
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาการการเรียนรู้ 
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ค าน า 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการการเรียนรู้วิชา  คณิตศาสตร์ 1รหัสวิชา 
(1000-0401) เล่มนี้ได้จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดท าได้มีการพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หน่วย การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการการเรียนรู้วิชา และคุณธรรมจริยธรรม ไว้ในหน่วยการ
เรียนรู้ตามความเหมา ะสม สอดคล้องกับเนื้อหา มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน 
กิจกรรมปฏิบัติ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 ผู้จัดท าหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู- อาจารย์และ
นักเรยีน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
 

        ลงชื่อ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่1 หน่วยที ่ - 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 1(1-2) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปฐมนิเทศ                 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
 

สาระส าคญั 

1. เน้ือหาสาระท่ีเรียน 
2. การปฏิบติัตนในขณะท่ีเรียน 
3. การจดัการเรียนการสอน 
4. การวดัผลและการประเมินผล 
5. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บูรณาการลงในการเรียนการสอน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 ตลอดจนการประพฤติปฏิบติัตนในขณะท่ี
เรียน 

2. เพ่ือทราบพ้ืนฐานความรู้ของนกัศึกษาก่อนเรียน 
3. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้นดา้น

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้   ความรักสามคัคี  
ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. แนะน าการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 
2. การทดสอบก่อนเรียน  

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครทูกัทายนกัเรยีนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครแูนะน าตนเอง 

 

ขั้นสอน 
3. ครูใหน้กัเรียนแนะน าตนเอง หรือเล่นเกมเรียกช่ือ แลว้กรอกประวติั 
4. ครูแจกสงัเขปรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 แลว้ใหน้กัเรียนอ่านและท าความเขา้ใจ 

 
 
 



 
5. ครูช้ีแจงเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะเรียน การปฏิบติัตนในขณะท่ีเรียน การจดัการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผล คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บูรณาการลงใน   การเรียนการสอน
ในวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 

6. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีครูช้ีแจงและเสนอแนะความคิด เพ่ือหาแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกนั 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจตามท่ีครูเฉลย 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. เกมเรียกช่ือ 
3. สงัเขปรายวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) 
 

หลกัฐาน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 
 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรียนไม่มีเกณฑผ์า่น เก็บคะแนนไวเ้ปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
  ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเกมเรียกช่ือ และท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่2 หน่วยที ่ 1 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 2(3-4) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  อตัราส่วน                 จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. อตัราส่วน เป็นการหาความสมัพนัธ์ท่ีแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ 
อตัราส่วนของ a ต่อ b เขียนแทนดว้ย a : b 

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

2.2 a : b = k
a

 : k
b

 เม่ือ k เป็นค่าคงตวั ซ่ึง b  และ  k  0 

3. อตัราส่วนอยา่งต ่า ท าไดโ้ดยน าจ านวนจริงใดๆ มาหารทั้งจ านวนแรกและจ านวนหลงัของอตัราส่วนดว้ย
จ านวนเดียวกนั 

4. อตัราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน หรืออตัราส่วนต่อเน่ือง เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงการเปรียบ เทียบ
ปริมาณตั้งแต่สามปริมาณข้ึนไป 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองอตัราส่วน 
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนได ้
3. น าความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองอตัราส่วนไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และ  ในการ

ด ารงชีวติได ้
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นได้ ใน

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. ความหมายของอตัราส่วน 
2. สมบติัของอตัราส่วน 
3. อตัราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน  
4. การน าอตัราส่วนไปใชใ้นวชิาชีพ 

 

 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



1. ครูทกัทายกบันกัศึกษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูชวนนกัศึกษาสนทนาเก่ียวกบัการเขียนแผนท่ี สูตรการผสมคอนกรีต อตัราแลกเงินของประเทศต่างๆ แลว้

ถามนกัศึกษาวา่ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด (แนวการตอบ : อตัราส่วน) 
ขั้นสอน 
3. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 10 คน และใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม คนจบัเวลา และคน

ประเมินกิจกรรม 
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนไปรับใบงานท่ี 1 และบตัรกิจกรรม 
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏิบติังานดว้ยความร่วมมือ และสามคัคี 
6. นกัศึกษาร่วมกนัสรุปความหมายของอตัราส่วน และวธีิการเขียนอตัราส่วน โดยท าเอกสารแนะแนวทางอตัราส่วน 

และใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 ส่งตามก าหนด 
7. นกัศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัสมบติัของอตัราส่วน การท าอตัราส่วนใหเ้ป็นอตัราส่วนอยา่งต ่า  

อตัราส่วนต่อเน่ือง โดยการท าเอกสารแนะแนวทาง  
8. ใหน้กัศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการประยกุตอ์ตัราส่วนไปใชง้านต่างๆ โดยใชว้ธีิการสอนแบบถาม -ตอบและให้

