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คํานํา 

 
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเสน         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  จัดทําขึน้เพ่ือเปนนวตักรรมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายของระบบสมการเชิงเสน  พัฒนาทักษะทางคณติศาสตร  และไดฝกทักษะการแกปญหา   
อยางตอเนื่อง  โดยการฝกทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
พรอมท้ังทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน  ดังนัน้  แบบฝกทักษะท่ีดจีึงมีความเหมาะสมกับวัย  มีความ
หลากหลาย  แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเสน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ท่ีจัดทําขึน้มี
ท้ังหมด  5  เลม  เลมนีเ้ปนเลมท่ี  1  สมการเชิงเสนสองตัวแปร   

การจัดทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  ไดจัดทําขึ้นโดยการประมวลความรูจากหนังสือตาง ๆ  ท่ี
หลากหลาย  แลวนํามาพัฒนาใหอยูในรูปแบบท่ีเปนระบบ  เพ่ือใหครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการ
เพ่ิมพูนประสบการณและทักษะการเรยีนรูแกผูเรียน  ใหสอดคลองตามตัวช้ีวดัของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และชวยใหผูเรียนเกิดความสนกุสนานและเพลิดเพลินอีกดวย 

ในการจัดทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  ไดรับการสนับสนนุจากผูบริหารโรงเรียน  เพ่ือนครู
และผูเช่ียวชาญท่ีไดใหความอนุเคราะหตรวจแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  โดยไดใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะ  ซ่ึงผูจดัทําไดนํามาปรับปรุงแกไขแบบฝกทักษะคณติศาสตรเลมนีจ้นสําเร็จสมบูรณ 
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิง่วาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  เรื่อง  ระบบ
สมการเชิงเสน  เลมท่ี  1  สมการเชิงเสนสองตัวแปร  จะเปนประโยชนชวยใหผูเรียนเกดิความรู  ความ
เขาใจ  และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคณิตศาสตรใหสูงขึ้น 
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คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ 

 
1. แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเสน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  แบงออกเปน  5  เลม   แตละเลมมีสวนประกอบดังนี ้
1.1   สวนหนา  ประกอบดวย  ปก  คํานํา  สารบัญ  คําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ  มาตรฐาน

และตัวช้ีวัด  เกณฑการใหคะแนน 
1.2   สวนเนื้อหา  ประกอบดวย  แบบทดสอบกอนเรียน  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  

สาระสําคัญ  บัตรตวัอยาง  แบบฝกทักษะ  และแบบทดสอบหลังเรียน 
1.3  สวนทาย  ประกอบดวย  บรรณานกุรม  ภาคผนวก  เฉลยแบบฝกทักษะ     

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  แบบบันทึกคะแนน 
 2.  แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเลมนี ้ เปน  เลมที ่1  สมการเชิงเสนสองตัวแปร 
 3.  คําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตรใหปฏิบัติดังนี ้

3.1   ทําแบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  10  ขอ  ลงในกระดาษคําตอบ  ซ่ึงผูเรียนจะตองทํา 
ถูกตองรอยละ 80  ขึ้นไป  ของคะแนนเต็มท้ังหมดจึงถือวาผานเกณฑการประเมิน  

3.2   ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนน 
3.3   ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  และรายละเอียดของเนื้อหาจากบัตรตัวอยาง 

ใหเขาใจ 
3.4  ทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตรแตละแบบฝกดวยตนเอง โดยเขียนตอบลงในแบบฝกทักษะ

แตละแบบฝก  หามเปดไปดูเฉลยกอนทําแบบฝกทักษะ 
3.5  ทําแบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน  10  ขอ  ลงในกระดาษคําตอบ  ซ่ึงผูเรียนจะตองทํา 

ถูกตองรอยละ 80  ขึ้นไป  ของคะแนนเต็มท้ังหมดจึงถือวาผานเกณฑการประเมิน 
3.5   ตรวจคําตอบและบันทึกคะแนน 
3.6   สรุปผลคะแนนท่ีไดในกระดาษคําตอบเพ่ือดูความกาวหนาในการเรยีนรูของตนเอง 

 4.  ผูเรียนจะตองทําถูกตองรอยละ 80  ขึ้นไป  ของคะแนนเต็มท้ังหมดของแตละแบบฝกทักษะจึงถือ
วาผานเกณฑการประเมินของแตละแบบฝก 
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มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวดั 

 
สาระที่  4  พีชคณิต 
มาตรฐาน ค 4.2  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  (mathematical  model) 
                             อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 
             ม.3/1      ใชความรูเกี่ยวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวในการแกปญหา  พรอมท้ังตระหนกัถึงความ                  
                          สมเหตุสมผลของคําตอบ 
 ม.3/2    เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดท่ีมีความสัมพันธเชิงเสน 
 ม.3/3     เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตวัแปร 
 ม.3/4    อานและแปลความหมาย  กราฟของระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร และกราฟอ่ืน ๆ 
 ม.3/5    แกระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และนําไปใชแกปญหา  พรอมท้ังตระหนกัถึงความ  
                           สมเหตุสมผลของคําตอบ  

สาระที่  6   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
มาตรฐาน ค  6.1   มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การส่ือสาร  การส่ือความหมาย  
                              ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและ   
                              เช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ   และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 ม.3/1      ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 
 ม.3/2      ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีในการแกปญหาใน  
                             สถานการณ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 ม.3/3      ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
 ม.3/4      ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย  และการ 
                             นําเสนอ ไดอยางถูกตอง และชัดเจน 
  ม.3/5      เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณิตศาสตร  และนําความรู  หลักการ  กระบวนการทาง  
                             คณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับศาสตรอ่ืน ๆ   
 ม.3/6      มีความคดิริเริ่มสรางสรรค 
  

 
  

ง 



 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 
 

ตรวจแบบฝกทักษะจํานวน  10  ขอ คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
ตอบถูก  10  ขอ ได  10  คะแนน 
ตอบถูก  9  ขอ ได  9  คะแนน 
ตอบถูก  8  ขอ ได  8  คะแนน 
ตอบถูก  7  ขอ ได  7  คะแนน 
ตอบถูก  6  ขอ ได  6  คะแนน 
ตอบถูก  5  ขอ ได  5  คะแนน 
ตอบถูก  4  ขอ ได  4  คะแนน 
ตอบถูก  3  ขอ ได  3  คะแนน 
ตอบถูก  2  ขอ ได  2  คะแนน 
ตอบถูก  1  ขอ ได  1  คะแนน 
ตอบถูก  0  ขอ ได  0  คะแนน 

ตรวจแบบฝกทักษะจํานวน  5  ขอ คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
ตอบถูก  5  ขอ ได  10  คะแนน 
ตอบถูก  4  ขอ ได  8  คะแนน 
ตอบถูก  3  ขอ ได  6  คะแนน 
ตอบถูก  2  ขอ ได  4  คะแนน 
ตอบถูก  1  ขอ ได  2  คะแนน 
ตอบถูก  0  ขอ ได  0  คะแนน 
เกณฑการประเมิน การตัดสินผลการประเมิน 

ตรวจแบบฝกทักษะถูกตอง  (คะแนน) สรุปผลการประเมิน 
ใชเกณฑการผานรอยละ  
80  ขึ้นไป   
(ระดับดีถือวาผาน) 

9 – 10  คะแนน ไดระดับ  ดีมาก 
7 – 8  คะแนน ไดระดับ  ด ี
5 – 6  คะแนน ไดระดับ  พอใช 
3 – 4  คะแนน ไดระดับ  ปรับปรุง 
0 – 2  คะแนน ไดระดับ  ควรปรับปรุง 

 

จ 


