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รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 

ผู้วิจัย       นายจักพร  พันหล่อมโส 
ปีท่ีวิจัย    2555 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   2) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อสมการ โดยนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ  70  ขึ้นไป 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์  
อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ภาคเรียนที่  2                    
ปีการศึกษา  2555  จ านวน  34  คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ                   
1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  จ านวน  14  แผนการจัดการเรียนรู้  2)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
สะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่   แบบบันทึกการสังเกต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบบันทึก                
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ใบงาน  แบบทดสอบ
ท้ายวงจร  3)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง  อสมการ   การศึกษาคร้ังนี้ใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  วงจร  การวิเคราะห์ข้อมูล   โดยใช้ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นความเรียง 
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ   ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรม   4  ขั้น   ดังนี้   1)  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อทบทวน 
ความรู้เดิมโดยการเฉลยแบบฝึกทักษะ  ทบทวนเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียน  การเล่นเกม  และการแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการให้นักเรียนหรือครูอ่านให้ฟัง  2)  ขั้นสอน  ประกอบด้วย  (1)  ขั้นแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคล เป็นการแก้ปัญหารายบุคคลจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ (2)  ขั้นแก้ปัญหาระดับกลุ่มย่อย 
โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน 4-5  คน  แต่ละคนน าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาต่อกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่ม
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พิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม และบันทึกลงในใบงาน  (3) ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อชั้นเรียน  
ตัวแทนน าแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มเสนอต่อชั้นเรียน  3) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนและครู
ร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการในเร่ืองที่เรียน  สมาชิกทุกคนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา   4)  ขั้นฝึกทักษะ  เป็นขั้นที่ให้นักเรียนน าความรู้        ไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ จากแบบฝึกทักษะที่ครูเตรียมมา  สรุปผลการจัดกิจกรรม              การ
เรียนรู้  ตามวงจรการศึกษา ดังนี้ 
 วงจรที่ 1  ผลการทดสอบท้ายวงจร  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  คะแนนผ่านเกณฑ์  21  คะแนน  
นักเรียนได้คะแนนสูงสุด  29  คะแนน  คะแนนต่ าสุด  11  คะแนน   คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้น  22  คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  73.33  จ านวนนักเรียน  ที่ผ่านเกณฑ์  27  คน  คิดเป็นร้อยละ 79.41  
 วงจรที่ 2  ผลการทดสอบท้ายวงจร  คะแนนเต็ม  20  คะแนน  คะแนนผ่านเกณฑ์  14  คะแนน  
นักเรียนได้คะแนนสูงสุด  20  คะแนน  คะแนนต่ าสุด  9  คะแนน   คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้น  14.85  คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 74.26  จ านวนนักเรียน  ที่ผ่านเกณฑ์  26  คน  คิดเป็นร้อยละ 76.47  
 วงจรที่ 3  ผลการทดสอบท้ายวงจร  คะแนนเต็ม  25  คะแนน  คะแนนผ่านเกณฑ์ 18  คะแนน  
นักเรียนได้คะแนนสูงสุด  24  คะแนน  คะแนนต่ าสุด  12  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยทั้งชั้น 19.06  คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 76.24 จ านวนนักเรียน  ที่ผ่านเกณฑ์  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 73.53  
 พบว่านักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  ฝึกทักษะการคิด  ทักษะการท างานกลุ่ม
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีระเบียบวินัยและมีความ
รับผิดชอบ 
 2.  นักเรียนจ านวนร้อยละ  76.47  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ร้อยละ  70  ขึ้นไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง  ประโยคภาษาและประโยค  
         สัญลักษณ์ 

รหัสวิชา  ค23102 

วันที่         เดือน                           พ.ศ.  2555 เวลา  1  ชั่วโมง 
 
 

สาระท่ี 4  : พีชคณิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
                 มาตรฐาน  ค 4.2   ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ  
แทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
ตัวชี้วัด 

   ค 4.2   ม.3/1  ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ     
1.  สาระส าคัญ 

 ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจ านวน โดยมีเคร่ืองหมาย   ,  ,  ,   และ 
   เรียกว่า  “ อสมการ ” 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถ 
 ด้านความรู้ 
              1)  เปลี่ยน                    สัญลักษณ์    
 2)  เปลี่ยน      สัญลักษณ์                  
 3)  ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง  80 % 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  4)  บอกเหตุผลในการเปลี่ยน          และ      สัญลักษณ์ที่ก าหนดให้ได้ 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  5)  ท างานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 
3.  สาระการเรียนรู้ 
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 ประโยคทางคณิตศาสตร์สามารถเขียนอยู่ในรูปข้อความหรือรูปสัญลักษณ์ได้  เช่น   
                     จ านวนจ านวนหนึ่งลบด้วยห้าเท่ากับ  -2 
  สามเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งมากกว่า  -6 
  ผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกับสามเท่าของจ านวนน้ันน้อยกว่า  12 
ประโยคข้างต้น  เรียกว่า  “  ประโยคภาษา “  แต่ถ้าใช้สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายแทนประโยคดังกล่าว   
ดังนี้ 
       X  -  5   =    -2 
                   3X   >    -6 
      X +  3X  <    12 
                       ประโยคดังกล่าวเรียกว่า  “ ประโยคสัญลักษณ์ “  ประโยคสัญลักษณ์จะมีตัวแปรหรือไม่
มีก็ได้   เช่น   3 – 5  =  -  2 
          ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจ านวนโดยมีสัญลักษณ์    =     บอก
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเรียกว่า  “ สมการ ” 
          ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจ านวนโดยมีสัญลักษณ์     ,    ,   , 
  และ     บอกความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเรียกว่า  “ อสมการ ” 
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สถานการณ์ท่ี 1   ในครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสองคนคือ  พี่ MJ และน้อง Music  ทั้งคู่มีนิสัย 
อดออมและต้องการแข่งกันออมเงิน  โดยตกลงกันว่าจะหยอดเงินลงในกระปุกออมสินวันละ 
5 บาท  เป็นเวลา 1 เดอืน( 30 วัน)  แต่ทั้งพี่  MJ และน้อง Music  ต่างก็ลืมหยอดกระปุกไป 
บางวัน  เมื่อครบก าหนด 30 วัน  คุณแม่ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินได้น าเงินในกระปุกออมสิน 
ของแต่ละคนออกมานับ  คุณแม่บอก  พี่MJ ว่าเก็บเงินได้น้อยกว่าน้อง Music   
         จากสถานการณ์ดังกล่าว  พี่ MJ  บอกกับแม่ว่า  เขาได้หยอดเงินลงในกระปุกออมสิน 
ครบ 20  วันแน่นอน  แต่อีก  10  วัน  ไม่แน่ใจ  เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท 
แต่ไม่ถึง 150  บาท  ส่วนน้อง Music บอกพี่ MJ  ว่าเธอน่าจะลืมหยอดกระปุกไป  5  วัน 
เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท  และไม่ต่ ากว่า  100  บาท  แน่นอน 
         จากสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าก าหนดให้ 
                              พี่  MJ  เก็บเงินได้จ านวน             x    บาท 
                              น้อง Music  เก็บเงินได้จ านวน     y    บาท 

1) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท ”...................................................... 

2) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาเก็บเงินได้ไม่ถึง  150  บาท ” ......................................................................... 

3) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของน้อง Music จากข้อความ 
“เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท ” ........................................... 

4) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เธอเก็บเงินได้ไม่ต่ ากว่า  100  บาท ” ................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      อย่าลืมนะคะ...... 
อสมการต้องมีเครื่องหมาย      ,   ,   ,   และ  
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แนวทางในการแก้ปัญหา 
สถานการณ์ท่ี 1    

1)   เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ    X     100 
2)   เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ    X    150 
3)   เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ    X     125 
4)   เปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ    X     100 
 