นกัศึกษาท าแบบฝึกทกัษะท่ี 1.2 ส่งตามก าหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
9. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปเน้ือหาสาระเร่ืองอตัราส่วน  

10. นกัศึกษาท าใบงานท่ี 2 เร่ือง อตัราส่วน ส่งทา้ยชัว่โมง 
11. นกัศึกษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 ส่งตามก าหนด 
12. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเอง 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมายของอตัราส่วน และบตัรกิจกรรม 
3. ใบงานท่ี 2 เร่ือง อตัราส่วน 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 1 



หลกัฐาน 
1. ประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมายของอตัราส่วน 
2. ตรวจใบงานท่ี 2 เร่ือง อตัราส่วน 
3. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมายของอตัราส่วน 
2. ตรวจใบงานท่ี 2 เร่ือง อตัราส่วน 
3. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 
4. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่ม ใบงานท่ี 1 เร่ือง ความหมายของอตัราส่วน 
2. ใบงานท่ี 2 เร่ือง อตัราส่วน 
3. แบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกั ศึกษาร่วมกนั

ประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. เกณฑก์ารใหค้ะแนนการท ากิจกรรมกลุ่ม ตอ้งมีผลรวมทั้ง 3 ดา้น คือ เน้ือหาสาระ การน าเสนอ จิตพิสยั ไม่ต ่า

กวา่ 15 คะแนน 
2. ท าใบงานท่ี 2 เร่ือง อตัราส่วน  ไดถู้กตอ้ง  80% 
3. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตามสภาพ

จริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่3 หน่วยที ่ 2 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 3(5-6) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สดัส่วน                จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

สดัส่วนเป็นการเท่ากนัของอตัราส่วนสองอตัราส่วน มีอยู ่2 ชนิด คือ สดัส่วนตรงและสดัส่วนผกผนั 
 สดัส่วนตรง คือ สดัส่วนท่ีแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราส่วนสองอตัราส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์ไปในทาง

เดียวกนั 
 สดัส่วนผกผนั คือ สดัส่วนท่ีแสดงการเปรียบเทียบของอตัราส่วนสองอตัราส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์ ไปในทาง

ตรงกนัขา้ม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองสดัส่วน 
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองสดัส่วนได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองสดัส่วนไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. ความหมายของสดัส่วน 
2. ชนิดของสดัส่วน 
3. การน าสดัส่วนไปใชใ้นวชิาชีพ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัศึกษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. นกัเรียนดูรูปภาพท่ีแสดงความเป็นสดัส่วนกนั และไม่เป็นสดัส่วน แลว้ใหน้กัเรียนตอบวา่รูปใดบา้ง ท่ีมีขนาด

เป็นสดัส่วนกนั และรูปใดไม่เป็นสดัส่วน 
 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนท าเอกสารแนะแนวทาง เร่ือง ความหมายของสดัส่วน ชนิดของสดัส่วน และการเขียน สดัส่วน 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของสดัส่วน ชนิดของสดัส่วน และการเขียนสดัส่วน และใหน้กัเรียน

ท าแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 ส่งตามก าหนด 
5. นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการประยกุตเ์ร่ืองสดัส่วนไปใชใ้นวชิาชีพและใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 2.2 ส่ง

ตามก าหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 



6. นกัเรียนท าใบงาน เร่ือง สดัส่วน 
7. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 ส่งตามก าหนด 
8. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. รูปภาพ 
3. ใบงาน เร่ือง สดัส่วน 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 2 

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

 

การวดัผลและการประเมิผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง สดัส่วน 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 และ 2.2 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงาน เร่ือง สดัส่วน 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 2.1 และ 2.2 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าใบงาน เร่ือง สดัส่วน ไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
  ใหน้กัเรียนอ่านเอกสารแนะแนวทาง และใหฝึ้กปฏิบติัท า 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่4 หน่วยที ่ 3 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 4(7-8) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  รอ้ยละ                จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์ใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ย % เป็นการเปรียบเทียบจ านวนใดจ านวนหน่ึงกบัจ านวนเตม็ 100 ซ่ึง
อาจอยูใ่นรูปอตัราส่วนท่ีมีจ านวนหลงัของอตัราส่วนเป็น 100 หรือเศษส่วนท่ีมีส่วนเป็น 100 สามารถเปล่ียนรูประหวา่งร้อย
ละ เศษส่วน และทศนิยมได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองร้อยละ 
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองร้อยละได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองร้อยละไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. ความหมายของร้อยละ 
2. การค านวณเก่ียวกบัร้อยละ 
3. การน าร้อยละไปใชใ้นวชิาชีพ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูชวนนกัเรียนสนทนาเก่ียวกบัการน าร้อยละไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น อตัราดอกเบ้ีย ลดราคาสินคา้ เป็น

