คำนำ
แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่ อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ จัดทาขึ้ น
เพื่อเป็ นสื่ อการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ให้ประสบผลสาเร็ จ นักเรี ยนสามารถ
ศึกษาเรี ยนรู้ ไ ด้ด้ว ยตนเอง เป็ นสื่ อ การสอนที่ ใ ช้ไ ด้ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถอานวย
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของหลักสู ตรได้เป็ นอย่างดี
ผูจ้ ดั ทาหวัง ว่า แบบฝึ กทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 นักเรี ยนสามารถนาความรู้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้องต่อไป

ฐิติมา โพธิ์ ทอง

สำรบัญ
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คาแนะนาในการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยน
ขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
เล่มที่ 1 เรื่ อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
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จุดประสงค์การเรี ยนรู้
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ใบความรู้ ที่ 1.1 เรื่ อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
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ใบความรู้ ที่ 1.3 เรื่ อง การสร้างประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
แบบฝึ กทักษะที่ 1.2 เรื่ อง การสร้างประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
แบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ตารางบันทึกคะแนน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 1.1 เรื่ อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 1.2 เรื่ อง การสร้างประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
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คำชี้แจงเกีย่ วกับแบบฝึ กทักษะคณิตศำสตร์

ส1.ำหรัเอกสารฉบั
บนักเรีบยนีน้ เป็ นแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
มีท้ งั หมด ค6 ำแนะน
เล่ม ดังนี้ ำกำรใช้ แบบฝึ กทักษะสำหรับครู
เล่มที่ 1 เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสั ญลักษณ์
เล่มที่ 2 เรื่ อง แบบรู ปและความสัมพันธ์
เล่มที่ 3 เรื่ อง สมการและคาตอบของสมการ
เล่มที่ 4 เรื่ อง สมบัติการเท่ากัน
เล่มที่ 5 เรื่ อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เล่มที่ 6 เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาทาความเข้าใจ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3. แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เล่มนี้ เป็ นเล่มที่ 1 เรื่ อง ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
ประกอบด้วย คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ คาแนะนาในการใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์
สาหรับนักเรี ยน ขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้ อหา แบบฝึ กทักษะ
และแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เล่มนี้ ใช้เวลาเรี ยน 2 ชัว่ โมง
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คำแนะนำในกำรใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศำสตร์ สำหรับนักเรียน

สำหรั
บนักเรียน
แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เล่มที่ 1 เรื่ อง ประโยคภาษา
และประโยคสั
ญลักำกำรใช้
ษณ์ เป็ นแบบฝึ
กษะคณิ
ตศาสตร์
คำแนะน
แบบฝึกทักทั
กษะส
ำหรับสาหรั
ครู บนักเรี ยนให้เรี ยนรู้ และฝึ กทักษะ
ด้วยตนเอง โดยนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
1. อ่านคาชี้ แจงเกี่ ยวกับแบบฝึ กทักษะ และคาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะสาหรับ
นักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือทางานหรื อทาการศึกษาทุกครั้ง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบ เพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยน
3. ศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างประกอบให้เข้าใจก่อนทาแบบฝึ กทักษะ
4. ทาแบบฝึ กทักษะทีละแบบฝึ กให้เสร็ จ แล้วตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลย
หากกิจกรรมใดนักเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 70 ควรกลับไปศึกษาเนื้อหาซ้ าอีกรอบ
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน แล้วตรวจคาตอบ บันทึกผลการสอบในตารางบันทึกคะแนน
เพื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยน
6. ในการทาแบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ให้นกั เรี ยนพยายาม
ทาด้วยความตั้งใจและมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน
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ขั้นตอนกำรเรียนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศำสตร์
เล่มที่ 1 เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์
1. อ่ำนคำแนะนำในกำรใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศำสตร์ สำหรับนักเรียน

2. ทำแบบทดสอบก่ อนเรียน

3. ศึกษำใบควำมรู้ และตัวอย่ ำง
- ศึกษำเนือ้ หำ
- ทำแบบฝึ กทักษะ
- ตรวจแบบฝึ กทักษะ