 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 4.1.1  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในหัวข้อตอ่ไปนี้ 
 1)  ถ้าก าหนดจ านวนสองจ านวนซึ่งเป็นค่าคงตัว นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า 
       จ านวนใดมากกว่า  จ านวนใดน้อยกว่าและมากกว่ากันอยู่เท่าใด 
       (สามารถตอบได้ว่า  จ านวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่า) 
 2)  ถ้าก าหนดให้    x – y  =  5  โดย  x , y  แทนจ านวนสองจ านวนนักเรียนบอกได้ 
                                 หรือไม่ว่า  จ านวนใดมากกว่า  จ านวนใดน้อยกว่า   ( x  มากกว่า  y ) 
 3)  และถ้าเขียนแสดงโดยใช้สัญลักษณ์เป็น   x    y  หรือ  y    x   นักเรียนคิดว่า 
                                 ถูกต้องหรือไม่  เพราะเหตุใด ( ถูกต้อง  เพราะผลลบเป็นจ านวนบวก ค่า  x  จึงต้อง 
                                 มากกว่าค่า y  เสมอ  ) 
 4.1.2  ครูแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 4.2  ขั้นสอน 
  4.2.1  ขั้นแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
  1)  ให้นักเรียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้และบันทึกลงใน          
ใบงานที่ 1.1 
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สถานการณ์ท่ี 1   ในครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสองคนคือ  พี่ MJ และน้อง Music  ทั้งคู่มีนิสัย 
อดออมและต้องการแข่งกันออมเงิน  โดยตกลงกันว่าจะหยอดเงินลงในกระปุกออมสินวันละ 
5 บาท  เป็นเวลา 1 เดอืน( 30 วัน)  แต่ทั้งพี่  MJ และน้อง Music  ต่างก็ลืมหยอดกระปุกไป 
บางวัน  เมื่อครบก าหนด 30 วัน  คุณแม่ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินได้น าเงินในกระปุกออมสิน 
ของแต่ละคนออกมานับ  คุณแม่บอก  พี่MJ ว่าเก็บเงินได้น้อยกว่าน้อง Music   
         จากสถานการณ์ดังกล่าว  พี่ MJ  บอกกับแม่ว่า  เขาได้หยอดเงินลงในกระปุกออมสิน 
ครบ 20  วันแน่นอน  แต่อีก  10  วัน  ไม่แน่ใจ  เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท 
แต่ไม่ถึง 150  บาท  ส่วนน้อง Music บอกพี่ MJ  ว่าเธอน่าจะลืมหยอดกระปุกไป  5  วัน 
เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท  และไม่ต่ ากว่า  100  บาท  แน่นอน 
         จากสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าก าหนดให้ 
                              พี่  MJ  เก็บเงินได้จ านวน             x    บาท 
                              น้อง Music  เก็บเงินได้จ านวน     y    บาท 

1) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท ”...................................................... 

2) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาเก็บเงินได้ไม่ถึง  150  บาท ” ......................................................................... 

3) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของน้อง Music จากข้อความ 
“เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท ” ........................................... 

4) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เธอเก็บเงินได้ไม่ต่ ากว่า  100  บาท ” ................................................................... 
 
