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ลกัษณะรายวชิาและการแบ่งหน่วยการเรียน 

 

รหัสและช่ือ 1000-0404  คณติศาสตร์ 4 

แผนการเรียน วชิาคณติศาสตร์ประยุกต์ 4 ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตร วชิาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ระดับ ปวช. 

เวลาเรียน ทฤษฎ ี 2  ช่ัวโมง   ปฏิบัติ  0  ช่ัวโมง  ต่อสัปดาห์  ตลอดเวลา  20  สัปดาห์  
รวม  40  ช่ัวโมง  ใน  1  ภาคเรียน 

หน่วยกติ 2  หน่วยกติ 

 
การแบ่งหน่วยการเรียน 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

1 – 4 1 สมการ 
- ตวัแปร 
- เอกนาม 
- พหุนาม 
- สมการ 
- สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
- การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
- โจทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
- สมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
- โจทยส์มการเชิงเส้นสองตวัแปร 
- ตวัประกอบ 
- สมการก าลงัสอง 
- โจทยส์มการก าลงัสอง 

8 

 



 

 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

5 – 9 2 ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน 
- คู่อนัดบั 
- การเท่ากนัของคู่อนัดบั 
- ผลคูณคาร์ทีเซียน 
- ความสัมพนัธ์ 
- โดเมนและเรนจข์องความสัมพนัธ์ 
- ฟังกช์นั 
- ชนิดของฟังกช์นั 
- ฟังกช์นัเชิงเส้น 
- ความชนั 
- ฟังกช์นัก าลงัสอง 

10 

10  สอบกลางภาคเรียน 
หน่วยท่ี  1 – 2 

1 

10 - 14 3 ก าหนดการเชิงเส้น 
- ก าหนดการเชิงเส้น 
- อสมการ 
- การแกอ้สมการ 
- ช่วงของจ านวน 
- การเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นสอง 

ตวัแปร 
- รูปแบบและการแกปั้ญหาก าหนดการ 
        เชิงเส้น 
 

9 

 
 



 

 
 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง 

15 - 19 4 ล าดับและอนุกรม 
- ล าดบั 
- ล าดบัเลขคณิต 
- ล าดบัเรขาคณิต 
- อนุกรม 
- สัญลกัษณ์แทนการบวก 
- อนุกรมเลขคณิต 
- อนุกรมเรขาคณิต 

10 

20  สอบปลายภาคเรียน 2 

                         รวม 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อตัราส่วนของคะแนน 
 
วชิา  คณติศาสตร์  4     รหัส  1000-0404 
จ านวน  2  หน่วยกติ 
อตัราส่วนของคะแนน  70 : 30 
คะแนน  70  เป็นคะแนนระหว่างภาค 

-  คะแนนสอบหน่วยที ่ 1     10 คะแนน 
-  คะแนนสอบหน่วยที ่ 2     10 คะแนน 
-  คะแนนสอบกลางภาค     20 คะแนน 
-  คะแนนสอบหน่วยที ่ 3     10  คะแนน 
-  คะแนนจากแบบฝึกหัดท้ายบท  และแบบฝึกปฏบิัติ   5 คะแนน 
-  คะแนนจากการท างานในใบงาน    5 คะแนน 
-  คะแนนพฤติกรรม  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม 

        และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์    10 คะแนน 
 
คะแนน  30  คะแนน  เป็นคะแนนสอบปลายภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แผนการสอน 
 
หน่วยท่ี  1  เร่ือง  สมการ 
 

1.  หัวข้อเร่ือง 
1. ความรู้เก่ียวกบัตวัแปร  เอกนาม  พหุนาม  สมการ  สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  สมการเชิง

เส้นสองตวัแปร  สมการก าลงัสอง 
2. การแกส้มการ 

-  สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  และโจทยปั์ญหา 
          -  สมการเชิงเส้นสองตวัแปร  และโจทยปั์ญหา 
          -  สมการก าลงัสอง  และโจทยปั์ญหา 
          -  การแยกตวัประกอบ 

