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โรงเรียนไกรภักดวีิทยาคม  ต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเมืองฯ  จงัหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ-ยโสธร 
กระทรวงศึกษาธิการ 



  
 
 

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม   อ าเภอเมืองฯ   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   14    เดือน     มีนาคม     พ.ศ   2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
 

         ข้าพเจ้า นางนันทยา  ดีพูน   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  รายวิชา 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 31102  ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 
          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น 
        ตัวแปรเดียว  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   

ผลการด าเนินการ 
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4  มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
      3. มีนวัตกรรมทีม่ีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                      (ลงชื่อ)          ครูผู้สอน 
   (นางนันทยา  ดีพูน) 

 

                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   (นางนันทยา ดีพูน) 

 

                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 
 

                                                      (ลงชื่อ           รก.รอง ผอ.ฝ่ายวชิาการ  
                                                                    (นางสมพร  นาคถมยา) 

 อนุญาต          

 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม         
ลงชื่อ....................................................... 

                          (นางกิษรา  เทสันตะ)                     
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 



  
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการจัดการ 
 เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   
ผู้จัดท า  นางนันทยา  ดีพูน 
โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม  
ปีการศึกษา  2564  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  
 

1. หลักการ  
ในปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

การศึกษา ส่งผลให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องมีความสามารถในหลายๆ ด้าน การจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ได้นั้น การจัดการเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มาก คือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมด้วยนั่นคือ ผู้เรียน
ต้องสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถท างานหรือด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนา 
ทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต มีนักเรียนหลายคนไม่ชอบคิด คิดไม่เป็นระบบ และไม่ชอบ
ค าถามที่ให้คิดวิเคราะห์ ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ ที่ส าคัญต้องสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning_PBL) เป็นวิธีการเรียนรู้บนหลักการของ
การใช้ปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยง ความรู้ที่มีอยู่เดิม ให้ผสมผสานกับข้อมูลใหม่ แล้วประมวล เป็นกับ
ความรู้ใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยฝึกวิธีการคิดเพ่ือแก้ปัญหา และค้นคว้าหาความรู้ ความ
เข้าใจ ทั้งข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง เป็นวิธีการจัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยปัญหาจริงใน
การปฏิบัติการณ์ของวิชาชีพนั้น เป็นหลักสูตรที่สอนโดยใช้วิธีนี้เริ่มจากการให้ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงแก่
ผู้เรียน แทนที่การบรรยายให้ความรู้ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สอนหลักสูตรที่ใช้ PBL จึงสอนให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้และทักษะ ด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาที่จัดไว้ให้ มีการใช้วัสดุการเรียนการสอนที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ มีครูคอยให้ค าปรึกษาแนะน าโดยมีวิธีการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ตั้งประธานและ
เลขานุการของกลุ่มหมุนเวียนกันท างานร่วมกันในการคิดค าอธิบายกลไกการเกิดของปัญหาที่ได้รับ ตั้งสมมติฐาน 
และวางแผน ในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าเสนอต่อกลุ่ม 
ก่อนที่จะสรุปกลไกของปัญหานั้น ผู้สอนมีหน้าที่เตรียมโจทย์ปัญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จัดเตรียม
ทรัพยากรการเรียนรู้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ได้ท าหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูล
โดยตรง การที่ผู้เรียนต้องหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิต เพราะความรู้เก่า
ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วจะถูกน ามาเชื่อมโยงให้เข้ากับความรู้ใหม่ตลอดเวลา ท าให้ผู้เรียนเป็นคนไม่ล้าหลัง ทันเหตุการณ์ 
ทันโลก และสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสังคมโลกในอนาคตได้อย่างดีที่สุด  



  
 
 

จากเหตุผลและปัจจัยดังกล่าว ผู้สอนจึงได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะน าผู้เรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นทักษะส าคัญตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ก้าวทันโลกแห่งดิจิตอล สามารถสื่อสารได้สองภาษา เป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับ              

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  

1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ 

2)  ใบกิจกรรม เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 

1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2)  ด าเนินการสร้างใบกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
4)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 
3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6   วิิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

4. สรุปผล  
ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  จากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 7.56 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อยละ 74.52 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24.10 ซึ่งพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 
 

 



  
 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 

 
 

           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 
                   (นางนันทยา  ดีพูน)                 (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 

