครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนคนใดมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยในบทเรียนเกี่ยวกับสมการและคำตอบของ

สมการ” Q7. (มีเหตุผล)  
  8. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยใบงาน 
 

8. การวัดประเมินผล   

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

ด้าน K ตรวจใบงาน ใบงาน ร้อยละ 60 

ด้าน P 

- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน A 
- สังเกตความมีวินัย  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
ในการทำงาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

- หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
-  ใบงาน สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
 
 

  



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนเคยเรียนเนื้อหา เรื่อง สมการ มาก่อนหรือไม่และเรียนมาในระดับชั้นใด (เงื่อนไขความรู้) 
Q2. นักเรียนคิดว่า “สมการ” มีความหมายว่าอย่างไร (เงื่อนไขความรู้) 
Q3. นักเรียนคิดว่า “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” มีความหมายว่าอย่างไร (เงื่อนไขความรู้) 

 Q4. วันนี้นักเรียนแต่ละคนได้เงินมาโรงเรียนคนละกี่บาท (ความพอประมาณ) 
 Q5. นักเรียนรู้จักนิพจน์พีชคณิตหรือไม่ และนิพจน์พีชคณิตประกอบด้วยอะไรบ้าง (เงื่อนไขความรู้) 

Q6. สมการคืออะไร และมีสัญลักษณ์อะไรบ่งบอกถึงการเป็นสมการ (เงื่อนไขความรู้) 
Q7. นักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไรกับสมการที่เป็นจริงและสมการที่เป็นเท็จ (มีเหตุผล) 
Q8. บัตรภาพใดเป็นสมการและบัตรภาพใดไม่เป็นสมการ (มีเหตุผล) 

 
 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q9. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เราสามารถหาค่าของนิพจน์พีชคณิตได้อย่างไร (เงื่อนไขความรู้) 
Q10. นักเรียนคิดว่าสถานการณ์ท่ีครูยกตัวอย่างสามารถนำมาเขียนเป็นนิพจน์พีชคณิตได้หรือไม่ 
อย่างไร (เงื่อนไขความรู้) 
Q11. นักเรียนคนไหนทราบบ้างว่า สมการใดเป็นจริงและสมการใดไม่เป็นจริง (เงื่อนไขความรู้) 
Q12. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เรามีวิธีการแทนค่าตัวแปรเพื่อหาคำตอบของสมการได้อย่างไร (เงื่อนไข

ความรู้) 
Q13. นักเรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับคำตอบของสมการได้อย่างไร (เงื่อนไขความรู้)   
 
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q14. นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้อย่างไร 

(เงื่อนไขความรู้) 
Q15. นักเรียนคนใดมีข้อสอบถามหรือข้อสงสัยในบทเรียนเกี่ยวกับสมการและคำตอบของสมการ (มี

เหตุผล) 
 

 
 

 
 

 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เนื้อหาในเรื่องท่ีจะสอน การวัดและ
ประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความ
ยุติธรรม  
มีความอดทน ใจเย็น มีมุ่งม่ัน เอาใจใส่ในการสอน 
 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
เนื้อหา 

 

เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อน
รู้จักสมการ ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ครูมีความรู้ เรื่องการเตรียม
ความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 
จัดเตรียมเนื้อหาได้ตรงตาม
ตัวชี้วัด และเนื้อหามีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

ครูเอาใจใส่นักเรียนทุกคนให้ทำ
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเตรียม 
ความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 
มีการเตรียมเนื้อหาก่อนสอน 
และวางแผนการสอนมาเป็น
อย่างดี 

 
เวลา 

 

ครูสอนนักเรียนให้เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ และจัดการเวลาใน
ชั้นเรียนอย่างเหมาะสม 

เนื้อหาที่สอนมีความ
เหมาะสมกับเวลา และครู 
เข้า - ออกห้องสอนตรง
เวลา  

ตรวจแบบฝึกหัด/งาน ที่นักเรียน
ทำส่ง ให้ทันในภายชั่วโมงต่อไป  
เพ่ือใช้เวลาที่มีให้เกิดความคุ้มค่า 