4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล

xxx

ผ่ำนเกณฑ์

5. ศึกษำแบบฝึ กทักษะชุดต่ อไป

ไม่ ผ่ำนเกณฑ์
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สำระที่ 4 พีชคณิต

มำตรฐำน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์
(mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและ
นาไปใช้แก้ปัญหา

ตัวชี้วดั

ค 4.2 ม.1/2 เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรื อปั ญหาอย่างง่าย
ค 6.1 ม.1-3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
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สำระสำคัญ

ประโยคภำษำ คือ ประโยคข้อความที่กล่าวถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในเชิงบรรยาย
ให้เราทราบถึงข้อเท็จจริ งของสิ่ งนั้น ๆ
ประโยคสั ญลักษณ์ คือ ประโยคที่เขียนแทนประโยคภาษาหรื อประโยคข้อความ
เพื่อประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น ทาให้ประหยัดเนื้ อที่ สั้นกะทัดรัด และสะดวกต่อ
การคานวณหรื อง่ายต่อการจดจา

เนือ้ หำ

ประโยคภำษำ คือ ประโยคข้อความที่กล่าวถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในเชิงบรรยาย
ให้เราทราบถึงข้อเท็จจริ งของสิ่ งนั้น ๆ
ประโยคสั ญลักษณ์ คือ ประโยคที่เขียนแทนประโยคภาษาหรื อประโยคข้อความ
เพื่อประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น ทาให้ประหยัดเนื้ อที่ สั้นกะทัดรัด และสะดวกต่อ
การการคานวณหรื อง่ายต่อการจดจา
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จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
ด้ ำนควำมรู้
1. เขียนสัญลักษณ์แทนข้อความได้
2. เขียนประโยคภาษาให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้
3. เขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ให้เป็ นประโยคภาษาได้
4.
ด้ ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรี ยน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

7

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุด สมกำรเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
เล่มที่ 1 เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์
คาสัง่

ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ทับตัวเลือกในกระดาษคาตอบที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว
1. ประโยคภาษาในตัวเลือกใดต่อไปนี้มีตวั แปร
ก. สองเท่าของสี่ เท่ากับแปด
ข. ผลบวกของหกและห้าเท่ากับสิ บเอ็ด
ค. จานวนจานวนหนึ่งหารด้วยสี่ เท่ากับสาม
ง. ครึ่ งหนึ่งของเงินยีส่ ิ บสี่ บาทเท่ากับสิ บสองบาท
2. คาว่า “ตัวแปร” หมายถึงอะไร
ก. สมการที่เป็ นจริ ง
ค. ตัวอักษร

ข. สัญลักษณ์
ง. ค่าที่เราต้องการทราบ

3. สี่ เท่าของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสองเท่ากับสิ บหก
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
ก. 4x  2  16
ข. 4  2x  16
ค. 4x  2  16
ง. 2x  4  16
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4. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกด้วยสองเท่ากับสิ บสอง เขียนเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
ก. 3x  2  12
ข. 2x  3  12
ค. 3x  2  12
ง. 2x  3  12
5. ประโยค “ผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสิ บเท่ากับสิ บห้า”
เขียนเป็ นประโยคที่ใช้ สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ตรงกับข้อใด
ก. x  15  10
ข. x  15  10
ค. x  10  15
ง. x  10  15
6. ประโยค “เศษสองส่ วนห้าของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสิ บหก”
เขียนเป็ นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ตรงกับข้อใด
2
x  16
5
ค. 2 x  16
5

ก.

ข.
ง.