                                     ต าแหน่ง  คร ู           หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
 

                                      (ลงชื่อ)           รก.รอง ผอ.ฝ่ายวิชการ  
                       (นางสมพร  นาคถมยา) 

 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 

ลงชื่อ………………………………………….. 
                         (นางกิษรา  เทสันตะ)                     

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
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ตัวอย่าง แบบท่ี 1 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ประเภทนวัตกรรม  ด้านจัดการเรียนรู้ 
ผู้จัดท า  นางนันทยา  ดีพูน 
โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร 

 
โมเดลที่ 1 แสดงข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 

 

 
 

โมเดลที่ 2 แสดงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 



  
 
 

ตัวอย่าง แบบท่ี 2 
 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ประเภทนวัตกรรม  ด้านจัดการเรียนรู้ 
ผู้จัดท า  นางนันทยา  ดีพูน 
โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร 

 
โมเดลที่ 1 แสดงข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 

 
 

โมเดลที่ 2 แสดงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
ตัวอย่าง แบบท่ี 3 



  
 
 

 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ประเภทนวัตกรรม  ด้านจัดการเรียนรู้ 
ผู้จัดท า  นางนันทยา  ดีพูน 
โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร 
 

โมเดลที่ 1 แสดงข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม 

 
โมเดลที่ 2 แสดงข้ันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
 

 



  
 
 

ตัวอยา่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
       เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                   เวลา  2  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์      รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน         รหสัวิชา ค 31102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                      ภาคเรียนที่ 2               ปีการศึกษา  2564 

ห 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
   สาระท่ี 1  จ านวนและพีชคณิต 
   มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 
   ตัวช้ีวัด    ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากัน และสมบัติของจ านวน เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย 
                         ใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

2. สาระส าคัญ 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และเลขชี้ก าลังของตัวแปรเท่ากับหนึ่ง 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจะมีค าตอบของสมการเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น การแก้สมการคือการหาค าตอบ
ของสมการ ซึ่งอาจใช้การลองแทนค่าตัวแปรในสมการ หรือใช้สมบัติของจ านวนและสมบัติของการเท่ากัน 
ส าหรับโจทย์ปัญหาในเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเมื่อเราสร้างสมการแทนปัญหา และแก้สมการเพ่ือหา
ค าตอบแล้ว จะต้องน าค าตอบที่ได้ไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่ใช่
ตรวจสอบจากสมการที่สร้างขึ้น เพราะหากเราสร้างสมการไม่ถูกต้อง ค าตอบที่ได้ถึงแม้จะสอดคล้องกับสมการ
ที่สร้างขึ้น แต่ก็อาจไม่ใช่ค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1  หาค่าของนิพจน์พีชคณิตโดยการแทนค่าและเขียนนิพจน์พีชคณิตจากสถานการณ์ (K) 
     3.2  สามารถสื่อสาร สื่อความหมายและเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ (P) 
     3.3  มีความมุมานะในการท าความเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (A) 
 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
    4.1  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   1) ความหมายของสมการ 
   2) สมการกับข้อความในชีวิตประจ าวัน 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     5.1  มีวินัย 
     5.2  ใฝ่ความรู้ 
     5.3  มุ่งม่ันในการท างาน 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

 6.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
 6.2  ความสามารถในการคิด 

     6.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 



  
 
 

 
7. ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls) 
    7.1 ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)  
            7.1.1  Reading (อ่าน)    7.1.2  (W)Riting (เขียน)   7.1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ) 
    7.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)  
 7.2.1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และแก้ปัญหา) 
 7.2.2  Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 7.2.3  Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม) 
 7.2.4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า) 
 7.2.5  Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ) 
 7.2.6  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) 
 7.2.7  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
         7.2.8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
8. การบูรณาการ  
    8.1 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

8.1.1  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
8.1.2  การมคีวามรู้ มีคุณธรรม 