 
การจัด
กิจกรรม 

 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ จะช่วยให้
นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนและ
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
กลุ่มเพ่ือเป็นทักษะในการใช้ชีวิตใน
สังคมได้ 

ครยูกตัวอย่าง อธิบาย  
ถาม – ตอบ และให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
การสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลา 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
การสอน ครูเตรียมข้ันตอน 
การทำกิจกรรมมาล่วงหน้า  
เพ่ือให้กิจกรรมสามารถดำเนินไป
อย่างราบรื่น 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 

 

นักเรียนทุกคนมีเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว  

ครูจัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว และตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

 
แหล่งเรียนรู้ 

 

นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา
เพ่ิมเติมได้จาก
https://youtu.be/OM7Jt1zPBvI 

นักเรียนสามารถศึกษา
บทเรียนนอกเวลา หรือ
ทบทวนเนื้อหาได้ด้วย
ตนเอง 

ครูมีความพร้อมในการจัดเตรียม
แหล่งที่มาของเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก
ในชั้นเรียน 

 
ประเมินผล 

 

- ทดสอบเพ่ือวัดความรู้  
- แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
- แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 

แบบทดสอบมีความ
เหมาะสมกับเวลา 
ที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 

ครูสร้างแบบประเมินผล
แบบทดสอบก่อนทำการทดสอบ 
ในแต่ละครั้ง 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หน่วยการเรียนรู้ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 10 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. จำนวนเต็ม 
2. เลขยกกำลัง 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ความรับผิดชอบในการทำงาน  
2. ความมีวินัย 
3. ความซื่อสัตย์ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนเข้าใจและนำความรู้
เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อน
รู้จักสมการ ไปใช้ในชีวิตจริง 
2. นักเรียนเห็นคุณค่าจากเนื้อหา
เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อน
รู้จักสมการและตอบคำถามครู 
ได้ถูกต้อง 
3. นักเรียนสามารถทำ
แบบทดสอบและนำความรู้และ
ทักษะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 

1. ภาระงาน/ชิ้นงานที่นักเรียนได้รับ
มอบหมายมีสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
และมีความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
และคะแนน 
2. นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการเวลา 
ในการทำกิจกรรมที่ผู้สอนได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ในแต่ละคาบ 
3. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดตาม
ความสามารถของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อน
รู้จักสมการได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อน
รู้จักสมการได้ถูกต้องและตามเวลา 
ที่กำหนด 
3. นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์และมี
คะแนนเก็บในแต่ละหน่วยอย่าง
ครบถ้วน 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
          ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

K ความรู้ 
นักเรียนสามารถนำความรู้
ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  

นักเรียนมีน้ำใจ แบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกันและกัน 

บรรยากาศในชั้นเรียน
เป็นบรรยากาศที่ดี 

การช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้อ่ืน 

P ทักษะ 
นักเรียนที่ช่วยสอนเพื่อน 
จะส่งผลให้ตัวเองมีความ
ถนัดในเรื่องนั้นมากข้ึน 

นักเรียนในชั้นเรียน 
มีคะแนนที่ดีขึ้น 

บรรยากาศในชั้นเรียน
อบอุ่น ช่วยเหลือกัน
และกัน 

เกิดความสามัคคี
ภายในชั้นเรียน 

A ค่านิยม 
นักเรียนที่เรียนเก่งอาจจะ
ไปช่วยสอนให้กับเพ่ือนได้ 

นักเรียนในระดับชั้น 
จะเรียนผ่านเกณฑ์ 

นักเรียนเป็นมิตรกัน
ระหว่างชั้นเรียน 

เกิดความสามัคคี
ภายในระดับชั้น 

C สมรรถนะ 
สามารถแก้ไขปัญหา 
บนพื้นฐานของหลักเหตุผล 

สามารถใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

สามารถนำ
กระบวนการต่าง ๆ  
ไปใช้ในชีวิตจริง 

การใช้ภาษาใน 
การถ่ายทอด
ความคิด 

  



นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที ่23 รู้ รัก สามัคคี 
     รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
     รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
     สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่3 มีงานทำ – มีอาชีพ 
     1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน  
ทำจนงานสำเร็จ 
     2) การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำในท่ีสุด 
     3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 
SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