                 4.2.2  ขั้นแก้ปัญหาระดับกลุ่มย่อย 
  เมื่อนักเรียนแต่ละคนแก้ปัญหาด้วยตนเองในเวลาที่ก าหนดเสร็จแล้ว  ครูจัดให้นักเรียน
เข้ากลุ่มแบบคละความสามารถ (เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน) กลุ่มละ 4- 5  คน  และปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มย่อย
ต่อไปนี้ 
  1)  นักเรียนแต่ละคนเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตนเองต่อกลุ่ม  อภิปรายซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ครูเดินดูทีละกลุ่ม และให้การเสริมแรงนักเรียนเพื่อร่วมกัน
อภิปรายกลุ่ม ด้วยการชมเชย  หรือครูใช้ค าถามเพื่อยั่วยุให้นักเรียนตอบ  เช่น วิธีที่เพื่อนเสนอเป็น
อย่างไรบ้าง  เป็นไปได้หรือเปล่า  มีวิธีใดอีกหรือไม่ 
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 2)   สมาชิกในกลุ่มย่อยช่วยกันตรวจสอบวิธีการและค าตอบที่แตกต่างกัน  แล้วรวบรวมวิธีการ
แก้ปัญหา ค าตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสมาชิกแต่ละคน  พร้อมทั้งคัดเลือกค าตอบและแนวทางในการ
หาค าตอบ  บันทึกลงในใบงานที่ 1.2  และเตรียมน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทั้งชั้นเรียน 
 4.2.3  ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทั้งชั้นเรียน 
      1)  ครูสุ่มสมาชิกภายในกลุ่มย่อยเพื่อเป็นตัวแทนในการน าเสนอผลงานกลุ่ม  พร้อมให้
สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกันอภิปราย    ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความพร้อมในการน าเสนอผลงานกลุ่มเพื่อ
ชี้แจงเหตุผลและตอบข้อซักถามแก่สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ   นักเรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันอย่างทั่วถึง 
      2)  หลังจากนักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอวิธีแก้ปัญหาแล้ว  ครูเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา  
ที่นักเรียนยังไม่ได้น าเสนอต่อทั้งชั้นเพิ่มเติม ( ตามแนวทางในการแก้ปัญหา  วิธีคิด และค าตอบที่ได้ ) 
เพื่อให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์และเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ให้
เป็นประโยคภาษา  ที่เป็นอสมการ (สัญลักษณ์    ,  ,  ,   และ  ) 
 

 4.3 ขั้นสรุป 
 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปข้อความรู้ที่เรียนมาให้ได้ว่า  “การเปลี่ยนประโยคภาษาให้เป็น
ประโยคสัญลักษณ์และเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ให้เป็นประโยคภาษา”   โดยครูใช้ค าถามเพื่อให้
นักเรียนได้ความคิดรวบยอดที่ชัดเจนขึ้น  ดังนี้   
 -  ประโยคภาษา  คือ (ประโยคที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน ) 
                           -  ประโยคสัญลักษณ์ คือ  (ประโยคที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนประโยคภาษาเพื่อความ  
                              สะดวกในการคิดค านวณ) 
  -  การเชื่อมโยงประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์  ประกอบไปด้วย 
                                 ( ไม่ถึง    แทนความสัมพันธ์น้อยกว่า   ) 
                                 ( เกิน       แทนความสัมพันธ์มกกว่า    ) 
                                 ( ไม่เกิน   แทนความสัมพันธ์น้อยกว่า   ) 
                                 ( ไม่น้อยกว่า   แทนความสัมพันธ์น้อยกว่า   ) 
                                         ( ไม่เท่ากับ,ไม่เท่ากัน   แทนความสัมพันธ์น้อยกว่า   ) 
             และให้นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุด 
 4.4  ขั้นฝึกทักษะ 
  ใหน้ักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ 1 
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5.  สื่อการเรียนรู้ 
 5.1  ใบงานที่ 1.1 
 5.2  ใบงานที่ 1.2 
 5.3  แบบฝึกทักษะที่ 1 
 
6.  การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. ด้านความรู้ - ตรวจใบงานและ
ตรวจแบบฝึกทักษะ 

- ใบงานท่ี  1.1 
- ใบงานท่ี 1.2 
- แบบฝึกทักษะที่ 1 

- นักเรียนท าใบงานที่ 1.1
ได้อย่างน้อย  80 % 
-  ใบงานท่ี 1.2 ได้อย่าง
น้อย  80 % 
- นักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะได้ถูกต้องอย่าง
น้อย 80 % 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ - ตรวจแบบฝึกทักษะ - แบบฝึกทักษะที่ 1 - นักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะที่ 1 ได้ถูกต้อง
อย่างน้อย 80 % 

3. ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

-  ท างานอย่างเป็นระบบ 
-  มีระเบียบวินัย 
-  มีความรอบคอบ 
-  มีความรับผิดชอบ 
-  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 

 
 
- สังเกตการร่วม
กิจกรรม 

 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
 
- นักเรียนมีผลการ
ประเมินพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 
80% 
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ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ลงชื่อ……………………..…… 
             ( นายสมชาติ   ไวค า  ) 
                  รองผู้อ านวยการ 
 วันที่……..เดือน……………พ.ศ……..….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………………….……. 
 ( นายธนกฤต  พรพิมลวงศา) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
วันที่…….เดือน……………..พ.ศ………. 
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บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
  