    8.2  การบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NET, O-NET, PISA  
   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด มาตรฐาน ค 1.3 ม.4 
9.  ภาระงาน 
      9.2  ใบกิจกรรมที่ 1 
      9.3  ใบกิจกรรมที่ 2 
      9.4  ใบกิจกรรมกลุ่ม 
      9.5  ใบงานที่ 1 
      9.5  แผนผังความคิด (Mind Mapping)  
10. กิจกรรมการเรียนรู้ (การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : PBL) 
     10.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
            ครูเสนอสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแก่นักเรียน โดยใช้สถานการณ์  
“เงินใคร…มีเท่าไรกัน” เพ่ือให้เห็นว่า จะใช้ตัวแปรแทนสิ่งที่ยังไม่ทราบค่าและมีการแปรค่าได้ จากนั้นให้
นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์อ่ืน ๆ แล้วระบุให้ได้ว่า ตัวแปรในสถานการณ์ท่ียกมานั้นแทนสิ่งใดใน
สถานการณ์ 

10.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1)  ก าหนดปัญหา โดยจัดกิจกรรม ต่อไปนี้ 

                  1.1)  นักเรียนรวมกลุ่ม (คละความสามารถ) กลุ่มละ 4 - 5 คน ศึกษาจากสถานการณ์ที่ 
ก าหนดใหแ้ละตอบค าถาม โดยการเขียนตอบลงในใบกิจกรรมที่ 1  C1- C5,  R1-R3, มีเหตุผล  
                  1.2)  สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลการท ากิจกรรม C1- C5,  R1, มีเหตุผล  



  
 
 

        1.3)  นักเรียนร่วมกันบอกถึงปัญหาที่พบจากการแก้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ C3, มีเหตุผล  
 1.4)  นักเรียนร่วมกันก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ อันเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การแก้ปัญหา 

 จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  C1- C5,  R1-R3, ภูมิคุ้มกัน พอประมาณ 
 

  2)  ท าความเข้าใจปัญหา   
                   2.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและท าใบกิจกรรมที่ 1 “สถานการณ์ที่ 1” สมาชิกกลุ่มจะต้อง
ร่วมกันเสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหา ครูให้นักเรียนเสนอแนวคิดย่อยๆ จากปญัหาที่ก าหนด และเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีอิสระในคิดการร่วมกัน C1- C5,  R1-R3, มีเหตุผล  
                   2.2)  ครูคอยตรวจสอบความชัดเจนในการท าความเข้าใจปัญหาและการระบุปัญหาย่อย 
แต่ละกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดยังระบุปัญหาไม่ชัดเจน ครูต้องคอยกระตุ้นและช่วยเหลือ 
                   2.3)  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาปัญหาและช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือ 
สรุปเป็นข้อมูลของกลุ่ม หากมีประเด็นใดที่นักเรียนคนหนึ่งคนใดไม่เข้าใจ ครูให้กลุ่มช่วยเหลือสมาชิกภายใน
กลุ่มให้มีความเข้าใจสอดคล้องตรงกัน C1- C5,  R1-R3, มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
  2.4)  ครูชี้แจงเพ่ิมเติมให้นักเรียนทราบว่า การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน าไปสู่แนวทางในการ 
แก้ไขปญัหา นักเรียนจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาย่อยแต่ละข้อ ซ่ึงตอ้งอาศัยเหตุผลและพ้ืนฐานความรู้เดิม
และเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ต้องการ 
  3)  ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา C1- C5,  R1-R3, มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
 3.1) นักเรียนจะต้องแบ่งประเด็นที่ต้องศึกษา และวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
                         3.1.1)  ข้อเท็จจริงจากปัญหา คือ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์หรือปัญหาหรือ 
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการอภิปราย หรือข้อมูลความรู้เดิมทีเ่คยเรียนรู้มาแล้ว (อาจจะใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน  
ว่าจากสถานการณ์ปัญหานี้นักเรียนทราบอะไรบ้างแล้ว ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ปัญหานี้คืออะไร ความรู้ที่
เกีย่วข้องกับสถานการณ์นี้มีอะไรบ้าง เราเคยมีประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องนี้หรือไม่) 

    3.1.2)  ประเด็นทีต่้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม คือ ข้อมูลที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการ 
แก้ปัญหาทีน่ักเรียนยังไม่รู้ จ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม (อาจจะใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนว่า จาก
สถานการณ์ปัญหานี้มีประเด็นอะไรบ้างที่นักเรียนยังไม่ทราบ ประเด็นใดบ้างทีน่ักเรียนต้องศึกษาเพ่ิมเติม) 

