
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   รหัสวิชา ค31102                           
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ฟังก์ชันขั้นบันได   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

เวลา 2 ชั่วโมง             สอนโดย  นายกฤษกร  สายมณี 
 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด 

คณิตศาสตร์ 

ค 4.1 ม.4-6/3  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เขียนแทนความสัมพันธ์ 
  และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ  เช่น  สมการ  กราฟและตารางได้  

 ค 4.2 ม.4-6/4 สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหา และน าไปใช้ในการ 
  แก้ปัญหา 

 ค 4.2 ม.4-6/5 ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชัน ในการแก้ปัญหา 

 ค 6.1 ม.4-6/1 ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา 

 ค 6.1 ม.4-6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 ค 6.1 ม.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
   น าเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 ค 6.1 ม.4-6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
    

 
 
 
 
 
 
 



   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
คุณลักษณะที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด 

   1.1  มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ   
   ม.4-6(1) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย 

ประโยชน์/โทษ ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
                 1.2 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   ม.4-6 (2) วิเคราะห์ วิพากย์ เหตุปัจจัยผลที่เกิดและกระทบต่อตนเอง สังคมประเทศชาติ ของ

พฤติกรรมการทุจริต/ไม่ทุจริต การป้องกันการทุจริต/ไม่ป้องกัน และสามารถ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้ 

   1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 
   ม.4-6 (3) มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต และการป้องกัน 

 

สาระส าคัญ 
ฟังก์ชันขั้นบันได หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของเซตของจ านวนจริง และมีค่าของฟังก์ชัน

เป็นค่าคงตัวเป็นช่วง ๆ มากกว่าสองช่วง กราฟของฟังก์ชันนี้มีลักษณะคล้ายขั้นบันได ซึ่งในเนื้อหาวิชาจะ
ยกตัวอย่างการท าความดี การประหยัดในการใช้จ่ายและการป้องกันการทุจริต 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         
        1. เข้าใจความหมายของฟังก์ชันขั้นบันได 
        2. วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะหเ์ชื่อมโยงตัวอย่างของฟังก์ชันขั้นบันไดกับการซื่อสัตย์สุจริต 

      3. ประเมินค่าเนื้อหา ตัวอย่าง เพื่อน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
        4. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  มีข้อมูลและ
สาระส าคัญชัดเจน  
        5. เขียนกราฟของฟังก์ชันขั้นบันได และ สรุปความรู้ที่ได้อย่างถูกต้อง  

6. มีเจตคติที่ดีต่อการท าความดีและการซื่อสัตย์สุจริต  
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของฟังก์ชันขั้นบันได 
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อหา และตัวอย่างการเขียนกราฟฟังก์ชันขั้นบันได 
3. การประเมินค่าความหมายและตัวอย่างเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา 
5. การเขียนกราฟของฟังก์ชันขั้นบันได สรุปความรู้ 
 
 
 
 



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย  
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  
1. กระบวนการคิด 
2. มีวินัย 
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีความพอเพียง 
5. มีจิตสาธารณะ 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
ชิ้นงาน / ภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ตัวตน ค้นหาความสุจริต 
2. กิจกรรมจับประเด็นสุจริต ฝึกคิดเชื่อมโยง 
3. กิจกรรมจับประเด็นสุจริต วินิจวรรณกรรม 
4. กิจกรรมวิเคราะห์สุจริต วินิจปัญหา 
5. กิจกรรมตกผลึกความคิด ลิขิตสุจริตอย่างสร้างสรรค์ 
6. กิจกรรมทัศนาตัวอย่าง สร้างเจตคติ 
7. กิจกรรมประยุกต์ใช้ในชีวี สร้างวิถีสุจริตธรรมสู่ชุมชน 
 
 
 
 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า  เมื่อเรียนจบแผนการเรียนรู้นี้แล้ว  นักเรียนจะสามารถ    
           -  บอกความหมายของฟังก์ชันขั้นบันไดได้ 
      -  สามารถเชื่อมโยงการเขียนกราฟกับการท าความดี ความซื่อสัตย์สุจริตได้ 
           -  เขียนกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดได้ 
      -  สามารถเขียนกราฟความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตได้อย่างถูกต้อง 
 2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ โดยใช้การถาม-ตอบ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 22 แล้วร่วมกันสรุปความหมายของฟังก์ชันขั้นบันได ศึกษาโจทย์และ
วิธีการเขียนกราฟของความดี การเขียนกราฟความซื่อสัตย์สุจริต  และฝึกการเขียนกราฟของฟังก์ชันขั้นบันได  
และฝึกการเขียนกราฟของความดี การเขียนกราฟความซื่อสัตย์สุจริต  โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับกราฟความดี กราฟความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงร่วมกันอภิปรายการป้องกันการทุจริต 
 
 กิจกรรมรวบยอด 
 4. ให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ 22 ฟังก์ชันขั้นบันได กราฟของฟังก์ชันขั้นบันได  และฝึกการเขียน
กราฟของความดี การเขียนกราฟความซื่อสัตย์สุจริต เป็นการบ้านเพื่อเสริมทักษะและความแม่นย าในการ
เรียนรู้ 
 5. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนกราฟของฟังก์ชันขั้นบันไดกราฟของ
ฟังก์ชันขั้นบันได  และฝึกการเขียนกราฟของความดี การเขียนกราฟความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มละ  1  ตัวอย่าง  
เป็นผลงานของกลุ่ม  ส่งครูนอกเวลาเรียน 

 
 

 
 สื่อการเรียนรู้ 
   
     1. ใบความรู้ที่ 22 ฟังก์ชันขั้นบันได 
 2. แบบฝึกเสริมทักษะที่ 22 ฟังก์ชันขั้นบันได   
     3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ทดสอบก่อนเรียน 

- ท ากิจกรรมในชุดแบบฝึก 
- สังเกตพฤติกรรมการท างาน     



 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน 
  - แบบประเมินกิจกรรมแบบฝึกทักษะ  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  - เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
       คะแนนระหว่าง 9-10 อยู่ในเกณฑ์   ดีมาก 
        คะแนนระหว่าง 7-8   อยู่ในเกณฑ์   ดี 
       คะแนนระหว่าง 5-6   อยู่ในเกณฑ์   พอใช้ 
        คะแนนระหว่าง 3-4   อยู่ในเกณฑ์   ปรับปรุง 

-  เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะตามท่ีก าหนดในแบบฝึกทักษะ  
  -  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ 
  

- จัดกิจกรรมจัดท าสื่อในรูปแบบของกราฟฟังก์ชันขั้นบันไดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและกราฟการ
ป้องกันการทุจริต 

 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
            (  นายชูศักดิ์   หอยสังข์ ) 
                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 



 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
         ( นางศิรินาถ  กะฐินสี ) 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

              
         ลงชื่อ……………………………………………………… 

                     ( นายสมเกียรติ   วัฒนากรประสิทธิ์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                  ลงชื่อ                             ผู้ประเมิน 
                                             (นายกฤษกร    สายมณี) 
                                              ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