5
x  16
2
5
x  16
2

7. ประโยค “ผลต่างของจานวนจานวนหนึ่งกับสี่ เท่ากับเก้า”
เขียนเป็ นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ตรงกับข้อใด
ก. x  4  9
ข. x  4  9
ค. x  9  4
ง. x  9  4
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8. ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ 3x  8  24
เขียนเป็ นประโยคได้ตรงกับข้อใด
ก. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับสามเท่ากับยีส่ ิ บสี่
ข. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับแปดเท่ากับยีส่ ิ บสี่
ค. แปดเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับสามเท่ากับยีส่ ิ บสี่
ง. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับแปดเท่ากับยีส่ ิ บสี่
9. ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์

1
( x  10)  95
2

เขียนเป็ นประโยคได้ตรงกับข้อใด
ก. ครึ่ งหนึ่งของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
ข. ครึ่ งหนึ่งของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
ค. ครึ่ งหนึ่งของจานวนจานวนหนึ่งลบกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
ง. ครึ่ งหนึ่งของผลต่างของจานวนจานวนหนึ่งกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
10. ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ x  40  100 เขียนเป็ น
ประโยคได้ตรงกับข้อใด
ก. จานวนจานวนหนึ่งลบกับสี่ สิบไม่เท่ากับหนึ่งร้อย
ข. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับสี่ สิบเท่ากับหนึ่งร้อย
ค. จานวนจานวนหนึ่งลบกับสี่ สิบเท่ากับหนึ่งร้อย
ง. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับสี่ สิบไม่เท่ากับหนึ่งร้อย

10

กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

ชื่อ...............................................................................เลขที่........................

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
ตอบถูกได้ 1
ตอบผิดได้ 0

ก

ข

ค

ง

กำรประเมินผล
คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

10
ผูต้ รวจ....................................................
วันที่..........เดือน................พ.ศ. .............
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ใบควำมรู้ ที่ 1.1

เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสั ญลักษณ์

ให้นกั เรี ยนพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อความ
1. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่ง
2. จานวนจานวนหนึ่งบวกด้วยสี่
3. จานวนจานวนหนึ่งลบด้วยแปด

ข้อความในรู ปสัญลักษณ์
3
+4
-8

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า เราไม่ทราบว่าจานวนจานวนหนึ่งนั้นมีค่าเท่าใด
ถ้าแทน ในข้อ 1 ด้วยตัวอักษร ก็จะได้ 3x ถ้าแทน
ด้วยตัวอักษรอื่น ๆ
เช่น a , b , c , g เรี ยกตัวอักษรซึ่ งแทนจานวนที่ไม่ทราบค่า เช่น a , b , c , g
ว่าเป็ น ตัวแปร

ตัวแปร คือ สิ่ งที่ไม่ทราบค่า สิ่ งที่ตอ้ งการหา

12

ประโยคภำษำและประโยคสั ญลักษณ์
ประโยคทางคณิ ตศาสตร์ ได้แก่ ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวน
ตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป ประโยคทางคณิ ตศาสตร์ สามารถเขียนได้ 2 วิธี คือ
1) ประโยคภาษา
2) ประโยคสัญลักษณ์

- ประโยคภำษำ คือ ประโยคข้อความที่กล่าวถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในเชิงบรรยาย
ให้เราทราบถึงข้อเท็จจริ งของสิ่ งนั้น ๆ
- ประโยคสั ญลักษณ์ คือ ประโยคที่เขียนแทนประโยคภาษาหรื อประโยค
ข้อความเพื่อประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น ทาให้ประหยัดเนื้อที่ สั้นกะทัดรัด และ
สะดวกต่อการคานวณหรื อง่ายต่อการจดจา
เป็นต้น ประโยคที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่จะสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ได้เสมอ
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ตัวอย่ำง การเปลี่ยนประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์
ประโยคภำษำ

ประโยคสั ญลักษณ์

1. หมูสี่ตวั กับสุ นขั หกตัวรวมเป็ นสิ บตัว
1. 4 + 6 = 10 ไม่มีตวั แปร

2. สองเท่าของสิ บสามเท่ากับหกสิ บ
2. 2 × 13 = 26 ไม่มีตวั แปร

3. ห้าเท่าของจานวน ๆ หนึ่งมีค่ามากกว่าสิ บ

3. 5a  10 มี a เป็ นตัวแปร

4. จานวน ๆ หนึ่งบวกกับสิ บห้ามีค่าเท่ากับยีส่ ิ บห้า
4.

