
 
 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”  

 ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2   
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แผ่นที่ 1  ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เวลา 12 ชั่วโมง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

“การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” 

( 3 แผน  12 ชั่วโมง)  
สาระส าคัญ การแก้โจทยป์ัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว

จะใช้สมบัติของการเท่ากันในการหาค าตอบและตรวจสอบค าตอบ             

จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างถูกต้อง  ไม่ให้เกิดความผิดพลาด           

บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (4 ชั่วโมง) 

เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 4.2  ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1-6 

สาระการเรียนรู ้ สมบัติการสมมาตร การ

ถ่ายทอด การบวก และการคูณประโยคภาษาและ

ประโยคสัญลักษณ ์
        

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  (4  ชั่วโมง) 

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ค 4.2  ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1-6 

สาระการเรียนรู้  โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

โจทย์ปัญหาอัตราส่วน ร้อยละและเศรษฐศาสตร ์
        

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  (4  ชั่วโมง) 

เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ค 4.2  ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1-6 

สาระการเรียนรู ้  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสถิติ การเกษตรและ

คณิตศาสตร ์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัระยะทางและอัตราเร็ว 
        

 
 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร     2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4. ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต   

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. อยู่อย่างพอเพียง 

4.  มุ่งมั่นในการท างาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. อยู่อย่างพอเพียง 

4.  มุ่งมั่นในการท างาน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2. ใฝ่เรียนรู้ 

3. อยู่อย่างพอเพียง 

4.  มุ่งมั่นในการท างาน 

ภาระงาน ชิ้นงาน 

สร้างโจทย์ปัญหาและเขียนแสดงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 



1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ค 4.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.2/1-6 

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ   

สาระส าคัญ 

สมบัติการสมมาตร สมบัติการถ่ายทอด สมบัติการ

บวก และสมบัติการคูณ เป็นสมบัติการเท่ากันที่ช่วยในการหา

ค าตอบของสมการ และประโยคภาษาเป็นข้อความที่ ใช้               

ในคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติการสมมาตร สมบัติการถ่ายทอด 

สมบัติการบวก และสมบตัิการคูณได้ (K) 

2. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบตัิการเท่ากันได้ (P) 

3. เห็นคุณค่าของการน าความรู้เร่ืองการแก้สมการเชิงเส้น            

ตัวแปรเดียวไปใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน (A) 

สาระการเรียนรู้ 

- สมบัติการสมมาตร การถ่ายทอด การบวก และการคูณ 

- ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ 

สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร : ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการ

พูดและการเขียน 

2. ความสามารถในการคิด : คิดพ้ืนฐาน คิดขั้นสูง 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา : ใช้กระบวนการแก้ปัญหา

โดยการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ด าเนินการ

แก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : น ากระบวนการเรียนรู้

ที่หลากหลายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท างานและอยู่ร่วมกัน           

ในสังคมอย่างมีความสุข 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ : เคารพเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

2. ใฝ่เรียนรู้ : ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้ 

3. อยู่อย่างพอเพียง : ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข  

4. มุ่งมั่นในการท างาน : ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่การงาน  

 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน - 

การวัดประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
อธิบายเกี่ยวกับ
สมบัติการสมมาตร 
สมบัติการถ่ายทอด 
สมบัติการบวก และ
สมบัติการคูณได้ (K) 

ตรวจใบงานการ
แก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว 

ใบงานการแก้
สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 

ระดับคะแนน 
18-20 ได้ ดีเยี่ยม 
14-17 ได้ ดี 
10-13 ได้ ผ่าน 
0-9   ได ้ไม่ผ่าน 

แก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวโดยใช้
สมบัติการเท่ากันได้ 
(P) 

สังเกต
ความสามารถใน
แก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวโดย
ใช้สมบัติการ
เท่ากัน 

แบบสังเกต
ความสามารถใน
แก้สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวโดย
ใช้สมบัติการ
เท่ากัน 

ระดับคะแนน 
4 ได้ ดีเยี่ยม 
3 ได้ ดี 
2 ได้ ผ่าน 
1 ได้ ไม่ผ่าน 

เห็นคุณค่าของการน า
ความรู้เร่ืองการแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวไปใช้ในการ
เรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน (A) 

สังเกตพฤติกรรม
การเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม     
การเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

