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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่1 หน่วยที ่ - 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 1(1-2) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปฐมนิเทศ                 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
 

สาระส าคญั 

1. เน้ือหำสำระท่ีเรียน 
2. กำรปฏิบติัตนในขณะท่ีเรียน 
3. กำรจดักำรเรียนกำรสอน 
4. กำรวดัผลและกำรประเมินผล 
5. คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บูรณำกำรลงในกำรเรียนกำรสอน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรเรียนกำรสอนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์ 1 ตลอดจนกำรประพฤติปฏิบติัตนในขณะท่ี
เรียน 

2. เพ่ือทรำบพ้ืนฐำนควำมรู้ของนกัศึกษำก่อนเรียน 
3. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสงัเกตเห็นไดใ้นดำ้น

ควำมมีมนุษยสมัพนัธ์ ควำมมีวนิยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรักสำมคัคี  
ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. แนะน ำกำรเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 
2. กำรทดสอบก่อนเรียน  

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 
1. ครทูกัทายนกัเรยีนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครแูนะน าตนเอง 

 

ขั้นสอน 
3. ครูใหน้กัเรียนแนะน ำตนเอง หรือเล่นเกมเรียกช่ือ แลว้กรอกประวติั 
4. ครูแจกสงัเขปรำยวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 แลว้ใหน้กัเรียนอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจ 

 
 
 



 
5. ครูช้ีแจงเก่ียวกบัเน้ือหำท่ีจะเรียน กำรปฏิบติัตนในขณะท่ีเรียน กำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรวดัและ

ประเมินผล คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บูรณำกำรลงใน   กำรเรียนกำรสอน
ในวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 

6. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรำยเก่ียวกบัส่ิงท่ีครูช้ีแจงและเสนอแนะควำมคิด เพ่ือหำแนวทำงในกำรเรียนรู้ร่วมกนั 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. นกัศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจตำมท่ีครูเฉลย 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. เกมเรียกช่ือ 
3. สงัเขปรำยวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) 
 

หลกัฐาน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีเกณฑผ์ำ่น เก็บคะแนนไวเ้ปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
  ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมเกมเรียกช่ือ และท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่2 หน่วยที ่ 1 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 2(3-4) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  อตัรำส่วน                 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. อตัรำส่วน เป็นกำรหำควำมสมัพนัธ์ท่ีแสดงกำรเปรียบเทียบปริมำณสองปริมำณ 
อตัรำส่วนของ a ต่อ b เขียนแทนดว้ย a : b 

2. สมบติัของอตัรำส่วน มี 2 ขอ้ คือ 
2.1 a : b = ka : kb เม่ือ k เป็นค่ำคงตวั ซ่ึง b  และ  k  0 

2.2 a : b = k
a

 : k
b

 เม่ือ k เป็นค่ำคงตวั ซ่ึง b  และ  k  0 

3. อตัรำส่วนอยำ่งต ่ำ ท ำไดโ้ดยน ำจ ำนวนจริงใดๆ มำหำรทั้งจ ำนวนแรกและจ ำนวนหลงัของอตัรำส่วนดว้ย
จ ำนวนเดียวกนั 

4. อตัรำส่วนของจ ำนวนหลำยๆ จ ำนวน หรืออตัรำส่วนต่อเน่ือง เป็นอตัรำส่วนท่ีแสดงกำรเปรียบเทียบ
ปริมำณตั้งแต่สำมปริมำณข้ึนไป 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้ และเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองอตัรำส่วน 
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองอตัรำส่วนได ้
3. น ำควำมรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองอตัรำส่วนไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และ  ในกำร

ด ำรงชีวติได ้
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. ควำมหมำยของอตัรำส่วน 
2. สมบติัของอตัรำส่วน 
3. อตัรำส่วนของจ ำนวนหลำยๆ จ ำนวน  
4. กำรน ำอตัรำส่วนไปใชใ้นวชิำชีพ 

 

 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



1. ครูทกัทำยกบันกัศึกษำดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูชวนนกัศึกษำสนทนำเก่ียวกบักำรเขียนแผนท่ี สูตรกำรผสมคอนกรีต อตัรำแลกเงินของประเทศต่ำงๆ แลว้

ถำมนกัศึกษำวำ่ส่ิงเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด (แนวกำรตอบ : อตัรำส่วน) 
ขั้นสอน 
3. นกัศึกษำแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน และใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธำนกลุ่ม เลขำนุกำรกลุ่ม คนจบัเวลำ และคน

ประเมินกิจกรรม 
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนไปรับใบงำนท่ี 1 และบตัรกิจกรรม 
5. สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏิบติังำนดว้ยควำมร่วมมือ และสำมคัคี 
6. นกัศึกษำร่วมกนัสรุปควำมหมำยของอตัรำส่วน และวธีิกำรเขียนอตัรำส่วน โดยท ำเอกสำรแนะแนวทำงอตัรำส่วน 

และใหน้กัศึกษำท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 ส่งตำมก ำหนด 
7. นกัศึกษำเรียนรู้เก่ียวกบัสมบติัของอตัรำส่วน กำรท ำอตัรำส่วนใหเ้ป็นอตัรำส่วนอยำ่งต ่ำ  

อตัรำส่วนต่อเน่ือง โดยกำรท ำเอกสำรแนะแนวทำง  
8. ใหน้กัศึกษำเรียนรู้เก่ียวกบักำรประยกุตอ์ตัรำส่วนไปใชง้ำนต่ำงๆ โดยใชว้ธีิกำรสอนแบบถำม-ตอบและให้

นกัศึกษำท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 1.2 ส่งตำมก ำหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
9. ครูและนกัศึกษำร่วมกนัสรุปเน้ือหำสำระเร่ืองอตัรำส่วน  

10. นกัศึกษำท ำใบงำนท่ี 2 เร่ือง อตัรำส่วน ส่งทำ้ยชัว่โมง 
11. นกัศึกษำท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 1 ส่งตำมก ำหนด 
12. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ และใหน้กัศึกษำท ำแบบประเมินตนเอง 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. ใบงำนท่ี 1 เร่ือง ควำมหมำยของอตัรำส่วน และบตัรกิจกรรม 
3. ใบงำนท่ี 2 เร่ือง อตัรำส่วน 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 1 



หลกัฐาน 
1. ประเมินกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม ใบงำนท่ี 1 เร่ือง ควำมหมำยของอตัรำส่วน 
2. ตรวจใบงำนท่ี 2 เร่ือง อตัรำส่วน 
3. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ประเมินกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม ใบงำนท่ี 1 เร่ือง ควำมหมำยของอตัรำส่วน 
2. ตรวจใบงำนท่ี 2 เร่ือง อตัรำส่วน 
3. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 
4. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบประเมินกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม ใบงำนท่ี 1 เร่ือง ควำมหมำยของอตัรำส่วน 
2. ใบงำนท่ี 2 เร่ือง อตัรำส่วน 
3. แบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัศึกษำร่วมกนั

ประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑก์ำรใหค้ะแนนกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม ตอ้งมีผลรวมทั้ง 3 ดำ้น คือ เน้ือหำสำระ กำรน ำเสนอ จิตพิสยั ไม่ต ่ำ

กวำ่ 15 คะแนน 
2. ท ำใบงำนท่ี 2 เร่ือง อตัรำส่วน  ไดถู้กตอ้ง  80% 
3. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำมสภำพ

จริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่3 หน่วยที ่ 2 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 3(5-6) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สดัส่วน                จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

สดัส่วนเป็นกำรเท่ำกนัของอตัรำส่วนสองอตัรำส่วน มีอยู ่2 ชนิด คือ สดัส่วนตรงและสดัส่วนผกผนั 
• สดัส่วนตรง คือ สดัส่วนท่ีแสดงกำรเปรียบเทียบระหวำ่งอตัรำส่วนสองอตัรำส่วนท่ีมีควำมสมัพนัธ์ไปในทำง

เดียวกนั 
• สดัส่วนผกผนั คือ สดัส่วนท่ีแสดงกำรเปรียบเทียบของอตัรำส่วนสองอตัรำส่วนท่ีมีควำมสมัพนัธ์ ไปในทำง

ตรงกนัขำ้ม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้ และเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองสดัส่วน 
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองสดัส่วนได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองสดัส่วนไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. ควำมหมำยของสดัส่วน 
2. ชนิดของสดัส่วน 
3. กำรน ำสดัส่วนไปใชใ้นวชิำชีพ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัศึกษำดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. นกัเรียนดูรูปภำพท่ีแสดงควำมเป็นสดัส่วนกนั และไม่เป็นสดัส่วน แลว้ใหน้กัเรียนตอบวำ่รูปใดบำ้ง ท่ีมีขนำด

เป็นสดัส่วนกนั และรูปใดไม่เป็นสดัส่วน 
 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนท ำเอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง ควำมหมำยของสดัส่วน ชนิดของสดัส่วน และกำรเขียน สดัส่วน 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมหมำยของสดัส่วน ชนิดของสดัส่วน และกำรเขียนสดัส่วน และใหน้กัเรียน

ท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 ส่งตำมก ำหนด 
5. นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบักำรประยกุตเ์ร่ืองสดัส่วนไปใชใ้นวชิำชีพและใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 2.2 ส่ง

ตำมก ำหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 



6. นกัเรียนท ำใบงำน เร่ือง สดัส่วน 
7. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 2 ส่งตำมก ำหนด 
8. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท ำแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. รูปภำพ 
3. ใบงำน เร่ือง สดัส่วน 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 2 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง สดัส่วน 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 และ 2.2 

 

การวดัผลและการประเมิผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง สดัส่วน 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 และ 2.2 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. ใบงำน เร่ือง สดัส่วน 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 และ 2.2 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำใบงำน เร่ือง สดัส่วน ไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำมสภำพ

จริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
  ใหน้กัเรียนอ่ำนเอกสำรแนะแนวทำง และใหฝึ้กปฏิบติัท ำ 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่4 หน่วยที ่ 3 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 4(7-8) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  รอ้ยละ                จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ย % เป็นกำรเปรียบเทียบจ ำนวนใดจ ำนวนหน่ึงกบัจ ำนวนเตม็ 100 ซ่ึง
อำจอยูใ่นรูปอตัรำส่วนท่ีมีจ ำนวนหลงัของอตัรำส่วนเป็น 100 หรือเศษส่วนท่ีมีส่วนเป็น 100 สำมำรถเปล่ียนรูประหวำ่งร้อย
ละ เศษส่วน และทศนิยมได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองร้อยละ 
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองร้อยละได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองร้อยละไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. ควำมหมำยของร้อยละ 
2. กำรค ำนวณเก่ียวกบัร้อยละ 
3. กำรน ำร้อยละไปใชใ้นวชิำชีพ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูชวนนกัเรียนสนทนำเก่ียวกบักำรน ำร้อยละไปใชใ้นชีวติประจ ำวนั เช่น อตัรำดอกเบ้ีย ลดรำคำสินคำ้ เป็น

ตน้ 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนศึกษำเก่ียวกบัควำมหมำยของร้อยละ กำรแปลงเศษส่วนและทศนิยมเป็นร้อยละ โดยท ำบทเรียนแบบ

โปรแกรม เร่ืองร้อยละ 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดศึ้กษำในขอ้ 3 และใหน้กัศึกษำท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 3.1 ส่งตำมก ำหนด 
5. ยกตวัอยำ่งกำรน ำร้อยละไปประยกุตใ์ชใ้นวชิำชีพ ครูสอนโดยกำรถำม-ตอบและใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะ

ท่ี 3.2 ส่งตำมก ำหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. นกัเรียนท ำใบงำน เร่ือง ร้อยละ 
7. นกัเรียนประเมินตนเองลงในแบบประเมินตนเอง 



8. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 3 ส่งตำมก ำหนด 
9. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท ำแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. บทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง ร้อยละ 
3. ใบงำน เร่ือง ร้อยละ 
4. แผน่โปร่งใสหน่วยท่ี 3 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง ร้อยละ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 3.1, 3.2 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง ร้อยละ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 3.1, 3.2 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. ใบงำน เร่ือง ร้อยละ 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 3.1, 3.2 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำใบงำน เร่ือง ร้อยละ  ไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนจดัท ำกิจกรรมใบงำน 

 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่5 หน่วยที ่ 4 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 5(9-10) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  การแปรผนั             จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. กำรแปรผนั เป็นควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งส่ิงของตั้งแต่สองปริมำณข้ึนไป โดยท่ีเม่ือปริมำณหน่ึงเปล่ียนแปลงไป
อีกปริมำณหน่ึงก็เปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย ในลกัษณะท่ีไดส้ดัส่วนกนั และใชส้ญัลกัษณ์  แทนค ำวำ่ กำร
แปรผนั 

2. กำรแปรผนัตรง เป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงเดียวกนั กล่ำวคือ ถำ้ปริมำณหน่ึงมีค่ำ
เพ่ิมข้ึน จะมีผลท ำใหอี้กปริมำณหน่ึงมีค่ำเพ่ิมข้ึนดว้ย หรือถำ้ปริมำณหน่ึงมีค่ำลดลงก็จะมีผลท ำใหอี้ก ปริมำณ
หน่ึงลดลงตำมไปดว้ยอตัรำส่วนท่ีคงตวั 