 
2.  สาระส าคัญ 
          ในการศึกษาเก่ียวกบัความหมายและชนิดของสมการ  จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งหรือประกอบกนัเป็นสมการเสียก่อน  โดยมีส่วนท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่  ตวัแปร  ตวัคงท่ี  เอกนาม 
และพหุนาม 
          ในชีวติประจ าวนัจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการค านวณหาส่ิงต่าง ๆ  เช่น  ราคาสินคา้  จ  านวนคน  
ส่ิงของต่าง ๆ  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของสมการ  เพื่อมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของค าวา่สมการได ้
2. สามารถแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้
3. สามารถแกโ้จทยปั์ญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวได ้



 

4. สามารถแกส้มการเชิงเส้นสองตวัแปรได ้
5. แกโ้จทยส์มการเชิงเส้นสองตวัแปรได ้
6. สามารถแยกตวัประกอบของพหุนามดีกรีสองได ้
7. สามารถแกส้มการก าลงัสองโดยใชก้ารแยกตวัประกอบและใชสู้ตรได ้
8. สามารถแกโ้จทยปั์ญหา สมการก าลงัสองได ้
9. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์แสดงถึงความสนใจใฝ่รู้  
        ความรับผดิชอบ  ความขยนัอดทน  ความสามคัคี  และมีความซ่ือสัตย ์

 
4.  เนือ้หา 

1. ความหมายของตวัแปร  เอกนาม  พหุนาม 
2. ความหมายของสมการ และชนิดของสมการ 
3. สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
4. การแกส้มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
5. โจทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียวและการแกปั้ญหา 
6. สมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
7. โจทยส์มการเชิงเส้นสองตวัแปร และการแกปั้ญหา 
8. ตวัประกอบ  และการแยกตวัประกอบดีกรีสอง 
9. สมการก าลงัสอง และการแกส้มการก าลงัสอง 
10. โจทยส์มการก าลงัสอง และการแกโ้จทยปั์ญหา 

 
5.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนการสอนเร่ืองสมการ 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูใหค้วามรู้โดยวธีิการอธิบาย  ยกตวัอยา่งประกอบโดยการบรรยาย  โดยการใหศึ้กษาจาก

ใบความรู้  และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. โดยการแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ศึกษาจากใบความรู้ใหแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น  หา

ขอ้สรุป 
5. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาอภิปราย 
6. ใหแ้ต่ละกลุ่มท างานในใบงาน  แลว้ส่งตวัแทนออกมาเสนอผลจากการท าใบงาน 



 

7. มีการซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 
8. ครูทบทวนและอธิบายเพิ่มเติม 
9. ท าแบบฝึกหดัแต่ละหน่วยยอ่ย 
10. ท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 1 
11. ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนเปรียบเทียบผลกบัก่อนเรียน 
12. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วย  เพื่อเพิ่มคะแนน 

 
6.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ประยกุต ์4  รหสั  2000-1522  ของ อาจารย ์อญัชนา  ชินบุตร 
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 

 
7.  การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
2. ผลจากแบบทดสอบ ก่อน-หลงัเรียน 
3. ผลจากการท าแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยยอ่ย 
4. ผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 
5. คะแนนสอบประจ าหน่วยท่ี 1 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 
     ผลการใชแ้ผนการสอน................................................................................................................... 
     ผลการเรียนของนกัเรียน................................................................................................................. 
     ผลการสอนของครู.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

แผนการสอน 
 
หน่วยท่ี  2  เร่ือง  ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง 

1. ความรู้เก่ียวกบัคู่อนัดบั  การเท่ากนัของคู่อนัดบั  ผลคูณคาร์ทีเซียน  ความสัมพนัธ์  โดเมน 
และเรนจข์องความสัมพนัธ์ 