1)  สาระการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2)  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 (1)  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 (2) ขั้นสอน 
 ขั้นแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
 ……………………………………………………………………………………….…… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ขั้นแก้ปัญหาระดับกลุ่มย่อย 
 ………………………………………………….………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทั้งชั้นเรียน 
 ………………………………………………….………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
 ……..……………………………………………………………………………………… 
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 (3)  ขั้นสรุป 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 (4)  ขั้นฝึกทักษะ 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
  3)  สื่อการเรียนรู้ 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
  4)  การวัดและประเมินผล 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
 ……..…………………………………………………………………………………… 
  5)  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……..…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 ลงชื่อ ………………......……… ครูผู้สอน 
 ( นายจักพร  พันหล่อมโส ) 
    ……../……………../….… 
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ใบงานที่ 1.1 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เร่ือง  ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ 

 

ชื่อ – สกุล ......................................................... 
ชั้น.................................เลขท่ี............................ 
วันท่ี................................................................... 

 
 

   ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา  10  นาที หาแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้ 
                   ในครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสองคนคือ  พี่ MJ และน้อง Music  ทั้งคู่มีนิสัย 
อดออมและต้องการแข่งกันออมเงิน  โดยตกลงกันว่าจะหยอดเงินลงในกระปุกออมสินวันละ 
5 บาท  เป็นเวลา 1 เดอืน( 30 วัน)  แต่ทั้งพี่  MJ และน้อง Music  ต่างก็ลืมหยอดกระปุกไป 
บางวัน  เมื่อครบก าหนด 30 วัน  คุณแม่ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินได้น าเงินในกระปุกออมสิน 
ของแต่ละคนออกมานับ  คุณแม่บอก  พี่MJ ว่าเก็บเงินได้น้อยกว่าน้อง Music   
         จากสถานการณ์ดังกล่าว  พี่ MJ  บอกกับแม่ว่า  เขาได้หยอดเงินลงในกระปุกออมสิน 
ครบ 20  วันแน่นอน  แต่อีก  10  วัน  ไม่แน่ใจ  เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท 
แต่ไม่ถึง 150  บาท  ส่วนน้อง Music บอกพี่ MJ  ว่าเธอน่าจะลืมหยอดกระปุกไป  5  วัน 
เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท  และไม่ต่ ากว่า  100  บาท  แน่นอน 
         จากสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าก าหนดให้ 
                              พี่  MJ  เก็บเงินได้จ านวน             x    บาท 
                              น้อง Music  เก็บเงินได้จ านวน     y    บาท 

1) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท ”...................................................... 

2) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาเก็บเงินได้ไม่ถึง  150  บาท ” ......................................................................... 

3) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของน้อง Music จากข้อความ 
“เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท ” ........................................... 

4) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เธอเก็บเงินได้ไม่ต่ ากว่า  100  บาท ” ................................................................... 

  

สถานการณ์ 
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แนวทางในการแก้ปัญหาและค าตอบที่ได้ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที่ 1.2 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
เร่ือง  ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ 

 