3. กำรแปรผกผนั เป็นควำมสมัพนัธ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงตรงขำ้ม กล่ำวคือ ถำ้ปริมำณหน่ึงเพ่ิมข้ึน
จะมีผลท ำใหอี้กปริมำณหน่ึงลดลงดว้ยอตัรำส่วนท่ีคงตวั หรือถำ้ปริมำณหน่ึงมีค่ำลดลงจะมีผลท ำใหอี้ก
ปริมำณหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

4. กำรแปรผนัเก่ียวเน่ือง เป็นควำมสมัพนัธ์ของปริมำณต่ำงๆ ตั้งแตส่ำมปริมำณข้ึนไป ซ่ึงอำจจะไปสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะแปรผนัตรงหรือแปรผกผนัก็ได ้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเก่ียวกบัเร่ืองกำรแปรผนั 
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองกำรแปรผนัได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองกำรแปรผนัไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และ ในกำร

ด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. กำรแปรผนัตรง 
2. กำรแปรผกผนั 
3. กำรแปรผนัเก่ียวเน่ือง 

 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 

ขั้นสอน 
2. นกัเรียนศึกษำเน้ือหำจำกหนงัสือเรียน ในหวัขอ้ควำมหมำยของกำรแปรผนั กำรแปรผนัตรง กำรแปรผกผนั 

และกำรแปรผนัเก่ียวเน่ือง 
3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมหมำยของกำรแปรผนั กำรแปรผนัตรง กำรแปรผกผนั และกำรแปรผนั

เก่ียวเน่ืองได ้
4. นกัเรียนพิจำรณำตำรำงแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งระยะทำงกบัเวลำ และตำรำงแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเวลำ

ท่ีใชใ้นกำรท ำงำนกบัจ ำนวนคนงำน จำกหนงัสือเรียนและใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 4.1 ส่งตำมก ำหนด 
5. ครูและนกัเรียนสรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ำกตำรำงแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งระยะทำงกบัเวลำ และตำรำงแสดง

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเวลำท่ีใชใ้นกำรท ำงำนกบัจ ำนวนคนงำน (แนวกำรสรุป (1) ส่ิงสองส่ิงท่ีแปรผนัตรง
หำรกนัจะไดค้่ำคงตวัและ (2) ส่ิงสองส่ิงท่ีแปรผกผนัคูณกนัจะไดค้่ำคงตวั) 

6. ฝึกใหน้กัเรียนเขียนสญัลกัษณ์ของกำรแปรผนั  และสมกำรของกำรแปรผนั และครูเขียนขอ้ควำมบนกระดำน
สกั 2-3 ขอ้ควำม ใหน้กัศึกษำจบักลุ่ม 2-3 คนช่วยกนัคิด แลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมำเขียนสญัลกัษณ์และ
สมกำรของกำรแปรผนั 

7. นกัเรียนพิจำรณำกรำฟของกำรแปรผนัตรงและกำรแปรผกผนั ใหน้กัศึกษำคน้หำควำมแตกต่ำงของกรำฟทั้ง
สอง และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 4.2 ส่งตำมก ำหนด 

8. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มใหร้วบรวมโจทยท่ี์เป็นกำรประยกุต ์ เร่ืองกำรแปรผนัไปใชใ้นวชิำชีพท่ี
นอกเหนือจำกหนงัสือเรียน พร้อมทั้งเฉลยมำอยำ่งนอ้ย 3 ขอ้ 

9. ใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 4.3 ส่งตำมก ำหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปลกัษณะของกรำฟกำรแปรผนัตรงและกำรแปรผกผนั 
11. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 4  
12. ครูตรวจแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท ำแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. ใบงำนเร่ือง กำรแปรผนั 
3. แผน่โปร่งใสหน่วยท่ี 4 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง กำรแปรผนั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 4.1, 4.2  และ  4.3 

 

 



การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง กำรแปรผนั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 4.1, 4.2  และ  4.3 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. ใบงำน เร่ือง กำรแปรผนั 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 4.1, 4.2  และ  4.3 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 

1. ท ำใบงำน เร่ือง กำรแปรผนัไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่6 หน่วยที ่ 5 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 6(11-12) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมกำรเป็นประโยคสัญลกัษณ์ แสดงถึง กำรเท่ำกนัของจ ำนวนโดยใชเ้คร่ืองหมำย “=” กำรแกส้มกำรเป็น
กำรหำค ำตอบของสมกำร ซ่ึงอำจใชส้มบติักำรเท่ำกนัของจ ำนวนจริง 

2. สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว คือ สมกำรท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั และเลขช้ีก ำลงัของตวัแปรเป็นหน่ึงก ำหนดอยูใ่น
รูป   ax + b = 0 เม่ือ a และ b เป็นค่ำคงตวั , a  0 และ x เป็นตวัแปร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกส้มกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได ้
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนเร่ืองสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ 

และในกำรด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. ควำมหมำยของสมกำร 
2. สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
3. โจทยส์มกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูตั้งปัญหำและทำยค ำตอบ เพื่อใหน้กัศึกษำสนใจท่ีจะเรียนเร่ืองสมกำร 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนท ำเอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง สมกำร 
4. ครูเฉลยเอกสำรแนะแนวทำง 
5. ครูยกตวัอยำ่งกำรแกส้มกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียวหลำยๆ ตวัอยำ่ง โดยใชก้ำรถำม-ตอบ และใหน้กัศึกษำท ำ

แบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 ส่งตำมก ำหนด 
6. ครูอธิบำยหลกักำรแกปั้ญหำโจทยส์มกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว พร้อมยกตวัอยำ่งประกอบและใหน้กัศึกษำท ำ

แบบฝึกทกัษะท่ี 5.2 ส่งตำมก ำหนด 



ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. นกัเรียนท ำแบบประเมินผล เร่ือง สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
8. นกัเรียนช่วยกนัสรุปสมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยกำรถำม-ตอบ 
9. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 5 ส่งตำมก ำหนด 

10. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท ำแบบประเมินตนเอง 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง สมกำร 
3. แบบประเมินผล เร่ือง สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 5 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบประเมินผล เร่ือง สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 และ 5.2 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบประเมินผล เร่ือง สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 และ 5.2 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบประเมินผล เร่ือง สมกำรเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
2. แบบแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 และ 5.2 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบประเมินผลไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 80% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนอ่ำนเอกสำรแนะแนวทำง และฝึกปฏิบติั 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่7 หน่วยที ่ 6 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 7(13-14) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร คือ สมกำรท่ีมีตวัแปรสองตวั เลขช้ีก ำลงัของตวัแปรแต่ละตวัเป็นหน่ึง และไม่มี
กำรคูณกนัระหวำ่งตวัแปร 
รูปทัว่ไปของสมกำร ax + by = c  เม่ือ  a, b, c เป็นจ ำนวนจริงใดๆ a  0, b  0 

2. ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร คือ สมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 2 สมกำร เขียนอยูใ่นรูป 
a1x + b1y  =  c1 โดย a1  และ  b1  0 
a2x + b2y  =  c2 โดย a1 และ  b2  0 

3. กำรแกร้ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 
1. กำรแกร้ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรโดยกำรแทนค่ำ 
2. กำรแกร้ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรโดยกำรบวกหรือลบระหวำ่งสมกำร 

4. กรำฟของสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร โดยกำรหำจุดตดับนแกน x และแกน y โดยอำศยัหลกัท่ีวำ่ จุด 2 จุด จะมี
เสน้ตรงผำ่นไดเ้พียงเสน้เดียว 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกร้ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรได ้
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนเร่ืองระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปรไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้ งำนอำชีพ 

และในกำรด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 
2. กรำฟของสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 
3. โจทยร์ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนพิจำรณำสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร และทบทวนสมบติักำรบวกและสมบติักำรคูณต่อไปน้ี 

1) ถำ้ a, b, c และ d เป็นจ ำนวนจริง โดยท่ี a = b และ c = d แลว้ a + c = b + d 
2) ถำ้ a, b, c และ k เป็นจ ำนวนจริงใดๆ และ a = b แลว้ ak = bk 

 



ขั้นสอน 
2. ครูยกตวัอยำ่งกำรแกร้ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร โดยกำรถำม-ตอบ และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 

6.1 ส่งตำมก ำหนด 
3. ใหน้กัเรียนพิจำรณำกำรเขียนกรำฟของสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร และครูยกตวัอยำ่งประกอบกำรถำม-ตอบ 

และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 6.2 ส่งตำมก ำหนด 
4. ครูอธิบำยกำรแกโ้จทยปั์ญหำ ระบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร พร้อมยกตวัอยำ่งประกอบ และใหน้กัเรียนท ำ

แบบฝึกทกัษะท่ี 6.3 ส่งตำมก ำหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ครูและนกัเรียนช่วยสรุปวธีิกำรแกร้ะบบสมกำรเชิงเสน้สองตวัแปร และกำรเขียนกรำฟของสมกำรเชิงเสน้

สองตวัแปร 
6. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 6 ส่งตำมก ำหนด 
7. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้  และใหน้กัศึกษำท ำแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 6 

หลกัฐาน 

1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 6.1, 6.2 และ 6.3 
 

การวดัผลและการประเมนิผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 6.1, 6.2 และ 6.3 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 6.1, 6.2 และ 6.3 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัศึกษำร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่8 หน่วยที ่ 7 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 8(15-16) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สมการก าลงัสอง จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมกำรก ำลงัสอง หรือสมกำรควอดรำติก คือ สมกำรท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั เลขช้ีก ำลงัสูงสุดของ   ตวัแปร
เท่ำกบัสอง 
รูปทัว่ไปของสมกำร คือ ax2 + bx + c = 0 เม่ือ a, b, c เป็นจ ำนวนจริงใดๆ โดยท่ี a  0 

2. กำรแกส้มกำรก ำลงัสอง สำมำรถท ำได ้4 วธีิ 
• โดยกำรแยกตวัประกอบ • โดยกำรท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์ 
• โดยใชร้ำกท่ีสอง • โดยกำรใชสู้ตร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกส้มกำรก ำลงัสองได ้
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองสมกำรก ำลงัสองได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองสมกำรก ำลงัสองไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำร

ด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 
1. กำรแยกตวัประกอบพหุนำมก ำลงัสอง 
2. กำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยวธีิแยกตวัประกอบ 
3. กำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยใชร้ำกท่ีสอง 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูยกตวัอยำ่งสมกำรใหน้กัเรียนพิจำรณำ เพ่ือน ำเขำ้สู่สมกำรก ำลงัสอง 
ขั้นสอน 
3. นกัเรียนศึกษำพิจำรณำกำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยกำรแยกตวัประกอบ และครูยกตวัอยำ่งโดยกำรถำม-ตอบ 
4. นกัเรียนท ำเอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง กำรแยกตวัประกอบพหุนำม และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 7.1 ส่ง

ตำมก ำหนด 
5. ครูยกตวัอยำ่งกำรแกส้มกำรก ำลงัสอง โดยใชก้ำรอธิบำยประกอบเหตุผล และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 

7.2 และ 7.3 ส่งตำมก ำหนด 



ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยใชก้ำรแยกตวัประกอบ และโดยใชร้ำกท่ีสอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง กำรแยกตวัประกอบพหุนำม 
3. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 7 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 7.1, 7.2 และ 7.3 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 7.1, 7.2 และ 7.3 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 7.1, 7.2 และ 7.3 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำมสภำพ

จริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่9 หน่วยที ่ 7 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่ 9(17-18) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สมการก าลงัสอง จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมกำรก ำลงัสอง หรือสมกำรควอดรำติก คือ สมกำรท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั เลขช้ีก ำลงัสูงสุดของ   ตวัแปร
เท่ำกบัสอง 
รูปทัว่ไปของสมกำร คือ ax2 + bx + c = 0 เม่ือ a, b, c เป็นจ ำนวนจริงใดๆ โดยท่ี a  0 

2. กำรแกส้มกำรก ำลงัสอง สำมำรถท ำได ้4 วธีิ 
• โดยกำรแยกตวัประกอบ • โดยกำรท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์ 
• โดยใชร้ำกท่ีสอง • โดยกำรใชสู้ตร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แกส้มกำรก ำลงัสองได ้
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองสมกำรก ำลงัสองได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองสมกำรก ำลงัสองไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำร

ด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

 

เน้ือหาสาระ 
4. กำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยกำรท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์ 
5. กำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยใชสู้ตร 
6. โจทยส์มกำรก ำลงัสอง 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนกำรแยกตวัประกอบพหุนำม ax2 + bx + c เม่ือ a, b, c เป็นค่ำคงตวั และ a  0 
ขั้นสอน 
2. ครูอธิบำยหลกักำรแกส้มกำรก ำลงัสอง ax2 + bx + c = 0 โดยท ำใหอ้ยูใ่นรูปก ำลงัสองสมบูรณ์ 
3. ครูยกตวัอยำ่งกำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยกำรท ำเป็นก ำลงัสองสมบูรณ์ โดยกำรถำม-ตอบ และใหน้กัเรียนท ำ

แบบฝึกทกัษะท่ี 7.4 ส่งตำมก ำหนด 
4. ครูใชก้ำรอธิบำยและประกอบเหตุผล เร่ืองกำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยใชสู้ตร 
5. ครูยกตวัอยำ่งกำรแกส้มกำรก ำลงัสองโดยใชสู้ตร และใชว้ธีิกำรซกัถำม-ตอบปัญหำ ใหน้กัเรียนท ำแบบฝึก