              3.1.3) วิธีการศึกษาค้นคว้า คือ วิธีการที่จะด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้หรือข้อมูลที่ 
ต้องการ (อาจจะใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนว่า นักเรียนจะมีวิธีการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ยังไม่ทราบได้อย่างไร 
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้จากที่ไหน อย่างไร ) 

              3.1.4) หลังจากท่ีกลุ่มร่วมกันรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะร่วมตรวจสอบว่า 
เหมาะสมหรือไม่ ยังมีประเด็นใดทีต่้องอภิปรายเพ่ิมเติมอีกบ้าง เมือ่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ก็ให้แต่ละกลุ่มสรุป
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาก่อนการลงมือปฏิบัติลงในใบกิจกรรม 

    3.1.5) ครูคอยสังเกตพฤติกรรมและตรวจสอบความชัดเจน และความสมเหตุสมผลของ 
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม หากพบว่ายังไม่สมเหตุสมผลและยังเป็นไปไม่ได้ ครูสามารถ
ซักถามถึงเหตุผลของการตัดสินใจและแนะน าให้ลองร่วมกันอภิปรายอีกครั้ง 
 
 



  
 
 

      4)  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า    
4.1)  เมื่อเตรียมการศึกษาค้นคว้าแล้ว สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะมีหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยสามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีค่รูได้ก าหนดไว้แล้ว เช่น   
ใบความรู้ หนังสือเรียน  C1- C5,  R1-R3, ภูมิคุ้มกัน 

4.2)  ให้นักเรียนก าหนดสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ R2 มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
    4.3)  ให้นักเรียนด าเนินการศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่ต้องการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่ 
เตรียมไว้ให้ตามความสนใจของนักเรียน  ซ่ึงการศึกษาค้นคว้าจะท าเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ในการศึกษา
ค้นคว้าสมาชิกในกลุ่มจะต้องศึกษาอย่างละเอียดให้เข้าใจ สามารถอธิบายให้สมาชิกคนอ่ืนเข้าใจได้และเขียน
สรุปความรู้ที่ตนเองศึกษา C1- C5,  R1-R3, มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
      5)  สังเคราะห์ความรู้  C1- C5,  R1-R3, มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
   5.1)  นักเรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนร่วมมือกันอภิปรายผลและสังเคราะห์
ภายในกลุ่มว่าความรู้ที่ได้มามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ถ้าเหมาะสมและเพียงพอก็สามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ถ้ายังไม่เพียงพอกลุ่มต้องช่วยกันค้นคว้าเพิ่มเติมรวมถึงทบทวนข้อมูลที่ได้มาอีกครั้ง 
   5.2)  ครูคอยสังเกตนักเรียนถ้าพบกลุ่มใดมีปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ครูต้องคอย
กระตุ้นให้นักเรียนภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายอีกครั้ง 
      6)  เสนอผลงานและประเมินค่าของค าตอบ  C1- C6,  R1-R3, มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
   6.1)  นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยให้รายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ 
สมาชิกกลุ่ม ปัญหา ข้อเท็จจริงจากปัญหา ประเด็นทีต่้องศึกษาค้นคว้าวิธีการศึกษา แหล่งข้อมูล ผลสรุปที่ได้
จากการแก้ปญัหา ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอ่ืนซักถามเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่แตกต่างออกไป 

  6.2)  นักเรียนช่วยกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจาก 
สถานการณ ์ในแง่ของปัญหาที่พบเจอในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และสิ่งทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
   6.3)  ให้นักเรียนน าข้อสรุปที่ได้มาจัดระบบ  และน าไปสู่การเขียนแผนผังความคิด  

10.3 ขัน้สรุป C1- C7,  R1-R3, มีเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุ้มกัน 
   1) นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด รวมทัง้ปญัหาหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และหากยังมีประเด็นไหนที่ไม่สมบูรณ์ครูกระตุ้นให้นักเรียน
ร่วมกันอีกครั้ง 

   2) นักเรียนศึกษาและท าใบกิจรรมที่ 2 สถานการณ์ท่ี 2  
11. ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
      11.1 สื่อการเรียนรู้ 
         1)  ใบกิจกรรมที่ 1 (สถานการณ์ท่ี 1)  
        2)  ใบกิจกรรมที่ 2 (สถานการณ์ท่ี 2) 
        3)  แบบสังเกตพฤติกรรมในการท างานกลุ่ม 
      11.2 แหล่งเรียนรู้ 
         1) ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         2) กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         3) แหล่งเรียนรู้/วิทยากรท้องถิ่น  
 
