
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจรติ” 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม   รหัสวิชา ค30206                         
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว  เวลา 1 ชั่วโมง  
สอนโดย  นายทวีป ปาประโคน 

 
 
ผลการเรียนรู ้

1. สืบค้น และอภิปราย เกี่ยวกับอสมการ 
2. วิเคราะห์โจทย ์
3. สร้างอสมการทีส่อดคล้องกบัโจทย์ปญัหาน้ัน 
4. แก้อสมการเพือ่หาค าตอบตามทีส่มมติไว้   น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรูสู้่ตัวชี้วัด 
2.1  ด้านความรู้ (K)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัอสมการ 
2.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)  วิเคราะห์โจทย ์ สร้างอสมการ   แก้อสมการเพื่อ

หาค าตอบตามทีส่มมติไว้   และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 2.3  ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน   มีจิตสาธารณะ 

 
   โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

คุณลักษณะที่ 1 ทักษะกระบวนการคิด 
   1.1  มีทักษะจ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ   
   ม.3 (1) จ าแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย 

ประโยชน/์โทษ ความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
                 1.2 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   ม.3  (2) วิเคราะห์ วิพากย์ เหตปุัจจัยผลทีเ่กิดและกระทบตอ่ตนเอง สงัคมประเทศชาติ ของ

พฤติกรรมการทุจริต/ไม่ทุจริต การป้องกันการทุจริต/ไม่ป้องกัน และสามารถ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขได ้

   1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 



   ม.3 มีวิจารณญาณในการแก้ปญัหาการทจุริต และการป้องกนั 
 

 

สาระส าคัญ 

              อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ 

การแก้โจทย์อสมการ   ใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์  เพื่อสร้าง 
อสมการทีส่อดคลอ้งกบัโจทย์ปญัหาน้ัน  และแก้อสมการเพือ่หาค าตอบตามที่สมมติไว้   (ใช้หลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับการแก้โจทยส์มการ ) 

โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นต่อไปนี้ 
 “จ านวนจ านวนหนึ่งเมื่อเพิ่มค่าอีก 15 ผลลัพธ์จะเป็น 63  จงหาเลขจ านวนน้ัน”  
 ทบทวนข้ันตอนการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 อ่านโจทย์ให้เข้าใจ 
 ข้ันที่ 2 ก าหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หา เช่น x  
 ข้ันที่ 3 เขียนสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดมาให้ 
 ข้ันที่ 4 ใช้สมบัติของการเท่ากันแก้สมการ 
 ข้ันที่ 5 ตรวจสอบค าตอบ 
 วิธีท า ให้ x แทนเลขจ านวนน้ัน 
   เขียนสมการจากโจทย์ได้เป็น    x + 15  =  63 
   แก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน 
    x + 15 + (15) =  63 + (15) 
    x =  48 
   ตรวจสอบ เมื่อ 48 เพิ่มข้ึน 15 จะได้ผลลัพธ์เป็น 63 

   ดังนั้น  เลขจ านวนน้ันคือ 48     
 
สาระการเรยีนรู ้

การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
  1)  เขียนอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวจากโจทยปั์ญหาท่ีก  าหนดใหไ้ด  ้
  2)  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวหาค าตอบของโจทยปั์ญหาได  ้

 
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  

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



 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแกป้ัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู)้ 
แบบฝกึทักษะ 

 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ขั้นสรา้งความสนใจ  

   1.1  ให้นักเรียนพิจารณาโทยป์ัญหา 
   1.2  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าสามารถสร้างอสมการแบบไหน มีความหมายอย่างไร 

   1.3  ให้นักเรียนร่วมกันต้ังค าถามเกี่ยวกบัสิง่ที่ต้องการรู้ จากเนื้อหาที่เกี่ยวกบัเรื่องอสมการเชิงเสน้
ตวัแปรเดียว 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา  
    2.1  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน 
    2.2  ให้นักเรียนวิเคราะหล์ าดับของพจน์ต่างๆ 
    2.3  ให้นักเรียนหาล าดับของพจน์ต่างๆ 

       3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
     3.1  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอล าดับ 
     3.2  ครูตั้งค าถามว่า  
             - นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ผลการศึกษาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 

     3.3  นักเรียนทั้งหมดร่วมกันสรปุผลล าดับ 
 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3  เลม่  2 
 2.  ห้องสมุด 
 3.  ชุมชน 
 4.  ฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต 
 
 



 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ทดสอบก่อนเรียน 

- ท ากิจกรรมในชุดแบบฝึก 
- สังเกตพฤติกรรมการท างาน     

 2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน 
  - แบบประเมินกจิกรรมแบบฝึกทักษะ  

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

-  เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะตามที่ก าหนดในแบบฝกึทักษะ  
  -  เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมนักเรียน ผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
 
กิจกรรมเสริมการจัดการเรยีนรู้ 
 - จัดกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมลูการทุจริตต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงช่ือ……………………………………………………… 
             (นายชูศักดิ์ หอยสงัข์) 
                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ลงช่ือ……………………………………………………… 
             (นางศิรินาถ กะฐินสี) 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได ้
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรงุ 

              
         ลงช่ือ……………………………………………………… 

               (นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธ์ิ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 



ข้อสังเกตจากการจัดการเรยีนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                    ลงช่ือ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (………………………………………..) 

                                               ต าแหน่ง……………………. 
                                                วิทยฐานะ………………………….. 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