b  15  25

มี b เป็ นตัวแปร
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แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

คำชี้แจง

ให้ นักเรียนเขียนข้ อควำมต่ อไปนีเ้ ป็ นสั ญลักษณ์
ข้ อควำม

ตัวอย่าง ผลบวกของ x กับ 9
1. ผลบวกของ

y

กับ 10

2. สองเท่าของผลบวกของ x กับ 3
3. ครึ่ งหนึ่งของ a
4. จานวนจานวนหนึ่งรวมกับ 15
5. จานวนจานวนหนึ่งหักออก 12
6. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งรวมกับ 8
7. เศษสองส่ วนสามของจานวนจานวนหนึ่ง
8. ผลต่างของ

m

กับ 5

9. ผลคูณของจานวนจานวนหนึ่งกับ 9
10. ผลหารของจานวนจานวนหนึ่ง กับ 7

สั ญลักษณ์
x9

15
คำชี้แจง

ให้ นักเรียนจับคู่ระหว่ ำงข้ อควำมและสั ญลักษณ์ ให้ ถูกต้ อง

ตัวอย่าง ห้าบวกสามเท่ากับแปด
1. จานวนซึ่ งน้อยกว่า 3x อยู่ 8
2. ผลบวกของ x กับ 75

3. เศษสามส่ วนสี่ ของ x เท่ากับ 20
4. จานวนซึ่ งมากกว่า 3x อยู่ 8

ก. x + 75
ก. x + 75
ข. 8(x + 6)
ค. 13 – 4 = 6

ง. x - 75

5. ผลต่างของ x กับ 75

จ. 13 + 4 = 7

6. 8 เท่าของผลบวกของ x กับ 6

ฉ. m + 75

7. 8 เท่าของผลต่างของ x กับ 6
8. 8 เท่าของจานวนจานวนหนึ่ง
บวกกับ 6
9. สิ บสามบวกสี่ เท่ากับเจ็ด

ช. 3x - 8

ซ.

3
x  20
4

ฌ. 8(x – 6)

10. สิ บสามหักออกสี่ เหลือหก
ญ. 8x+6
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ใบควำมรู้ ที่ 1.2

กำรสร้ ำงประโยคภำษำและประโยคสั ญลักษณ์

จุดประสงค์การเรี ยนรู้

เขียนประโยคภาษาให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้
เขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ให้เป็ นประโยคภาษาได้

ในการสร้างประโยคสัญลักษณ์ แทนประโยคภาษาของสมการนั้นนักเรี ยนต้อง
ทราบว่าในประโยคภาษาที่กาหนดให้น้ นั จะมีอยู่ 2 คือ ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน และส่ วนที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวน ดังนี้
1. ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน เป็ นส่ วนที่กล่าวถึงจานวน ซึ่ งในแต่ละประโยคอาจมี
ส่ วนนี้ได้มากกว่า 1 นอกจากนี้ถา้ มีปริ มาณที่ไม่ได้ระบุให้เป็ นค่าคงตัว ให้แทนจานวนนั้น
ด้วยแปร โดยนักเรี ยนสามารถเขียนส่ วนที่กล่าวถึงจานวนให้อยูใ่ นรู ปการดาเนินการของ
จานวนกับจานวน หรื อจานวนกับตัวแปร ด้วยเครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์
2. ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวน เป็ นส่ วนที่ใช้สัญลักษณ์แทน
ความสัมพันธ์ของส่ วนที่กล่าวถึงจานวน โดยใช้สัญลักษณ์  ,  ,  ,  , หรื อ 

ควำมสั มพันธ์ เกิดจากสิ่ งสองสิ่ งใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กันภายใต้กฎเกณฑ์ หรื อเงือนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ตัวอย่ำงที่ 1

สร้างประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาต่อไปนี้

1. ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ งมีค่าเท่ากับสี่ สิบห้า
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ ง
มีค่าเท่ากับ
5x
=
5x = 45

2. ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่งมีค่าเท่ากับยีส่ ิ บสอง
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่ง
มีค่าเท่ากับ
55 - x
=
55 – x = 22

3. ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่งมีค่าเท่ากับยีส่ ิ บสอง
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่ง
มีค่าเท่ากับ
55 - x
=
55 – x = 22

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
สี่ สิบห้า
45

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ยีส่ ิ บสอง
22

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ยีส่ ิ บสอง
22
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ตัวอย่ำงที่ 2
สร้างประโยคภาษาแทนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้
4. ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ งมีค่าเท่ากับสี่ สิบห้า
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ ง
มีค่าเท่ากับ
5x
=
5x = 45

5. ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่งมีค่าเท่ากับยีส่ ิ บสอง
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่ง
มีค่าเท่ากับ
55 - x
=
55 – x = 22

6. ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่งมีค่าเท่ากับยีส่ ิ บสอง
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าสิ บห้าลบด้วยจานวน ๆ หนึ่ง
มีค่าเท่ากับ
55 - x
=
55 – x = 22

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
สี่ สิบห้า
45

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ยีส่ ิ บสอง
22

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ยีส่ ิ บสอง
22
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แบบฝึ กทักษะที่ 1.2
เรื่อง กำรสร้ ำงประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

คำชี้แจง

1. ให้นกั เรี ยนสร้างประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาต่อไปนี้
(ข้อละ 2 คะแนน)

1. แปดบวกห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสิ บหก
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน

2. สองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบสามเท่ากับสิ บสอง
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน

3. ห้าเท่าของผลต่างจานวนจานวนหนึ่งกับแปดเท่ากับยีส่ ิ บ
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
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4. จานวนหนึ่งบวกด้วยห้าเท่ากับยีส่ ิ บห้า
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน

5. เศษสองส่ วนห้าของจานวนหนึ่งลบด้วยห้าเท่ากับสาม
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน

6. สองเท่าของจานวนหนึ่งลบด้วยสิ บสี่ เท่ากับสี่ สิบหก
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน

ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
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2.

ให้นกั เรี ยนเปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้ให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์โดยให้ตวั แปร
จานวนจานวนหนึ่ง (ข้อละ 1 คะแนน)
1. สามในแปดของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสิ บห้า
ตอบ....................................
2. สองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบด้วยแปดเท่ากับศูนย์
ตอบ....................................
3. ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ งไม่เท่ากับสองเท่าของจานวนนั้น
ตอบ....................................
4. ผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับยีส่ ิ บเอ็ดเท่ากับศูนย์
ตอบ....................................
5. เศษสองส่ วนสามของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับเจ็ด
ตอบ....................................
6. จานวนจานวนหนึ่งลบด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับสามเท่าของจานวนนั้น
ตอบ....................................
7. ห้าเท่าของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับหกเท่ากับยี่สิบเอ็ด
ตอบ....................................
8. ผลบวกของสองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งกับจานวนนั้นเท่ากับหก
ตอบ....................................
9. ผลคูณของสี่ กบั จานวนจานวนหนึ่งน้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของเจ็ด
ตอบ....................................
10. เศษหนึ่งส่ วนสี่ ของจานวนจานวนหนึ่งมากกว่าห้า
ตอบ....................................

x

แทน
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3.

ให้นกั เรี ยนเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้ให้เป็ นประโยคภาษา (ข้อละ 1 คะแนน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7 x  5  23

ตอบ..........................................................................................................
3x  6  12

ตอบ..........................................................................................................
5x  8  27

ตอบ..........................................................................................................
2n  5  25

ตอบ..........................................................................................................
3c  9  27

ตอบ..........................................................................................................
22  2 x  30

ตอบ..........................................................................................................
8x  10  26

ตอบ..........................................................................................................
x
 9  29
5

ตอบ..........................................................................................................
9.

y
8
8

ตอบ..........................................................................................................
10.