 



  
 
 

12.  ชิ้นงาน 
      12.1 แบบฝึกทักษะ 
      12.2 แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
13. การวัดและการประเมินผล  

13.1 วิธีการ   1) สังเกตความตัง้ใจและความสนใจ   
        2) การตรวจใบงาน  

13.2 เครื่องมือ  1) ใบงานที ่4  
2) แบบประเมินใบงาน 

14. แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม  
                 
                 
 
      ลงชื่อ         
            (นางนันทยา  ดีพูน) 
 



  
 
 

แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1  สถานการณ์ที่ 2 
 

  ฟ้าใส มีอายุ m ปี คุณพ่อมีอายุ y ปี 
1) คุณแม่มีอายุน้อยกว่าคุณพ่อ 2 ปี คุณแม่มีอายุเท่าใด 
2) คุณป้ามีอายุมากกว่าคุณแม่ 5 ปี คุณป้ามีอายุเท่าใด 
3) ฟ้าใสมีอายุมากกว่าน้องชาย 2 ปี น้องชายของฟ้าใสมีอายุเท่าใด 
4) คุณตามีอายุเป็น 7 เท่าของน้องชายฟ้าใส คุณตามีอายุเท่าใด 
5) คุณยายมีอายุน้อยกว่าคุณตา 4 ปี คุณตากับคุณยายมีอายุรวมกันเท่าใด 

 

1) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่  ประธาน 
2) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่  เลขานุการ 
3) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่   
4) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่   
5) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่   
ตอนที่ ๑  
หัวข้อปัญหา           
             
             
ท าความเข้าใจปัญหา  
1) สิ่งที่ต้องการรู้            
             
2) วิธีการหาค าตอบ           
             
3) แหล่งข้อมูล           
             
4) การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา 

ชื่อสมาชิก การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา 
    
    
    
    
    

ตอนที่ ๒ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา 
            
             



  
 
 

แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปัญหา 
ใบกิจกรรมท่ี 2  สถานการณ์ที่ 2 

 

  ร้าน “ละมุน” ขายส่งขนม ผลิตขนมได้วันละ m ชิ้น ขายราคาชิ้นละ 15 บาท โดยทกๆ เช้าจะมีแม่ค้าจากร้านค้า 
5 ร้าน มาซื้อขนมเพ่ือน าไปขายต่อ 

1) ถ้าแม่ละมุนจะแบ่งขนมขายให้แม่ค้าจาก 5 ร้าน ร้านละเท่าๆ กัน แล้วแม่ค้าแต่ละร้านจะได้ขนมร้านละกี่ชิ้น 
2) ถ้าร้านละมุนขายขนมหมด จะได้เงินวันละกี่บาท 
3) ถ้าต้นทุนในการผลิตขนมแต่ละวัน เป็นเงิน 2,150 บาท เมื่อร้านละมุนขายขนมหมด จะได้ก าไรวันละกี่บาท 
4) ถ้าวันนี้ป้าแก้วซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าร้านหนึ่งที่มาซื้อขนมร้านละมุน แล้วน าไปขายต่อในราคาชิ้นละ 25 บาท 

ขายขนมได้เพียงส่วนหนึ่ง และมีขนมเหลือ 35 ชิ้น ป้าแก้วจะได้รับเงินจากการขายขนมเท่าใด 
5) ถ้าร้านละมุมปรับราคาขนมขึ้นเป็นชิ้นละ 18 บาท เพราะต้นทุนเพ่ิมขึ้นและขายขนมได้หมดทุกวัน ในเวลา 1 

สัปดาห์ จะได้เงินเพ่ิมจากเดิมเท่าใด 
 

1) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่  ประธาน 
2) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่  เลขานุการ 
3) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่   
4) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่   
5) ชื่อ-นามสกุล      ชั้น  เลขที่   
ตอนที่ ๑  
หัวข้อปัญหา           
             
             
ท าความเข้าใจปัญหา  
1) สิ่งที่ต้องการรู้            
             
2) วิธีการหาค าตอบ           
             
3) แหล่งข้อมูล           
             
4) การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา 

ชื่อสมาชิก การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา 
    
    
    
    
    

 

ตอนที่ ๒ สรุปผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหา 
             
             


