
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   รหัสวิชา ค 23102                           
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

เรื่องวิเคราะห์ข่าวสาร วินิจการทุจริต      เวลา 2 ชั่วโมง   
สอนโดย  นายพิชาติ  ฉลอมประโคน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด 
คณิตศาสตร ์

มาตรฐาน ค 3.2 : ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)  
และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

ม.3-3/1 : ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ค 6.1 :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  ม.6-3/1 : ใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา 
ม.6-3/2 : ใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ 

 แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ม.6-3/3 : แสดงเหตุผลโดยอ้างอิงความรู้ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือสร้างแผนภาพ 
ม.6-3/4 : ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  

 และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
ม.6-3/5 : เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลักการ  

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
ม.6-3/6 : 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 
การอ่านข่าว เป็นสิ่งที่ส าคัญในการรับข้อมูล ความเป็นไปในสังคมในชีวิตประจ าวัน ถือเป็นการอ่าน

เพ่ือพัฒนาความรู้ และพัฒนาการคิด ดังนั้น การฝึกทักษะกระบวนการคิดที่ส าคัญจึงจ าเป็นต้องรับสารจากการ
อ่านข่าว เพราะข่าวเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงและความเป็นไปในสังคม เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจและรู้เท่า
ทันเหตุการณ์ จะท าให้เราสามารถมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1. เข้าใจความหมายและประเภทของการทุจริต (K) 
        2. วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์เรื่องที่ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผล (P) 

      3. ประเมินค่าเรื่องที่อ่านเพ่ือน าความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต (P) 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายและประเภทของการทุจริต 
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์ เหตุปัจจัยผลที่เกิดและกระทบต่อตนเอง สังคมประเทศชาติ  
ของพฤติกรรมการทุจริต การป้องกันการทุจริต เสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
3. การฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
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. กิจกรรมปฏิบัติสุจริต ฝึกคิดเชื่อมโยง 
3. กิจกรรมวิเคราะห์สุจริต วินิจปัญหา 
4. กิจกรรมตกผลึกความคิด ลิขิตสุจริตอย่างสร้างสรรค์ 
5. กิจกรรมประยุกต์ใช้ในชีวี สร้างวิถีสุจริตธรรมสู่ชุมชน 

 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นน า  ครูให้นักเรียนท่องปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  
 ขั้นสอน   แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 6 – 10 คน อธิบายและสาธิตให้นักเรียนดูว่า “ให้เด็กเข้าแถว
เรียงตามลาดับ (เช่น จากสูงไปต่ า อายุน้อยสุดไปมากสุด เรียงตามตัวอักษรชื่อหรือนามสกุล)เด็กต้องร่วมมือ
กันจัดแถวให้เร็วสุดเท่าที่จะทาได้เมื่อเด็กเรียงลาดับเสร็จ ให้เด็กแข่งกันเรียงลาดับอีกครั้งโดยไม่พูดกัน เช่น 
“เรียงจากคนมือเล็กสุดไปมือใหญ่สุด โดยไม่ส่งเสียง”  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมปลูกฝังชีวี วิถี
สุจริตชน โดยแจกใบความรู้เรื่อง ต้นกล้าความดี เรียนรู้วิถีสุจริต โดยให้นักเรียนหาความสูงของต้นไม้ใน
โรงเรียน ความสูงของเสาธง ความสูงของตึกอาคาร 5 ความกว้างของถนน โดยใช้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์(ตรีโกณมิติ)เข้ามาเกี่ยวข้อง มีเงื่อนไขให้ใช้หลักการมุม องศา และสามเหลี่ยมเข้ามาช่วยหา ถ้าใช้
อย่างอ่ืนถือว่าทุจริต 
 ขั้นฝึกทักษะ เมื่อกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จแล้วให้มารายงานกิจกรรมหน้าชั้นเรียน แล้ว
สรุปกลุ่มไหนท าตามเงื่อนไขถือว่าสุจริต กลุ่มไหนผิดเงื่อนไขถือว่าทุจริต 
 ขั้นสรุป ให้นักเรียนน าความรู้ในเรื่องทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และโรงเรียนสุจริตไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยให้สังคมและประเทศชาติเจริญ มีความม่ันคงและมั่งคั่งสืบไป 
 
   

 สื่อการเรียนรู้ 
  ใบกิจกรรมที่ 1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

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 
 - จัดกิจกรรมจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการทุจริตต่างๆ  
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
             (นายชูศักดิ์  หอยสังข์) 
                              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงชื่อ……………………………………………………… 
             ( นางศิรินาถ  กะฐินสี ) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 



ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

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

               ( นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                  ลงชื่อ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (นายพิชาติ ฉลอมประโคน) 

                                               ต าแหน่ง คร ู
                                                 



ใบกิจกรรม 
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กับสุจริตกรรม 

ให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี้โดยใช้หลักตรีโกณมิติเข้ามาช่วยแก้ปัญหา 
1. หาความสูงของต้นไม้ในโรงเรียน 
 ชื่อต้นไม้................................. อยู่บริเวณ................................... 

หาความสูงของต้นไม้โดยใช้หลักของตรีโกณมิติ(ให้วาดรูปต้นไม้คร่าวๆ) 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................... 
.......................................................................... ...................................................................... 

2. หาความสูงของเสาธงในโรงเรียน 
 เสาธงอยู่บริเวณ................................................... 

หาความสูงของเสาธงโดยใช้หลักของตรีโกณมิติ(ให้วาดรูปเสาธงคร่าวๆ) 
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................... 
.................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................  

3. หาความกว้างของถนนในโรงเรียน 
 ถนนอยู่บริเวณ................................................... 

หาความกว้างของถนนโดยใช้หลักของตรีโกณมิติ(ให้วาดรูปถนนคร่าวๆ) 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................... 
.............................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 