3( x  4)  24

ตอบ..........................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุ ด สมกำรเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
เล่มที่ 1 เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

คาสั่ง

ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท (X) ทับตัวเลือกในกระดาษคาตอบที่ถูกที่สุด
เพียงข้อเดียว
1. ประโยคภาษาในตัวเลือกใดต่อไปนี้มีตวั แปร
ก. สองเท่าของสี่ เท่ากับแปด
ข. ผลบวกของหกและห้าเท่ากับสิ บเอ็ด
ค. จานวนจานวนหนึ่งหารด้วยสี่ เท่ากับสาม
ง. ครึ่ งหนึ่งของเงินยีส่ ิ บสี่ บาทเท่ากับสิ บสองบาท
2. คาว่า “ตัวแปร” หมายถึงอะไร
ก. สมการที่เป็ นจริ ง
ค. ตัวอักษร

ข. สัญลักษณ์
ง. ค่าที่เราต้องการทราบ

3. สี่ เท่าของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสองเท่ากับสิ บหก
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
ก. 4x  2  16
ข. 4  2x  16
ค. 4x  2  16
ง. 2x  4  16
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4. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกด้วยสองเท่ากับสิ บสอง เขียนเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
ก. 3x  2  12
ข. 2x  3  12
ค. 3x  2  12
ง. 2x  3  12
5. ประโยค “ผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสิ บเท่ากับสิ บห้า”
เขียนเป็ นประโยคที่ใช้ สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ตรงกับข้อใด
ก. x  15  10
ข. x  15  10
ค. x  10  15
ง. x  10  15
6. ประโยค “เศษสองส่ วนห้าของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสิ บหก”
เขียนเป็ นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ตรงกับข้อใด
2
x  16
5
ค. 2 x  16
5

ก.

ข.
ง.

5
x  16
2
5
x  16
2

7. ประโยค “ผลต่างของจานวนจานวนหนึ่งกับสี่ เท่ากับเก้า”
เขียนเป็ นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ตรงกับข้อใด
ก. x  4  9
ข. x  4  9
ค. x  9  4
ง. x  9  4
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8. ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ 3x  8  24
เขียนเป็ นประโยคได้ตรงกับข้อใด
ก. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับสามเท่ากับยีส่ ิ บสี่
ข. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับแปดเท่ากับยีส่ ิ บสี่
ค. แปดเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับสามเท่ากับยีส่ ิ บสี่
ง. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับแปดเท่ากับยีส่ ิ บสี่
9. ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์

1
( x  10)  95
2

เขียนเป็ นประโยคได้ตรงกับข้อใด
ก. ครึ่ งหนึ่งของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
ข. ครึ่ งหนึ่งของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
ค. ครึ่ งหนึ่งของจานวนจานวนหนึ่งลบกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
ง. ครึ่ งหนึ่งของผลต่างของจานวนจานวนหนึ่งกับสิ บเท่ากับเก้าสิ บห้า
10. ประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ x  40  100 เขียนเป็ น
ประโยคได้ตรงกับข้อใด
ก. จานวนจานวนหนึ่งลบกับสี่ สิบไม่เท่ากับหนึ่งร้อย
ข. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับสี่ สิบเท่ากับหนึ่งร้อย
ค. จานวนจานวนหนึ่งลบกับสี่ สิบเท่ากับหนึ่งร้อย
ง. จานวนจานวนหนึ่งบวกกับสี่ สิบไม่เท่ากับหนึ่งร้อย
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

ชื่อ...............................................................................เลขที่........................

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
ตอบถูกได้ 1
ตอบผิดได้ 0

ก

ข

ค

ง

กำรประเมินผล
คะแนนเต็ม ผลกำรประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

10
ผูต้ รวจ....................................................
วันที่..........เดือน................พ.ศ. .............
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ตำรำงบันทึกคะแนน
ชื่อ –สกุล ....................................................... ชั้น ........................... เลขที่ ................
คาชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนบันทึกผลการเรี ยนจากการทาแบบฝึ กทักษะ แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูการพัฒนาการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ
2. ให้ทาเครื่ องหมาย  ที่ช่องสรุ ปผล เมื่อนักเรี ยนผ่านหรื อไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน
1. คะแนนแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คะแนน
ระดับ
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
ที่ได้
คุณภาพ
ก่อนเรี ยน
10
หลังเรี ยน
10
ผลการพัฒนา
2. คะแนนแบบฝึ กทักษะ
คะแนน
แบบฝึ กทักษะ
คะแนนเต็ม
ที่ได้
แบบฝึ กทักษะที่ 1.1
10
แบบฝึ กทักษะที่ 1.2
32
รวม
42
เฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