กลุ่มที่ ..........................    รายชื่อสมาชิก 

1.........................................2......................................... 
3.........................................4......................................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา  10  นาที  อภิปรายและเลือกแนวทางการการแก้ปัญหา                         
                จากสถานการณ์ต่อไปนี้ 
                                ในครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องสองคนคือ  พี่ MJ และน้อง Music  ทั้งคู่มีนิสัย 
อดออมและต้องการแข่งกันออมเงิน  โดยตกลงกันว่าจะหยอดเงินลงในกระปุกออมสินวันละ 
5 บาท  เป็นเวลา 1 เดือน( 30 วัน)  แต่ทั้งพี่  MJ และน้อง Music  ต่างก็ลืมหยอดกระปุกไป 
บางวัน  เมื่อครบก าหนด 30 วัน  คุณแม่ซึ่งเป็นกรรมการตัดสินได้น าเงินในกระปุกออมสิน 
ของแต่ละคนออกมานับ  คุณแม่บอก  พี่MJ ว่าเก็บเงินได้น้อยกว่าน้อง Music   
         จากสถานการณ์ดังกล่าว  พี่ MJ  บอกกับแม่ว่า  เขาได้หยอดเงินลงในกระปุกออมสิน 
ครบ 20  วันแน่นอน  แต่อีก  10  วัน  ไม่แน่ใจ  เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท 
แต่ไม่ถึง 150  บาท  ส่วนน้อง Music บอกพี่ MJ  ว่าเธอน่าจะลืมหยอดกระปุกไป  5  วัน 
เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท  และไม่ต่ ากว่า  100  บาท  แน่นอน 
         จากสถานการณ์ดังกล่าว ถ้าก าหนดให้ 
                              พี่  MJ  เก็บเงินได้จ านวน             x    บาท 
                              น้อง Music  เก็บเงินได้จ านวน     y    บาท 

1) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาควรมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับ  100  บาท ”...................................................... 

2) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เขาเก็บเงินได้ไม่ถึง  150  บาท ” ......................................................................... 

3) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของน้อง Music จากข้อความ 
“เธอน่าจะเก็บเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ  125  บาท ” ........................................... 

4) เขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงจ านวนเงินของพี่  MJ จากข้อความ 
“ เธอเก็บเงินได้ไม่ต่ ากว่า  100  บาท ” ................................................................... 

 

สถานการณ์ 
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แบบฝึกทักษะที่ 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เร่ือง  ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์   

 
 

ชื่อ...................................................................................ชั้น..........................เลขที่............................ 

 
ตอนท่ี 1          จงเปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์  (ข้อละ 1 คะแนน) 

 
 
1. จ านวนจ านวนหนึ่งบวกกับสองน้อยกว่าสิบ 

ตอบ      ………………………………… 
 

2.  สองเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งบวกกับสามสิบไม่มากกว่าห้าสิบ 
ตอบ      .................................................... 
 

3.   สองท่าของผลบวกของจ านวนจ านวนหนึ่งกับสิบไม่เท่ากับยี่สิบ 
ตอบ     ..................................................... 
 

4.  น าหกมาบวกกับจ านวนจ านวนหนึ่งและสองเท่าของจ านวนนั้นไม่ 
     น้อยกว่ายี่สิบ  
       ตอบ     ..................................................... 

 
 5.  สองเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งไม่มากกว่าจ านวนนั้นบวกกับสิบ 
                      ตอบ     ..................................................... 
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ตอนท่ี 2           จงเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นประโยคภาษา   
 
 
1. X  +  10  >  50 

ตอบ      ............................................................................................. 
 

2. 2X       X  +  10 
ตอบ     .............................................................................................  
 

3.     307
2

1
X  

ตอบ      ............................................................................................. 
 

 4.    2 (X  - 6)    10 
ตอบ     .............................................................................................. 
 

5.   X  -  15       30  
                     ตอบ     .............................................................................................. 
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เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1 
เร่ือง  ประโยคภาษาและประโยคสญัลักษณ์   

 
 

ตอนท่ี 1    จงเปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้ใหเ้ป็นประโยคสัญลักษณ์   
 

 

          
         1.  X  +  2  <  10 

         

2.  2X + 30    50 

3.  2( X  +  10)    20 

4.  6  +  X  + 2X   ≥  20 

5.  2X    X  +  10 

 
 
 
 
 

 

 

          
 

ดีใจจัง 
      ถูกหมดทุกขอ้เลย 
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ได้เวลาเฉลยกนัแล้วนะครับเพ่ือน ๆ 
 

 

ได้เวลาเฉลยกนัแล้วนะ
ครับเพ่ือน ๆ 

 

        ตอนท่ี 2     จงเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้ให้เป็นประโยคภาษา   
 

 