ระดับคะแนน 
13-15  ได ้ดี
เยี่ยม 
10-12  ได ้ดี 
8-9  ได ้ผ่าน 
0-7  ได้ไม่ผ่าน 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ :   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และวธิีสอน             

                             แบบค้นพบ 

สื่อการเรียนรู ้        :   ใบงาน หนังสือเรียน  

แหล่งเรียนรู ้          :   - 

เวลา                   :   4 ช่ัวโมง 
 

 

 

 

แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 4 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

1 

3 

2 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 4 ชั่วโมง 

 

ชั่วโมงที่ 1-2  วิธีสอนแบบ  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
  ครูเขียนจัตุรัสมหัศจรรย์บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเพ่ือหาจ านวนเติมลงในช่องว่าง 
เพ่ือให้ได้ผลรวมในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงเท่ากันทั้งหมด จากนั้นครูน าอภิปรายถึงการท าจัตุรัสมหัศจรรย์ว่า 
“นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องใด เพ่ือหาค าตอบเติมลงในช่องว่าง จนได้ว่า ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ” Q1 
และให้นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเคยใช้สมบัติการเท่ากันเพ่ือหาค าตอบของสมการสมบัติใดบ้าง และ
เป็นอย่างไร” Q2 (พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน)  
ขั้นที่ 2 จัดการเรียนรู ้
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นจับคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สมบัติของการ

เท่ากันที่ใช้ในการแก้สมการหรือการหาค าตอบของสมการ พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่าง จากหนังสือเรียน   ครูใช้ค าถาม
กระตุ้นให้นักเรียนรู้เป้าหมายการเรียน โดยใช้ชุดค าถาม Q3 – Q5 (มีภูมิคุ้มกัน) 

 Q3 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและ 
      ให้งานส าเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่ก าหนด (มีภูมิคุ้มกัน พอประมาณ) 
 Q4 การปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม นักเรียนจ าเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 
               (คุณธรรม สังคม วัฒนธรรม) 

           Q5 เมื่อเสร็จงานแล้วนักเรียนต้องท าอย่างไรกับอุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ในการท างาน (วัตถุ สิ่งแวดล้อม) 
2. ครูแจกบัตรโจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันหาค าตอบของสมการ

โดยใช้สมบัติการเท่ากัน จากนั้นแต่ละกลุ่มแสดงขั้นตอนการหาค าตอบของสมการที่ครูแจกให้หน้าชั้นเรียน  โดยครู
ให้เวลา 10 นาที (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน)  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นคิด “การจะใช้สมบัติการเท่ากัน
ในแต่ละสมบัติ สมการจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างไร” Q6 (เช่น สมบัติการบวก จ านวนในด้านหนึ่งของสมการ
ต้องมตีัวแปรและค่าคงตัวบวกกัน เป็นต้น) 

ขั้นที่ 3 สรุปและน าหลักการไปประยุกต์ใช้ 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติการเท่ากัน และการหาค าตอบของสมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน                  

( พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 
2. นักเรียนทุกคนท าใบงานเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แล้วจับคู่กับเพ่ือนผลัดกันอธิบายค าตอบ                  

ของใบงาน (ความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล สังคม) 
3. สมาชิก 2 คู่ ในกลุ่มเดียวกันผลัดกันอธิบายค าตอบของคู่ตนให้เพ่ือนอีกคู่หนึ่งฟัง แล้วให้แต่ละกลุ่มสรุปค าตอบ             

เป็นมติของกลุ่ม จากนั้นครูสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบของใบงาน (ความรู้ พอประมาณ มีเหตุผล สังคม) 
 
 



ขั้นที ่4 วัดและประเมินผล 
  ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท ากิจกรรมและจากการท าใบงาน (พอประมาณ มีเหตุผล             
มีภูมิคุ้มกัน) 
 
ชั่วโมงที่ 3-4  วิธีสอนแบบ ค้นพบ (Discovery Method) 
ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันบอกเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ (พอประมาณ              

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน)  
2. ครูติดแถบประโยคภาษาและบัตรประโยคสัญลักษณ์ให้นักเรียนพิ จารณาว่า แตกต่างกันอย่างไรและ 

มีความหมายเหมือนกันหรือไม่ ( พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่า 
ประโยคและประโยคภาษาเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร” Q7 

ขั้นที่ 2 สอน  
1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้ เรื่อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ จากหนังสือเรียน 

(พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม)  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน ภายในเวลา 10 นาที จากนั้นตอบค าถามตาม