สรุ ปผล
ผ่าน ไม่ผา่ น

สรุ ปผล
ผ่าน ไม่ผา่ น
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุด สมกำรเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
เล่มที่ 1 เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสั ญลักษณ์
1. ค
2. ง
3. ค
4. ก
5. ง
6. ค
7. ข
8. ง
9. ก
10. ข
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 1.1
เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

คำชี้แจง

ให้ นักเรียนเขียนข้ อควำมต่ อไปนีเ้ ป็ นสั ญลักษณ์
ข้ อควำม

สั ญลักษณ์

ตัวอย่าง ผลบวกของ x กับ 9

x9

1. ผลบวกของ

y +10

y

กับ 10

2. สองเท่าของผลบวกของ x กับ 3
3. ครึ่ งหนึ่งของ a

2( x  3)

a
2

4. จานวนจานวนหนึ่งรวมกับ 15

y +15

5. จานวนจานวนหนึ่งหักออก 12

y - 12

6. สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งรวมกับ 8

3x  8

7. เศษสองส่ วนสามของจานวนจานวนหนึ่ง

2
x
3

8. ผลต่างของ

m

กับ 5

m5

9. ผลคูณของจานวนจานวนหนึ่งกับ 9

n9

10. ผลหารของจานวนจานวนหนึ่งกับ 7

r
7
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คำชี้แจง

ให้ นักเรียนจับคู่ระหว่ ำงข้ อควำมและสั ญลักษณ์ ให้ ถูกต้ อง

ตัวอย่าง ห้าบวกสามเท่ากับแปด

ฎ. x + 75

1. จานวนซึ่ งน้อยกว่า 3x อยู่ 8

ฏ. x + 75

2. ผลบวกของ x กับ 75

ฐ. 8(x + 6)

3. เศษสามส่ วนสี่ ของ x เท่ากับ 20

ฑ. 13 – 4 = 6

4. จานวนซึ่ งมากกว่า 3x อยู่ 8

ฒ. x - 75

5. ผลต่างของ x กับ 75

ณ. 13 + 4 = 7

6. 8 เท่าของผลบวกของ x กับ 6

ด. 3x + 8

7. 8 เท่าของผลต่างของ x กับ 6

ต. 3x - 8

8. 8 เท่าของจานวนจานวนหนึ่ง
บวกกับ 6

ถ.

9. สิ บสามบวกสี่ เท่ากับเจ็ด

ท. 8(x – 6)

10. สิ บสามหักออกสี่ เหลือหก

ธ. 8x+6

3
x  20
4
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เฉลยแบบฝึ กทักษะที่ 1.2
เรื่อง กำรสร้ ำงประโยคภำษำและประโยคสัญลักษณ์

คำชี้แจง

1. ให้นกั เรี ยนสร้างประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาต่อไปนี้
(ข้อละ 7 คะแนน)

1. แปดบวกห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสิ บหก
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
แปดบวกห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ง
เท่ากับ
สิ บหก
=
16
8  5x
8  5x = 16
2. สองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบสามเท่ากับสิ บสอง
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
สองเท่าของจานวนจานวนหนึ่ง
เท่ากับ
สิ บสอง
=
12
2x  3
2 x  3 =12
3. ห้าเท่าของผลต่างจานวนจานวนหนึ่งกับแปดเท่ากับยีส่ ิ บ
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
ห้าเท่าของผลต่างจานวนจานวนหนึ่ง
เท่ากับ
ยีส่ ิ บ
กับแปด
=
20
5(t  8)
5(t  8)  20
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4. จานวนหนึ่งบวกด้วยห้าเท่ากับยีส่ ิ บห้า
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
จานวนหนึ่งบวกด้วยห้า
เท่ากับ
ยีส่ ิ บห้า
=
25
p5
p  5  25