ทกัษะท่ี 7.5 ส่งตำมก ำหนด 



6. ครูอธิบำยหลกักำรแกปั้ญหำโจทยส์มกำรก ำลงัสองพร้อมยกตวัอยำ่งประกอบ และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึก
ทกัษะท่ี 7.6 ส่งตำมก ำหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. นกัเรียนท ำแบบประเมินผล เร่ือง สมกำรก ำลงัสอง 
8. นกัเรียนำท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 8 ส่งตำมก ำหนด 
9. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท ำแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. แบบประเมินผล เร่ือง สมกำรก ำลงัสอง 
3. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 7 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบประเมินผล เร่ือง สมกำรก ำลงัสอง 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 7.4, 7.5, และ 7.6 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบประเมินผล เร่ือง สมกำรก ำลงัสอง 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 7.4, 7.5, และ 7.6 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบประเมินผลไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 นกัเรียนท ำแบบประเมินผล 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่10 หน่วยที ่ - 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่10(19-20) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 
    - 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้ไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
2. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเองควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

 

เน้ือหาสาระ 

 ทบทวน/สอบกลำงภำคเรียน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
 -ครูทบทวนเน้ือหำสำระท่ีศึกษำมำทั้งหมดสปัดำห์ท่ี 1-9 
 -นกัเรียนสอบกลำงภำคเรียนประมวลควำมรู้เพื่อประเมินผลกำรเรียน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่11 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่11(21-22) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. เซต เป็นค ำท่ีไม่นิยำม แต่ใชค้  ำวำ่ เซต เม่ือกล่ำวถึงกำรรวม หรือกลุ่มของส่ิงต่ำงๆ แลว้ตอ้งทรำบแน่วำ่ ส่ิงใด
อยูใ่นกลุ่ม และส่ิงใดไม่อยูใ่นกลุ่ม 

2. วธีิเขียนเซต ท่ีนิยมมีอยู ่2 ชนิด คือ วธีิแจกแจงสมำชิก และวธีิบอกเง่ือนไขของสมำชิก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเร่ืองเซต และกำรด ำเนินกำรของเซต 
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองเซตได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ควำมหมำยของเซต 
2. วธีิเขียนเซต 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะนำมท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีเป็นกลุ่มของส่ิงต่ำงๆ เช่น ฝงู คณะ หมู่ และอ่ืนๆ 

ขั้นสอน 
2. ครูใชก้ำรถำม-ตอบ ใหน้กัเรียนยกตวัอยำ่งกลุ่มของส่ิงต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่ควำมหมำยของเซต 
3. นกัเรียนศึกษำเร่ืองเซต และใหน้กัศึกษำยกตวัอยำ่งเซตและบอกสมำชิกของเซตนั้น 
4. ครูยกตวัอยำ่งเซต และเขียนเซตแบบแจกแจงสมำชิกและแบบบอกเง่ือนไขของสมำชิกลงบนกระดำน 
5. นกัเรียนท ำเอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง เซตและวธีิเขียนเซต 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. นักเรียนช่วยกันสรุปควำมหมำยของเซตและวิธีเขียนเซต โดยใช้กำรถำม-ตอบ ยกตวัอย่ำง และเขียนบน

กระดำนประกอบค ำถำม 
7. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 ส่งตำมก ำหนด 



ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง เซตและวธีิเขียนเซต 
3. แผน่โปร่งใส่ หน่วยท่ี 5 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนอ่ำนเอกสำรแนะแนวทำง และฝึกปฏิบติั 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่12 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่12(23-24) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ชนิดของเซต 
เซตวำ่ง หมำยถึง เซตท่ีไม่มีสมำชิกเลย ใชส้ญัลกัษณ์  หรือ { } 
เซตจ ำกดั หมำยถึง เซตท่ีมีจ ำนวนสมำชิกเท่ำกบัจ ำนวนเตม็บวกหรือศูนย ์
เซตอนนัต ์ หมำยถึง เซตท่ีไม่ใช่เซตจ ำกดั 
เซตท่ีเท่ำกนั หมำยถึง เซตสองเซตจะเท่ำกนัก็ต่อเม่ือทั้งสองเซตมีสมำชิกอยำ่งเดียวกนั 

และจ ำนวนเท่ำกนั 
เซตท่ีเทียบเท่ำกนั หมำยถึง เซตสองเซตจะเทียบเท่ำกนัก็ต่อเม่ือทั้งสองเซตมีจ ำนวนสมำชิกเท่ำกนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเร่ืองเซต และกำรด ำเนินกำรของเซต 
2. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองเซตได ้
3. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้เร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
4. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

3. ชนิดของเซต 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนดูถุงพลำสติกใสท่ีบรรจุตวัเลข 1, 2, 3, 4 แลว้ถำมวำ่มีอะไรอยูใ่นถุง และใหน้กัเรียนเขียนเซตของ

ตวัเลขในถุงแบบแจกแจงสมำชิก 
 

ขั้นสอน 
2. ครูหยบิตวัเลขออกจำกถุงคร้ังละตวั, คร้ังละสองตวั, คร้ังละสำมตวัออกจำกถุง แลว้ใหน้กัเรียนเขียนเซต

ดงักล่ำวเม่ือหยบิตวัเลขทั้งส่ีตวัออกจำกถุงแลว้จะเหลือเซตวำ่ง โดยใชส้ญัลกัษณ์ { } หรือ  
3. นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยำ่งเซตวำ่ง 
4. นกัเรียนท ำบทเรียนโปรแกรม เร่ือง เซตจ ำกดั และเซตอนนัต ์
5. นกัเรียนศึกษำเซตท่ีเท่ำกนัและเซตท่ีเทียบเท่ำกนั โดยครูยกตวัอยำ่งประกอบกำรถำม-ตอบ 
6. นกัเรียนเล่นเกมจบัคู่ เพ่ือฝึกทกัษะเร่ืองเซตท่ีเท่ำกนั และเซตท่ีเทียบเท่ำกนั 

 



ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของเซตวำ่ง เซตจ ำกดั เซตอนนัต ์เซตท่ีเท่ำกนั และเซตท่ีเทียบเท่ำกนั โดย

ใชก้ำรถำม-ตอบ ยกตวัอยำ่ง และเขียนกระดำนประกอบค ำตอบ 
8. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 8.2  ส่งตำมก ำหนด 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. ถุงพลำสติกใสบรรจุตวัเลข 
3. บทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง เซตจ ำกดั และเซตอนนัต ์
4. บตัรเกม 
5. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 8 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.2 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.2 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.2  
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำมสภำพ

จริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนศึกษำบทเรียนแบบโปรแกรม แลว้ฝึกปฏิบติักิจกรรมใบงำน 
 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่13 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่13(25-26) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