2. ความรู้เก่ียวกบัฟังกช์นั  ชนิดของฟังกช์นั  ฟังกช์นัก าลงัสอง 
 
2.  สาระส าคัญ 
          การกล่าวค าสั่งต่าง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  โดยท่ีเม่ือมีส่ิงหน่ึง
เปล่ียนไปอีกส่ิงหน่ึงจะเปล่ียนตาม    หรือเม่ือสลบัท่ีกนั     ความหมายยอ่มไม่เหมือนกนั   และเพื่อเป็น 
พื้นฐานในการศึกษา  เร่ืองต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ในชั้นสูงจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. หาค่าต่าง ๆ ของตวัแปร จากคู่อนัดบัท่ีเท่ากนัท่ีก าหนดมาใหไ้ด ้
2. หาผลคูณคาร์ทีเซียน  จากเซตท่ีก าหนดมาใหไ้ด ้
3. สามารถหาสมาชิกของความสัมพนัธ์  เม่ือก าหนดความสัมพนัธ์แบบเง่ือนไขมาใหไ้ด ้
4. หาโดเมนและเรนจ ์ของความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
5. บอกความหมายของฟังกช์นัได ้
6. บอกฟังกช์นัจากความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดใหไ้ด ้
7. เขียนกราฟของฟังกช์นัท่ีก าหนดใหไ้ด ้
8. บอกชนิดของฟังกช์นัได ้
9. หาความชนัของสมการเส้นตรงท่ีก าหนดใหไ้ด ้



 

10. หาจุดวกกลบัของฟังกช์นัก าลงัสองได ้
11. หาค่าสูงสุดและต ่าสุดของฟังกช์นั  ก าลงัสองได ้
12. สามารถแกโ้จทยปั์ญหาท่ีเก่ียวกบัฟังกช์นัก าลงัสองได ้
13. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ท่ีแสดงถึงความเป็น 
ผูมี้ความสนใจใฝ่รู้  มีความเป็นระเบียบวนิยั มีความขยนัหมัน่เพียร  มีความรับผิดชอบและความ
สามคัคี 

 
4. เนือ้หา 

1. คู่อนัดบั 
2. การเท่ากนัของคู่อนัดบั 
3. ผลคูณคาร์ทีเซียน 
4. ความสัมพนัธ์ 
5. โดเมนและเรนจข์องความสัมพนัธ์ 
6. ฟังกช์นั 
7. ชนิดของฟังกช์นั 
8. ความชนัของเส้นตรง 
9. ฟังกช์นัก าลงัสอง 

 
5.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนการสอน  เร่ือง ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 2 
3. ครูใหค้วามรู้โดยการอธิบาย  บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ ซกัถาม  ศึกษาจากใบความรู้ 
4. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละ 4 คน  ท ากิจกรรมกลุ่ม ศึกษาจากใบความรู้  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
5. แต่ละกลุ่มท างานในใบงาน  แลว้ส่งตวัแทนออกมาแสดงผลค าตอบ  พร้อมอธิบาย 
6. ท าแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยยอ่ย 
7. ใหแ้ต่ละกลุ่ม  สรุปเน้ือหาในหน่วยท่ี 2 และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ซกัถามปัญหา 
8. ครูอธิบายเพิ่มเติม  พร้อมยกตวัอยา่ง 
9. ท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยท่ี 2 
10. ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนหน่วยท่ี 2 และเปรียบเทียบผลกบัการทดสอบก่อนเรียน 



 

11. ท าแบบทดสอบประจ าบทเพื่อเก็บคะแนน 
 
 
 
 
6.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ประยกุต ์4 รหสั  2000-1522    ของ อาจารยอ์ญัชนา  ชินบุตร 
2. ใบความรู้ 
3. ใบงาน 

 
7.  การวดัผลและประเมินผล 

1. ผลการท าแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
2. ผลการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยยอ่ย 
3. ผลจากการท างานในใบงาน 
4. ผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 2 
5. คะแนนสอบประจ าหน่วยท่ี 2 
6. แบบประเมินคุณภาพ  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 
     ผลการใชแ้ผนการสอน................................................................................................................... 
     ผลการเรียนของนกัเรียน................................................................................................................. 
     ผลการสอนของครู.......................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

แผนการสอน 
 

หน่วยท่ี  3  ก าหนดการเชิงเส้น 
 
1.  หัวข้อเร่ือง 

1. ความรู้เก่ียวกบั  อสมการ  การแกอ้สมการ  การเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
2. ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและการแกโ้จทยปั์ญหา  ก าหนดการเชิงเส้น 