5. เศษสองส่ วนห้าของจานวนหนึ่งลบด้วยห้าเท่ากับสาม
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
เศษสองส่ วนห้าของจานวนหนึ่ง
เท่ากับ
สาม
ลบด้วยห้า
2
=
3
y 5
5

2
y 5  3
5

6. สองเท่าของจานวนหนึ่งลบด้วยสิ บสี่ เท่ากับสี่ สิบหก
ส่ วนที่แสดงความสัมพันธ์
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ส่ วนที่กล่าวถึงจานวน
ระหว่างจานวน
สองเท่าของจานวนหนึ่งลบด้วยสิ บสี่
เท่ากับ
สี่ สิบหก
=
46
2c  14
2c  14  46
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2.

ให้นกั เรี ยนเปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้ให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์โดยให้ตวั แปร
จานวนจานวนหนึ่ง (ข้อละ 1 คะแนน)
11. สามในแปดของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสิ บห้า
ตอบ.........

3
x  15 ..........
8

12. สองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบด้วยแปดเท่ากับศูนย์
ตอบ.......... 2x  8  0 ......
13. ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่ งไม่เท่ากับสองเท่าของจานวนนั้น
ตอบ......... 5x  2x ...........
14. ผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับยีส่ ิ บเอ็ดเท่ากับศูนย์
ตอบ.......... x  21  0 .......
15. เศษสองส่ วนสามของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับเจ็ด
ตอบ...........

2
x  7 ...........
3

16. จานวนจานวนหนึ่งลบด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับสามเท่าของจานวนนั้น
ตอบ............ x  1  3x ......
17. ห้าเท่าของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับหกเท่ากับยี่สิบเอ็ด
ตอบ............ 5( x  6)  21 ...
18. ผลบวกของสองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งกับจานวนนั้นเท่ากับหก
ตอบ............. 2x  x  6 ....
19. ผลคูณของสี่ กบั จานวนจานวนหนึ่งน้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของเจ็ด
7
2

ตอบ............ 4 x  .........
20. เศษหนึ่งส่ วนสี่ ของจานวนจานวนหนึ่งมากกว่าห้า
ตอบ.............

2
x  5 ........
4

x

แทน
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3.

ให้นกั เรี ยนเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้ให้เป็ นประโยคภาษา (ข้อละ 1 คะแนน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7 x  5  23

ตอบ เจ็ดเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบด้วยห้าเท่ากับยีส่ ิ บสาม
3x  6  12

ตอบ สามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบด้วยหกเท่ากับสิ บสอง
5x  8  27

ตอบ ห้าเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบด้วยแปดเท่ากับยีส่ ิ บเจ็ด
2n  5  25

ตอบ สองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งลบด้วยห้าเท่ากับยีส่ ิ บห้า
3c  9  27

ตอบสามเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับเก้าเท่ากับยีส่ ิ เจ็ด
22  2 x  30

ตอบ ยีส่ ิ บสองบวกกับสองเท่าของจานวนจานวนหนึ่งเท่ากับสามสิ บ
8x  10  26

ตอบ แปดเท่าของจานวนจานวนหนึ่งบวกกับสิ บเท่ากับยีส่ ิ บหก
x
 9  29
5

ตอบ ผลหารของจานวนจานวนหนึ่งกับห้าบวกด้วยเก้าเท่ากับยีส่ ิ บเก้า
9.

y
8
8

ตอบผลหารของจานวนจานวนหนึ่งกับแปดเท่ากับแปด
10.

3( x  4)  24

ตอบสามเท่าของผลบวกของจานวนจานวนหนึ่งกับสี่ เท่ากับยีส่ ิ บสี่
...................
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุด สมกำรเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
เล่มที่ 1 เรื่อง ประโยคภำษำและประโยคสั ญลักษณ์
1. ค
2. ง
3. ค
4. ก
5. ง
6. ค
7. ข
8. ง
9. ก
10. ข