ประเด็นที่ก าหนด ( ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม) 
3. ครูแจกแถบประโยคภาษาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์  จากนั้นครูขอตัวแทนนักเรียน

น าเสนอประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนได้หน้าชั้นเรียน  ( พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน)  นักเรียนตอบค าถาม
กระตุ้นคิด “ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร” Q8 (ประโยคภาษามีข้อความที่กล่าวถึง
จ านวนและข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเหล่านั้น ประโยคสัญลักษณ์ จะมีสัญลักษณ์ท่ีแสดงจ านวน
และสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน) 

ขั้นที่ 3 ฝึกทักษะ 
  นักเรียนทุกคนท าใบงานเรื่อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ แล้วครูเลือกตัวแทนนักเรียนเฉลยค าตอบ
ของใบงานหน้าชั้นเรียน  (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 
ขั้นที่ 4 สรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และการเปลี่ยน
ประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคภาษา (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1   

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 4 ชั่วโมง 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1 นักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องใด เพ่ือหาค าตอบเติมลงในช่องว่าง จนได้ว่า ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการ 

(ความรู้ก่อนเรียน) 

Q2 นักเรียนเคยใช้สมบัติการเท่ากันเพ่ือหาค าตอบของสมการสมบัติใดบ้าง และเป็นอย่างไร (ความรู้ก่อนเรียน) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 

Q3 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้งาน 

     ส าเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่ก าหนด (มีภูมิคุ้มกัน พอประมาณ) 

Q4 การปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม นักเรียนจ าเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 

     (คุณธรรม สังคม วัฒนธรรม) 

Q5 เมื่อเสร็จงานแล้วนักเรียนต้องท าอย่างไรกับอุปกรณ์ท่ีนักเรียนใช้ในการท างาน (วัตถุ สิ่งแวดล้อม) 

Q6 การจะใช้สมบัติการเท่ากันในแต่ละสมบัติ สมการจะต้องมีความแตกต่างกันอย่างไร (ความรู้ มีเหตุผล) 

Q7 นักเรียนคิดว่า ประโยคและประโยคภาษาเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ความรู้ มีเหตุผล) 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 

Q8 ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์แตกต่างกันอย่างไร (ความรู้ มีเหตุผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 4 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. สมบัติของความเท่ากัน 
2. การแก้สมการ 
3. จิตวิทยาในการสอน 
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.มีความรับผิดชอบ 
2. มีความยุติธรรม 
3. มีความตรงต่อเวลา 
4. มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา ครูเขียนจัตุรัสมหัศจรรย์บนกระดาน 

แล้วให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด
เพ่ือหาจ านวนเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้
ได้ผลรวมในแนวตั้ง แนวนอน และ           
แนวทแยงเท่ากันทั้งหมด 

การเขียนจัตุรัสมหัศจรรย์ เป็นการ
ช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพ           
ของการใช้ความรู้เกี่ยวกับการ          
แก้สมการเพ่ือหาค าตอบเติมลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้อง 

ครูเตรียมโจทย์จัตุรัสมหัศจรรย์         
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเรื่องการแก้
สมการโดยใช้สมบัติของความเท่ากัน  

เวลา ครูก าหนดเวลาให้กลุ่มละ 10 นาที         
ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันหาค าตอบของ
สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน จากนั้น
แต่ละกลุ่มแสดงขั้นตอนการหาค าตอบ
ของสมการที่ครูแจกให้หน้าชั้นเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ก าหนดได้ทันเวลา 

ครูเผื่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมนี้
เกินไว้เล็กน้อยเผื่อนักเรียนกลุ่ม          
ที่น าเสนอทีหลังจะยังแสดงขั้นตอน
การหาค าตอบของสมการหน้าชั้นเรียน        
ไม่เสร็จ 

การจัด
กิจกรรม 

ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 
ตามความสมัครใจ จากนั้นจับคู่ร่วมกัน
ศึกษาความรู้เรื่อง สมบัติของการเท่ากัน
ที่ใช้ในการแก้สมการหรือการหาค าตอบ
ของสมการ พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างจาก
หนังสือเรียน (ใช้วิธีสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และวิธีสอน 
แบบค้นพบ) 
 