 
2.  สาระส าคัญ 
          ก าหนดการเชิงเส้น  เป็นคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ขนงหน่ึง  ท่ีน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ท่ีมี
เง่ือนไขและขอ้จ ากดั  ในการด าเนินงาน เช่น  การแกปั้ญหาทางดา้นการผลิต  การแกปั้ญหาทางดา้น
การศึกษา เป็นตน้  การแกปั้ญหาทางดา้นการผลิต  โดยมีเง่ือนไขท่ีวา่ใหมี้ก าไรสูงสุด ภายใตข้อ้ก าหนด
วา่  เคร่ืองมือและวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  มีจ  านวนจ ากดั  หรืออาจกล่าววา่ เป็นการวางแผนการผลิต  
เพื่อท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด  แต่ใหไ้ดผ้ลก าไรมากท่ีสุด  เป็นตน้  ดงันั้น  ก าหนดการเชิงเส้น  จึง
เป็นวธีิการเพื่อหาค่าท่ีเหมาะสม  ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัก าหนดการเชิงเส้น  เพื่อน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ  ดงักล่าว 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของก าหนดการเชิงเส้นได ้
2. บอกความหมายของอสมการได ้
3. สามารถแกอ้สมการได ้
4. สามารถเขียนช่วงของจ านวนท่ีก าหนดใหไ้ด ้
5. สามารถเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นสองตวัแปรได ้
6. สามารถสร้างรูปแบบของก าหนดการเชิงเส้นได ้
7. แกปั้ญหาก าหนดการเชิงเส้นได ้



 

8. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์แสดงถึงความเป็นผูมี้
ความสนใจใฝ่รู้  มีความรับผิดชอบ  มีความขยนัอดทน  มีความสามคัคี 

 
 
4.  เนือ้หา 

1. ความหมายของก าหนดการเชิงเส้น 
2. อสมการ 
3. การแกอ้สมการ 
4. ช่วงและจ านวน 
5. การเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
6. รูปแบบและการแกปั้ญหาก าหนดการเชิงเส้น 

 
5.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนการสอนเร่ือง  ก าหนดการเชิงเส้น 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูใหค้วามรู้โดยการอธิบาย  บรรยาย  ยกตวัอยา่งประกอบ 
4. ใหน้กัเรียนศึกษาจากใบความรู้ 
5. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อท างานในใบงาน 
6. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนเพื่อแสดงผลการท างานในใบงาน 
7. ใหน้กัเรียนดูผลสรุปเน้ือหาจากบทสรุปในแผน่ใส 
8. มีการซกัถามปัญหา ขอ้สงสัย 
9. ครูอธิบายเพิ่มเติม  ทบทวน  และใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
10. ท าแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยยอ่ย 
11. ท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 3 
12. ท าแบบทดสอบหลงัการเรียนหน่วยท่ี 3  เปรียบเทียบผลกบัการท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
13. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยท่ี 3  เพื่อเก็บคะแนน 

 
6.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียน คณิตศาสตร์ประยกุต ์4  รหสั  2000-1522 ของ อาจารยอ์ญัชนา  ชินบุตร 



 

2. แผน่ใสประกอบการเรียน 
3. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
4. ใบความรู้ 
5. ใบงาน 

7.  การวดัผลและประเมินผล 
1. ผลจากการท าแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
2. ผลจากการท าแบบฝึกหดัประจ าหน่วยยอ่ย 
3. ผลจากการท างานในใบงาน 
4. ผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 3 
5. คะแนนสอบประจ าหน่วยท่ี 3 
6. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 
8.  บันทกึหลงัการสอน 
     ผลการใชแ้ผนการสอน................................................................................................................... 
     ผลการเรียนของนกัเรียน................................................................................................................. 
     ผลการสอนของครู.......................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการสอน 
 

หน่วยท่ี  4  เร่ือง ล าดับและอนกุรม 
 
1.  หัวข้อเร่ือง 

1. ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองล าดบั  ล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต 
2. ความรู้เก่ียวกบัอนุกรม  อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 