4. สบัเซต A เป็นสบัเซตของ B ก็ต่อเม่ือสมำชิกทุกตวัของ A เป็นสมำชิก B เขียนแทนดว้ย A  B 
เพำเวอร์เซตของ A คือ เซตท่ีมีสมำชิกเป็นสบัเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนดว้ย P(A) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเร่ืองเซต และกำรด ำเนินกำรของเซต 
2. เขียนแผนภำพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน ำไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำท่ีเก่ียวกบักำรหำสมำชิกและ

จ ำนวนสมำชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองเซตได ้
4. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนเร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
5. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

4. สบัเซต 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 

ขั้นสอน 
2. นกัเรียนท ำบทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง สบัเซต จ ำนวนสบัเซต 
3. ครูยกตวัอยำ่งเซตใหน้กัศึกษำเขียนเซตท่ีมีสมำชิกเป็นสบัเซตของเซตนั้น แลว้ใหน้กัเรียนเขียน เพำเวอร์เซต

ของเซตดงักล่ำวดว้ย 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
4. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปควำมหมำยของสบัเซต จ ำนวนสมำชิกของสบัเซต เพำเวอร์เซต โดยกำรยกตวัอยำ่ง

และกำรถำม-ตอบ 
5. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 ส่งตำมก ำหนด 

 

 



ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. บทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง สบัเซต จ ำนวนสบัเซต 
3. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 8 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนศึกษำบทเรียนโปรแกรม แลว้ฝึกท ำกิจกรรมใบงำน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่14 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่14(27-28) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

5. เอกภพสมัพทัธ์ คือ เซตท่ีประกอบดว้ยสมำชิกทั้งหมดในขอบข่ำยท่ีก ำลงัพิจำรณำอยูใ่นขณะนั้น เขียนแทน
ดว้ย U 

6. แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler DiagrAm) เป็นกำรน ำเร่ืองเซตมำเขียนในลกัษณะรูปภำพตำม
แนวควำมคิดของนำยเวนน์ ออยเลอร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเร่ืองเซต และกำรด ำเนินกำรของเซต 
2. เขียนแผนภำพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน ำไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำท่ีเก่ียวกบักำรหำสมำชิกและ

จ ำนวนสมำชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองเซตได ้
4. น ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนเร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
5. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

5. เอกภพสมัพทัธ์ 
6. แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัศึกษำดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูทบทวนเร่ืองสบัเซต โดยก ำหนดเซตต่ำงๆ แลว้ใหน้กัเรียนบอกวำ่เซตใดเป็นสบัเซตของเซตใด 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนท ำเอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง เอกภพสมัพทัธ์ 
4. นกัเรียนเรียนรู้ เร่ือง แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ 
5. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยำ่งเซตพร้อมทั้งเขียนแผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ แสดงเซตเหล่ำนั้น และใหน้กัศึกษำท ำ

แบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 ส่งตำมก ำหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมหมำยของเอกภพสมัพทัธ์ โดยกำรยกตวัอยำ่ง และช่วยกนัสรุปวธีิกำรเขียน

แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ โดยกำรถำม-ตอบ 



7. นกัเรียนท ำใบงำน เร่ือง แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ 
8. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 8  
9. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้  และใหน้กัศึกษำท ำแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสำรแนะแนวทำง เร่ือง เอกภพสมัพทัธ์ 
3. ใบงำน เร่ือง แผนภำพเวนน-์ออยเลอร์ 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 8 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง แผนภำพเวนน-์ออยเลอร์ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง แผนภำพเวนน-์ออยเลอร์ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. ใบงำน เร่ือง แผนภำพเวนน-์ออยเลอร์ 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำใบงำนไดถู้กตอ้ง 70% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำมสภำพ

จริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่15 หน่วยที ่ 9 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่15(29-30) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  การน าเซตไปใชแ้กปั้ญหา จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. ยเูนียนของเซต A และ B คือ เซตท่ีมีสมำชิกทั้งหมดเป็นสมำชิกของเซต A หรือสมำชิกของเซต B หรือสมำชิก
ของเซต A และเซต B เขียนแทนดว้ย A  B 

2. อินเตอร์เซกชนัของเซต A และเซต B คือ เซตของสมำชิกทั้งหมดท่ีอยูท่ั้งเซต A และ B เขียนแทนดว้ย A  B 
3. คอมพลีเมนตข์อง A คือ เซตท่ีประกอบดว้ยสมำชิกของเซต U แต่ไม่เป็นสมำชิกของเซต A เขียนแทนดว้ย A 
4. ผลต่ำงของเซต A และ B คือ เซตท่ีประกอบดว้ยสมำชิกของ A แตไ่ม่เป็นสมำชิกของ B เขียนแทนดว้ย A-B 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเร่ืองเซต และกำรด ำเนินกำรของเซต 
2. เขียนแผนภำพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน ำไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำท่ีเก่ียวกบักำรหำสมำชิกและ

จ ำนวนสมำชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองเซตได ้
4. น ำควำมรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนเร่ืองเซตไปประยกุตใ์นกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
5. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรัก
สำมคัคี   ควำมกตญัญูกตเวที 

 

เน้ือหาสาระ 

1. ยเูนียน 
2. อินเตอร์เซกชนั 
3. คอมพลีเมนต ์
4. ผลต่ำง 

 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูทบทวนกำรเขียนแผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ โดยใหน้กัศึกษำเขียนแผนภำพแทนเซตท่ีก ำหนดให ้

 

ขั้นสอน 
3. ครูติดแผนภำพบนกระดำนใหน้กัเรียนเขียนค ำตอบในตำรำงตำมท่ีครูก ำหนด เช่น 



 

แผนภำพ 
เซตท่ีมีสมำชิกของเซต A หรอื 
ของเซต B หรอืทัง้สองเซต 

เซตท่ีมีสมำชิกของทัง้ 
เซต A และเซต B 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

จำกตำรำง ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปควำมหมำยของยเูนียนเซต A และเซต B อินเตอร์เซกชนัของเซต A และเซต 
B และใชส้ญัลกัษณ์ดงัน้ี A  B, A  B 

 
4. ครูติดแผนภำพต่อไปน้ีบนกระดำน ใหน้กัเรียนเขียนค ำตอบลงในตำรำงตำมท่ีครูก ำหนด 

 

แผนภำพ 
เซตท่ีมีสมาชิกอยู่ใน U  

และไม่อยู่ใน A 
เซตท่ีมีสมาชิกอยู่ใน A  

และไม่อยู่ใน B 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 

  

 

จำกตำรำง ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปควำมหมำยของคอมพลีเมนตข์องเซต A ผลต่ำงระหวำ่งเซต A และ B และใช้
สญัลกัษณ์ดงัน้ี A, A-B 

5. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยำ่งเซต  A,  B  และเอกภพสมัพทัธ์  แลว้ใหน้กัศึกษำหำค ำตอบของเซต  A  B, A  
B, A, B, และ A-B 
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ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปควำมหมำยของยเูนียน อินเตอร์เซกชนั คอมพลีเมนต ์และผลต่ำง 
7. นกัเรียนท ำโจทยพิ์เศษทำ้ยชัว่โมง 
8. นกัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 ส่งตำมก ำหนด 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. แผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ 
3. โจทยพิ์เศษทำ้ยชัว่โมง 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 9 

 

หลกัฐาน 
1. ตรวจโจทยพิ์เศษทำ้ยชัว่โมง 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจโจทยพิ์เศษทำ้ยชัว่โมง 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมือวดัผล 
1. โจทยพิ์เศษทำ้ยชัว่โมง 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำโจทยพิ์เศษทำ้ยชัว่โมงไดถู้กตอ้ง  80% 
2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่16-17 หน่วยที ่ 9 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่16(31-34) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  การน าเซตไปใชแ้กปั้ญหา จ านวน 4 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
กำรหำจ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
ถำ้ A, B และ C เป็นเซตจ ำกดั จะไดว้ำ่ 
1) n(A  B) = n(A) + n(B) - n(A  B) 
2) n(A  B  C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A  B) 

n(B  C) - n(A  C) + n(A  B  C) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีควำมรู้และเขำ้ใจเก่ียวกบัจ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั และกำรด ำเนินกำรของเซตได ้
2. เขียนแผนภำพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน ำไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำท่ีเก่ียวกบักำรหำสมำชิกและ

จ ำนวนสมำชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหำในสถำนกำรณ์จริงโดยใชค้วำมรู้เร่ืองเซตได ้
4. น ำควำมรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรเรียนเร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในกำรเรียนรู้งำนอำชีพ และในกำรด ำรงชีวติ 
5. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 
5. จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
6. กำรน ำเซตไปใชแ้กปั้ญหำ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 
2. ครูทบทวนวธีิกำรเขียนแผนภำพเวนน์-ออยเลอร์ โดยกำรก ำหนดเซตต่ำงๆ ใหน้กัเรียนเขียน แผนภำพ 
ขั้นสอน 
3. ครูใชก้ระดำนตะปูสำธิตประกอบค ำถำมสู่อุปนยัดงัน้ี 
 

 
 
 



 n(A  B) n(A) n(B) n(A  B) 

 
 12 6 8 2 

 
 18 12 9 3 

 
 
 

20 16 12 8 

 

 แทนเซต A  แทนเซต B 
จำกตำรำง ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปไดว้ำ่ 
n(A  B) = n(A) + n(B) - n(A  B) 

4. ครูยกตวัอยำ่งท่ี 9 ใหน้กัเรียนหำจ ำนวนสมำชิกของเซต A  B 
5. ครูใชก้ระดำนตะปูสำธิตประกอบค ำถำมสู่อุปนยัดงัน้ี 

 

 n(A  B 
 C) 

n(A) n(B) n(C) n(A  
B) 

n(A  
C) 

n(B  
C) 

n(A  B 
 C) 

 
 
 
 
 

16 9 6 6 3 2 1 1 

 
 
 
 
 

17 8 6 10 2 3 3 1 

 

 
 
 
 
 

23 12 9 12 6 3 3 2 

 

 แทนเซต A  แทนเซต B  แทนเซต C 



จำกตำรำง ครูใหน้กัศึกษำช่วยกนัสรุปไดว้ำ่ 
n(A  B  C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A  B) 
-n(A  C) - n(B  C) + n(A  B  C) 

ใหน้กัเรียนศึกษำตวัอยำ่งท่ี 11 โดยครูใชก้ำรถำม-ตอบ และใหน้กัเรียนท ำแบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 ส่งตำมก ำหนด 
7. ครูยกตวัอยำ่งท่ี 12-14  ใหน้กัศึกษำช่วยกนัท ำโจทยปั์ญหำ โดยครูใชก้ำรถำม-ตอบ 
8. ครูยกตวัอยำ่งท่ี 15  ใชก้ำรถำม-ตอบ โดยกำรใชสู้ตรและใชแ้ผนภำพเวนน์-ออยเลอร์และใหน้กัศึกษำท ำแบบ

ฝึกทกัษะท่ี 9.3 ส่งตำมก ำหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
9. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปล ำดบัขั้นในกำรท ำโจทยปั์ญหำ โดยใชก้ำรถำม-ตอบ 

10. นกัเรียนท ำใบงำน เร่ือง โจทยปั์ญหำของเซต 
11. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกำรหำจ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
12. นกัเรียนท ำใบงำน เร่ือง จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
13. นกัเรียนท ำแบบประเมินผลกำรเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
14. ครูเฉลยแบบประเมินผลกำรเรียนรู้  และใหน้กัเรียนท ำแบบประเมินตนเอง 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. กระดำนตะปู 
3. ใบงำน เร่ือง จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 9 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 และ 9.3  

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงำน เร่ือง จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 และ 9.3  
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. ใบงำน เร่ือง จ ำนวนสมำชิกของเซตจ ำกดั 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 และ 9.3 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัศึกษำร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท ำใบงำนไดถู้กตอ้ง  70% 



2. ท ำแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำม

สภำพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ำกิจกรรมใบงำน 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่18 หน่วยที ่ - 
รหัสวชิา  1000-4101   วชิา  คณิตศำสตร์พื้นฐำน สอนคร้ังที ่18(35-36) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปัจฉิมนิเทศ/สอบปลายภาคเรยีน จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. ก่อนกำรสอบ ควรมีกำรทบทวนเน้ือหำสำระและฝึกท ำโจทยท่ี์เป็นแนวขอ้สอบ 
2. กำรท ำแบบทดสอบหลงัเรียน จะท ำใหน้กัเรียนทรำบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของตนเอง อีกทั้งยงัเป็นกำรฝึก

ท ำโจทยเ์พื่อเตรียมตวัสอบอีกดว้ย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ทบทวนและฝึกทกัษะคิดค ำนวณก่อนสอบ 
2. เกิดเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
3. มีกำรพฒันำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสำมำรถสังเกตเห็นไดใ้น

ดำ้นควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ ควำมมีวินยั ควำมรับผิดชอบ ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรัก
สำมคัคี ควำมกตญัญูกตเวที 

เน้ือหาสาระ 

1. ทบทวนเน้ือหำสำระ 
2. กำรทดสอบหลงัเรียน 
3. สอบปลำยภำคเรียน 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทำยกบันกัเรียนดว้ยควำมเป็นกนัเอง 

ขั้นสอน 
2. นกัเรียนซกัถำม 
3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนรำยละเอียดในแต่ละเร่ืองท่ีใชส้อบ 
4. ครูบอกคะแนนเก็บระหวำ่งภำคเรียน 
5. นกัเรียนประเมินตนเอง (ดูภาคผนวก)และประเมินครูผูส้อน (ดูภาคผนวก) 
6. นกัเรียนท ำแบบทดสอบหลงัเรียน และนกัเรียนแลกกนัตรวจ 
7. สอบปลำยภำคเรียน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 