เพ่ือให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดง
ความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพที่มีภายในกลุ่ม รู้จักการ
แบ่งหน้าที่ และยอมรับความ
คิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม 
(เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าใจต่อเพ่ือน
ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง
และให้นักเรียนที่เรยีนเก่งช่วยสอน
เพ่ือนที่เรียนช้ากว่า) 

ครูเช็คจ านวนนักเรียนก่อนแบ่ง และ
ถ้ามีนักเรียนเกินกลุ่มละ 4 คนก็จัด
บางกลุ่มเป็น 5 คน และแยกเป็นกลุ่ม
ย่อย 3 และ 2 คน 
 
(ศึกษาวิธีการสอนแบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ และวิธีสอน แบบค้นพบ) 

สื่อ/
อุปกรณ์ 

ครมีูแถบประโยคภาษาให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
พอกับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม  

เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
แปลงประโยคภาษาเขียนเป็น
ประโยคสัญลักษณ์ และให้ช่วยกัน
พิจารณาว่าถูกต้องไหม ต้องแก้ไข
อย่างไร  

ครูจัดเตรียมแถบประโยคภาษาที่
เพียงพอส าหรับทุกกลุ่มและมีความ
หลากหลายของประโยคภาษาและ
แถบประโยคภาษานั้นเป็นตัวหนังสือ 
ที่อ่านง่าย ชัดเจน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
แหล่ง
เรียนรู้ 

- - - 

ประเมินผล ครูประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนจากการท ากิจกรรมและ            
จากการท าใบงาน โดยจัดท าแบบ
ประเมินการตรวจใบงานและ           
แบบประเมินพฤติกรรมได้เหมาะสม        
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 

เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของ
นักเรียนตาม จุดประสงค์การเรียนรู้
ครอบคลุม KPA 

ครูวางแผนการจัดท าแบบประเมิน
การตรวจใบงานและแบบประเมิน
พฤติกรรมตามจุดประสงค์              
การเรียนรู้ครบถ้วนทุกข้อ  



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 4 ชั่วโมง 

       6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. สมบัติของความเท่ากัน 
2. สมการ 
3. การแก้สมการ 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความรับผิดชอบ 
2. ความสามัคคี 
3. การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เวลา 10 
นาทชี่วยกันหาค าตอบของสมการ
โดยใช้สมบัติการเท่ากัน และแสดง
ขั้นตอนการหาค าตอบของสมการ          
ที่ครูแจกให้หน้าชั้นเรียน  

1. ความสมเหตุสมผลของค าตอบ
จากการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

1 .นั ก เ รี ยนสามารถท า งานและ
วางแผนร่ วมกับสมาชิ ก ในกลุ่ ม
เลือกใช้สมบัติของความเท่ากันไปแก้
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เ พ่ือ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ชีวิตประจ าวันได้จริง 
2.ศึกษาขั้นตอนการหาค าตอบของ
สมการที่ครูแจกให้หน้าชั้นเรียน 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดังนี้ 

ด้าน สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
องค์ประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ มีความรู้ในการอธิบาย
เกี่ยวกับสมบัติการสมมาตร 
สมบัติการถ่ายทอด สมบัติ
การบวก และสมบัติการคูณ
ไดอ้ย่างถูกต้อง 

มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองหลังจากการ
แบ่งหน้าที่กัน
ภายในกลุ่ม 

มีความรู้ในการดูแล
รักษาความสะอาด
ในการท าใบงาน 

มีความรู้เรื่องวิธีการ
เขียนเลขไทยที่
ถูกต้อง 

ทักษะ มีทักษะในการแกส้มการ           
เชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้
สมบัติการเท่ากันได้อย่าง
ถูกต้อง 

มีทักษะในการ
ท างานกลุ่มตามท่ี
ได้รับมอบหมายจน
ประสบผลส าเร็จ 

มีทักษะในการ
รักษาความสะอาด
ของห้องเรียนที่ใช้
ในการเรียนรู้ 

การเขียนตัวเลข        
ด้วยเลขไทย เป็นการ
รักษาศลิปะและ
วฒันธรรมของไทย 

ค่านิยม เห็นคุณค่าของการน าความรู้
เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวไปใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจ าวัน 

มีความสามัคคี
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
ในกลุ่ม และ
รับผิดชอบการ
ท างานร่วมกัน 

มีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
ในการท าใบงาน
อย่างเป็นระเบียบ 

เห็นคุณค่าของศลิปะ
และวฒันธรรมของ
ไทยในการเขียน
ตวัเลขไทย 



 