 
2.  สาระส าคัญ 
          ล าดบัและอนุกรม  เป็นคณิตศาสตร์สาขาหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา  เพื่อเป็นรากฐานใน
การศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นสูง  และเพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  เช่น การค านวณจ านวนส่ิงของท่ี
วางเรียงกนัเป็นชั้น ๆ ค านวณหาผลรวมของจ านวนเงินท่ีฝากสะสมเป็นรายเดือนทุกเดือน  หาพจน์ 
ต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของล าดบัได ้
2. เม่ือก าหนดพจน์ทัว่ไปของล าดบัจ ากดั  และล าดบัอนนัตม์าให ้ 3 บท หา 3 พจน์แรก   

4  พจน์แรก หรือ 5 พจน์แรกได ้
3. เม่ือก าหนดล าดบัมาให ้ สามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้
4. เม่ือก าหนดพจน์ทัว่ไปของล าดบัเลขคณิตมาให ้ สามารถหาพจน์ต่าง ๆ  พจน์แรก และผลต่าง

ร่วมได ้
5. เม่ือก าหนดล าดบัเลขคณิตมาให ้ สามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้
6. เม่ือก าหนดพจน์ทัว่ไปของล าดบัเรขาคณิตมาให ้ สามารถหาพจน์ต่าง ๆ  พจน์แรกและ

อตัราส่วนร่วมได ้
7. เม่ือก าหนดล าดบัเรขาคณิตมาให ้ สามารถหาพจน์ทัว่ไปได ้
8. สามารถบอกไดว้า่  ล าดบัใดเป็นล าดบัเลขคณิต  ล าดบัใดเป็นล าดบัเรขาคณิต 
9. สามารถเขียนอนุกรมต่าง ๆ  โดยใชเ้คร่ืองหมาย   ได ้
10. บอกไดว้า่อนุกรมใดเป็นอนุกรมเลขคณิต หรืออนุกรมเรขาคณิต และหาผลบวก n พจน์แรก

ของอนุกรมได ้



 

11. น าความรู้เก่ียวกบัล าดบัและอนุกรมไปประยกุตใ์ชใ้นงานวชิาชีพ และแกโ้จทยปั์ญหาได ้
12. ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์แสดงถึงความสนใจ 

                 ใฝ่รู้  ความเป็นระเบียบ  ความรับผดิชอบ  ความมานะพยายาม  ความสามคัคี  และความ 
                  ซ่ือสัตย ์
 
4.  เนือ้หา 

1. ล าดบั 
2. ล าดบัเลขคณิต 
3. ล าดบัเรขาคณิต 
4. อนุกรม 
5. สัญลกัษณ์แทนการบวก 
6. อนุกรมเลขคณิต 
7. อนุกรมเรขาคณิต 

 
5.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนการสอน  เร่ือง ล าดบัและอนุกรม 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ครูใหค้วามรู้โดยการอธิบาย  บรรยาย  ซกัถาม  ยกตวัอยา่งประกอบ 
4. ใหน้กัเรียนไดศึ้กษาจากใบความรู้ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ช่วยกนัศึกษา แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและสรุปเน้ือหาและส่งตวัแทนมาน าเสนอผลสรุป 
5. แต่ละกลุ่มท างานในใบงาน แลว้เสนอผลค าตอบ 
6. ท าแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยยอ่ย 
7. ดูบทสรุปจากแผน่ใส 
8. ซกัถามปัญหา ขอ้สงสัย  ครูอธิบายเพิ่มเติม 
9. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
10. ท าแบบทดสอบหลงัการเรียน  เปรียบเทียบผลกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 
 



 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ประยกุต ์4 รหสั 2000-1522 ของ อาจารยอ์ญัชนา  ชินบุตร 
2. แผน่ใสประกอบการเรียน 
3. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
4. ใบความรู้ 
5. ใบงาน 

 
7.  การวดัผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน  ดา้นคุณภาพ  จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
2. ตรวจแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 
3. ตรวจแบบฝึกหดัในแต่ละหน่วยยอ่ย 
4. ตรวจค าตอบจากการท าใบงาน 
5. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยท่ี 4 

 
8.  บันทกึหลงัการสอน 
     ผลการใชแ้ผนการสอน................................................................................................................... 
     ผลการเรียนของนกัเรียน................................................................................................................. 
     ผลการสอนของครู.......................................................................................................................... 
 
 
 

 