7. นกัเรียนน ำคะแนนหลงัเรียนไปเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียนท่ีสอบไปคร้ังแรก แลว้ใหคิ้ดค ำนวณวำ่
คะแนนเพ่ิมหรือลดลงก่ีเปอร์เซ็นต ์

8. นกัเรียนไปเตรียมตวัสอบมำใหดี้ คือ ทบทวนเน้ือหำสำระอีกหลำยๆ คร้ัง ดูแลสุขภำพดีๆ ดูวนัเวลำสอบ 
สถำนท่ีสอบใหถู้กตอ้ง และมำสอบใหท้นัเวลำ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิำคณิตศำสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส ำนกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. คะแนนเก็บระหวำ่งเรียน 
3. กำรวดัและกำรประเมินผลหลงัเรียน 

 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมือวดัผล 
1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัศึกษำร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตำมสภำพ

จริง 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
     - 



ภาคผนวก ก 

 

แบบประเมินตนเองของนกัเรียน 
 

วิชำ…………………………………………………..…….เรือ่ง…………………………………………………….. 
ภำคเรียนท่ี……..………./…………………………….ว/ด/ป………………………………………………………. 
ช่ือ/สกลุ……………………….………………. เลขท่ี……… กลุ่ม…….… แผนก…..…..………. ชัน้…………. 
 

 

ค ำช้ีแจง ใหน้กัศกึษาวเิคราะหแ์ละประเมนิตนเองหลงัจากทีเ่รยีนจบวชิานี้แลว้ โดยพจิารณาประเมนิตามหวัขอ้ที่
ก าหนด และอธบิายชีแ้จงเหตุผลหรอืสาเหตุดว้ย 

 

1. มคีวามรู ้เขา้ใจ เพิม่ขึน้หรอืไม่อย่างไร 
  เพิม่ขึน้ 
  เท่าเดมิ 

2. เกดิทกัษะในเรื่องทีเ่รยีน (แกปั้ญหาโจทยไ์ด)้ 
  เพิม่ขึน้ 
  เท่าเดมิ 

3. ประสบผลส าเรจ็ในเรื่องทีเ่รยีนมากน้อยเพยีงใด 
  เขา้ใจ แกปั้ญหาโจทยไ์ดด้ ี
  เขา้ใจ แกปั้ญหาโจทยไ์ม่ได ้
  ไม่เขา้ใจ 

4. เหน็ประโยชน์/ความส าคญัในเรื่องทีเ่รยีน 
  เหน็ประโยชน์/ความส าคญั 
  ไม่เหน็ประโยชน์/ความส าคญั 

5. ปัญหาและอุปสรรคทีป่ระสบจากการเรยีนเรื่องนี้ มขีอ้เสนอแนะทีจ่ะแกไ้ขปัญหา หรอืประทบัใจ พงึพอใจอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 



ภาคผนวก ข 

 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบักำรประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ที ่ คุณลักษณะ/พฤตกิรรมบ่งชี ้

ระดบัพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  

= 1 
ควรปรบัปรงุ  

=  0 
1 ควำมมีมนุษยสมัพนัธ์ 

แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 

ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ควำมมีวินัย 
การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ      
การตรงต่อเวลา  

   

3 ควำมรบัผิดชอบ 
ปฏบิตังิานที่ไดร้บัมอบหมายเสรจ็ตามก าหนด 
ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจมคีวามเพยีรพยายาม 
ในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ควำมสนใจใฝ่รู้ 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ควำมรกัสำมคัคี 
รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ควำมกตญัญกูตเวที 
มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อหน้ 
และลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 

หมำยเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ผูส้อนและประธานกลุ่ม และประเมนิคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 



ภาคผนวก ค 

 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน…………………………..……….…………..………รหสั  1000-0401  วิชำ คณิตศำสตร ์1 
ภำคเรียนท่ี…………………..ปีกำรศึกษำ………………………. 
ห้องเรียน วนั เดือน ปี เวลำ บนัทึกควำมคิดเหน็ หมำยเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
หมำยเหต ุ :  บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 

 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือ-สกลุ……………………………………………………....รหสัประจ ำตวั…………………….………………… 
ระดบัชัน้………….…………..กลุ่ม………….…………...แผนกวิชำ………………...…….…………..………… 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 
คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                       
2. ความมวีนิยั                       
3. ความรบัผดิชอบ                       
4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                       
5. ความสนใจใฝ่รู ้                       
6. ความรกัสามคัค ี                       
7. ความกตญัญกูตเวท ี                       
 
 

ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมำยเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ผูส้อนและประธานกลุ่ม 



ภาคผนวก จ 

 

แบบสรุปผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ภาคเรียนท่ี………………..ปีการศึกษา……………….. 

รหสัวิชำ…………………………………….. 

ช่ือวิชำ……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินครผููส้อน 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบุคคล 
1. เพศ  [  ]  ชาย [  ]  หญงิ 

2. ระดบั [  ]  ปวช. รอบ  [  ]  เชา้ [  ]  บ่าย [  ]  สมทบ 
[  ]  ปวส. รอบ  [  ]  เชา้ [  ]  บ่าย [  ]  สมทบ 

 แผนก………………………….. ชัน้ปี…………… 
3. เกรดเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา 

[  ]  ต ่ากว่า 2.00 [  ]  2.00-2.49 [  ]  2.50-2.99 
[  ]  3.00-3.49 [  ]  3.50 ขึน้ไป 

ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเหน็ต่ออาจารยผ์ูส้อน 
ค าชีแ้จง ใหท้ าเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 
ครผููส้อน………………………………. วชิา……………………………. 

 

ขอ้ความ 
ระดบัควำมคิดเหน็ 

มำกท่ีสดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. มคีวามรบัผดิชอบต่อการสอน      
2. มกีารเตรยีมการสอนเป็นอย่างด ี      
3. มคีวามรูส้งูทัง้เนื้อหาวชิา และประสบการณ์      
4. มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้      
5. ใหค้วามช่วยเหลอืนกัศกึษาทัง้ในและนอก 
หอ้งเรยีน 

     

6. ใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลายรปูแบบ      
7. เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถามปัญหาในเรือ่งทีย่งั
ไมเ่ขา้ใจ 

     

8. เนื้อหาวชิาเพยีงพอทีใ่ชใ้นการศกึษาต่อใน
ระดบัสงูขึน้ไป 

     

9. มกีารวดัผลตรงกบัเนื้อหาทีเ่รยีน      
10. ครมูสี่วนอย่างมากทีท่ าใหท้่านเรยีนไดด้ ี      

 
ความคดิเหน็เพิม่เตมิทีม่ต่ีอวชิาและครผููส้อน ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