                  1.    จ านวนจ านวนหนึ่งบวกกับสิบมากกว่าห้าสิบ 

                  2.     สองเท่าของจ านวนจ านวนหนึ่งไมม่ากกว่าจ านวนนั้นบวกกับสิบ 

                  3.     ครึ่งหนึ่งของผลต่างของจ านวนจ านวนหนึ่งกับเจ็ดไม่เท่ากับสามสิบ 

                  4.     สองเท่าของผลต่างของจ านวนจ านวนหนึ่งกับหกไม่น้อยกว่าสิบ 

                  5.     ผลต่างของจ านวนจ านวนหนึ่งกับสิบห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลต่างแทนจ านวนสองจ านวนลบกันนะครับ 
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แบบบันทึกการสังเกตคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เร่ือง  ประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์ 

ชื่อครูผู้ประเมิน…………………………………วันท่ี……เดือน………………พ.ศ…....……. 
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรม 

คะ
แน

นร
วม

 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะเม
ิน 

ท า
งา
นอ

ย่า
งเป

็นร
ะบ

บ 
 

รอ
บค

อบ
 

มีร
ะเบ

ียบ
วิน

ัย 

มีค
วา
มร

ับผิ
ดช

อบ
 

   ม
ีคว

าม
เชื่อ

มั่น
 

    
ใน
ตน

เอง
 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 12  
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                

เกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ ดีมาก หมายถึง คะแนนรวม  11-12  คะแนน 
 ระดับคุณภาพ ดี หมายถึง คะแนนรวม  8-10  คะแนน 
 ระดับคุณภาพ พอใช้ หมายถึง คะแนนรวม  4-7  คะแนน 
 เกณฑ์การผ่านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะ   ท างานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบ 
คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

 มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 การท างานมีครบทุกขั้นตอน และจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อน-หลัง  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
2 
ดี 

 มีการวางแผนการด าเนินงาน 
 การท างานมีครบไม่ครบทุกขั้นตอน และจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อน-หลังเป็น

ส่วนใหญ่ 
1 

พอใช้ 
 ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน 
 การท างานไม่มีขั้นตอน และไม่มีการจัดเรียงล าดับความส าคัญ 

 

คุณลักษณะ   มีระเบียบวินัย 
คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

 สมุดงาน  ชิ้นงาน  สะอาดเรียบร้อย 
 ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตดลงที่ก าหนดให้ร่วมกันทุกคร้ัง 

2 
ดี 

 สมุดงาน  ชิ้นงาน  ส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย 
  ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตดลงที่ก าหนดให้ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ 

1 
พอใช้ 

 สมุดงาน  ชิ้นงาน  ไม่ค่อยเรียบร้อย 
 ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตดลงที่ก าหนดให้ร่วมกันเป็นบางครั้ง  ต้องอาศัยการแนะน า 
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คุณลักษณะ   มีความรับผิดชอบ 
คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

 ส่งงานก่อนหรือตรงตามก าหนดเวลา 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย เป็น

แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน  และแนะน าชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ 
2 
ดี 

 ส่งงานช้ากว่าก าหนด  แต่ได้แจ้งครูผู้สอนและมีเหตุผลทีรับได้ 
 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย 

1 
พอใช้ 

 ส่งงานช้ากว่าก าหนด 
 ปฏิบัติงานโดยต้องอาศัยการชี้แนะ  แนะน า  ตักเตือนหรือให้ก าลังใจ 

 
คุณลักษณะ   มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
คะแนน/ 

ความหมาย 
คุณลักษณะท่ีปรากฏให้เห็น 

3 
ดีมาก 

 มีแนวคิดเป็นของตนเอง  มีการตัดสินใจในการท างานด้วยตนเองทุกคร้ัง              
และให้ค าแนะน าผู้อ่ืน 

 กล้าแสดงออกอาสาเป็นผู้น าเสนอบ่อยครั้ง 
2 
ดี 

 มีแนวคิดเป็นของตนเอง  มีการตัดสินใจในการท างานด้วยตนเองบางคร้ัง 
 กล้าแสดงออกอาสาเป็นผู้น าเสนอบางคร้ัง 

1 
พอใช้ 

 ไม่มีแนวคิดเป็นของตนเอง  ไม่กล้าตัดสินใจในการท างานด้วยตนเอง 
 เป็นผู้น าเสนอเมื่อได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 

 
 