ตน้ 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนศึกษาเก่ียวกบัความหมายของร้อยละ การแปลงเศษส่วนและทศนิยมเป็นร้อยละ โดยท าบทเรียนแบบ

โปรแกรม เร่ืองร้อยละ 
4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีไดศึ้กษาในขอ้ 3 และใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกทกัษะท่ี 3.1 ส่งตามก าหนด 
5. ยกตวัอยา่งการน าร้อยละไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพ ครูสอนโดยการถาม -ตอบและใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะ

ท่ี 3.2 ส่งตามก าหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. นกัเรียนท าใบงาน เร่ือง ร้อยละ 
7. นกัเรียนประเมินตนเองลงในแบบประเมินตนเอง 



8. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 ส่งตามก าหนด 
9. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. บทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง ร้อยละ 
3. ใบงาน เร่ือง ร้อยละ 
4. แผน่โปร่งใสหน่วยท่ี 3 

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

 

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง ร้อยละ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 3.1, 3.2 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงาน เร่ือง ร้อยละ 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 3.1, 3.2 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกั เรียนร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าใบงาน เร่ือง ร้อยละ  ไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึ งประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนจดัท ากิจกรรมใบงาน 

 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่5 หน่วยที ่ 4 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 5(9-10) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  การแปรผนั             จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. การแปรผนั เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงของตั้งแต่สองปริมาณข้ึนไป โดยท่ีเม่ือปริมาณหน่ึงเปล่ียนแปลงไป
อีกปริมาณหน่ึงก็เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ในลกัษณะท่ีไดส้ดัส่วนกนั และใชส้ญัลกัษณ์  แทนค าวา่ การ
แปรผนั 

2. การแปรผนัตรง เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ปริมาณหน่ึงมีค่า
เพ่ิมข้ึน จะมีผลท าใหอี้กปริมาณหน่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนดว้ย หรือถา้ปริมาณหน่ึงมีค่าลดลงก็จะมีผลท าใหอี้ก 
ปริมาณหน่ึงลดลงตามไปดว้ยอตัราส่วนท่ีคงตวั 

3. การแปรผกผนั เป็นความสมัพนัธ์ท่ี มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม กล่าวคือ ถา้ปริมาณหน่ึงเพ่ิมข้ึน
จะมีผลท าใหอี้กปริมาณหน่ึงลดลงดว้ยอตัราส่วนท่ีคงตวั หรือถา้ปริมาณหน่ึงมีค่าลดลงจะมีผลท าใหอี้ก
ปริมาณหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

4. การแปรผนัเก่ียวเน่ือง เป็นความสมัพนัธ์ของปริมาณต่างๆ ตั้งแต่สามปริมาณข้ึนไ ป ซ่ึงอาจจะไปสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะแปรผนัตรงหรือแปรผกผนัก็ได ้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการแปรผนั 
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองการแปรผนัได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองการแปรผนัไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และ ในการ

ด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. การแปรผนัตรง 
2. การแปรผกผนั 
3. การแปรผนัเก่ียวเน่ือง 

 
 
 
 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 

ขั้นสอน 
2. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาจากหนงัสือเรียน ในหวัขอ้ความหมายของการแปรผนั การแปรผนัตรง การแปรผกผนั 

และการแปรผนัเก่ียวเน่ือง 
3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของการแปรผนั การแปรผนัตรง การแปรผกผนั และการแปรผนั

เก่ียวเน่ืองได ้
4. นกัเรียนพิจารณาตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทางกบัเวลา และตารางแสดงความ สมัพนัธ์ระหวา่ง

เวลาท่ีใชใ้นการท างานกบัจ านวนคนงาน จากหนงัสือเรียนและใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4.1 ส่งตาม
ก าหนด 

5. ครูและนกัเรียนสรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะทางกบัเวลา และตา รางแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาท่ีใชใ้นการท างานกบัจ านวนคนงาน (แนวการสรุป (1) ส่ิงสองส่ิงท่ีแปรผนัตรง
หารกนัจะไดค้่าคงตวัและ (2) ส่ิงสองส่ิงท่ีแปรผกผนัคูณกนัจะไดค้่าคงตวั) 

6. ฝึกใหน้กัเรียนเขียนสญัลกัษณ์ของการแปรผนั  และสมการของการแปรผนั และครูเขียนขอ้ความบนกระดาน
สกั 2-3 ขอ้ความ ใหน้กัศึกษาจบักลุ่ม 2-3 คนช่วยกนัคิด แลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาเขียนสญัลกัษณ์และ
สมการของการแปรผนั 

7. นกัเรียนพิจารณากราฟของการแปรผนัตรงและการแปรผกผนั ใหน้กัศึกษาคน้หาความแตกต่างของกราฟทั้ง
สอง และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4.2 ส่งตามก าหนด 

8. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มใหร้วบรวมโจทยท่ี์เป็นการประยกุต ์เร่ืองการแปรผนัไปใชใ้นวชิาชีพท่ี
นอกเหนือจากหนงัสือเรียน พร้อมทั้งเฉลยมาอยา่งนอ้ย 3 ขอ้ 

9. ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 4.3 ส่งตามก าหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
10. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปลกัษณะของกราฟการแปรผนัตรงและการแปรผกผนั 
11. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 4  
12. ครูตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. ใบงานเร่ือง การแปรผนั 
3. แผน่โปร่งใสหน่วยท่ี 4 

 
 
 
 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง การแปรผนั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 4.1, 4.2  และ  4.3 

 



การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง การแปรผนั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 4.1, 4.2  และ  4.3 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงาน เร่ือง การแปรผนั 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 4.1, 4.2  และ  4.3 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรีย นร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 

1. ท าใบงาน เร่ือง การแปรผนัไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่6 หน่วยที ่ 5 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 6(11-12) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมการเป็นประโยคสญัลกัษณ์ แสดงถึง การเท่ากนัของจ านวนโดยใชเ้คร่ืองหมาย “=” การแกส้มการเป็น
การหาค าตอบของสมการ ซ่ึงอาจใชส้มบติัการเท่ากนัของจ านวนจริง 

2. สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว คือ สมการท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั และเลขช้ีก าลงัของตวัแปรเป็นหน่ึงก าหนดอยูใ่น
รูป   ax + b = 0 เม่ือ a และ b เป็นค่าคงตวั , a  0 และ x เป็นตวัแปร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได ้
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ 

และในการด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. ความหมายของสมการ 
2. สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
3. โจทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูตั้งปัญหาและทายค าตอบ เพ่ือใหน้กัศึกษาสนใจท่ีจะเรียนเร่ืองสมการ 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนท าเอกสารแนะแนวทาง เร่ือง สมการ 
4. ครูเฉลยเอกสารแนะแนวทาง 
5. ครูยกตวัอยา่งการแกส้มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวหลายๆ ตวัอยา่ง โดยใชก้ารถาม -ตอบ และใหน้กัศึกษาท า

แบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 ส่งตามก าหนด 
6. ครูอธิบายหลกัการแกปั้ญหาโจทยส์มการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว พร้อมยกตวัอยา่งประกอบและใหน้กัศึกษาท า

แบบฝึกทกัษะท่ี 5.2 ส่งตามก าหนด 



ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. นกัเรียนท าแบบประเมินผล เร่ือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
8. นกัเรียนช่วยกนัสรุปสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว โดยการถาม-ตอบ 
9. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 5 ส่งตามก าหนด 

10. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเอง 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสารแนะแนวทาง เร่ือง สมการ 
3. แบบประเมินผล เร่ือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 5 

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

 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบประเมินผล เร่ือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 และ 5.2 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบประเมินผล เร่ือง สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
2. แบบแบบฝึกทกัษะท่ี 5.1 และ 5.2 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบประเมินผลไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 80% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยู่ กบัผูป้ระเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนอ่านเอกสารแนะแนวทาง และฝึกปฏิบติั 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่7 หน่วยที ่ 6 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 7(13-14) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ระบบสมการเชงิเสน้สองตวัแปร จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมการเชิงเสน้สองตวัแปร คือ สมการท่ีมีตวัแปรสองตวั เลขช้ีก าลงัของตวัแปรแต่ละตวัเป็นหน่ึง และไม่มี
การคูณกนัระหวา่งตวัแปร 
รูปทัว่ไปของสมการ ax + by = c  เม่ือ  a, b, c เป็นจ านวนจริงใดๆ a  0, b  0 

2. ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร คือ สมการเชิงเสน้สองตวัแปร 2 สมการ เขียนอยูใ่นรูป 
a1x + b1y  =  c1 โดย a1  และ  b1  0 
a2x + b2y  =  c2 โดย a1 และ  b2  0 

3. การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
1. การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรโดยการแทนค่า 
2. การแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรโดยการบวกหรือลบระหวา่งสมการ 

4. กราฟของสมการเชิงเสน้สองตวัแปร โดยการหาจุดตดับนแกน x และแกน y โดยอาศยัหลกัท่ีวา่ จุด 2 จุด จะ
มีเสน้ตรงผา่นไดเ้พียงเสน้เดียว 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรได ้
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปรไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้ งานอาชีพ 

และในการด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้ อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

 

เนือ้หาสาระ 

1. ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
2. กราฟของสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 
3. โจทยร์ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนพิจารณาสมการเชิงเสน้สองตวัแปร และทบทวนสมบติัการบวกและสมบติัการคูณต่อไปน้ี 

1) ถา้ a, b, c และ d เป็นจ านวนจริง โดยท่ี a = b และ c = d แลว้ a + c = b + d 
2) ถา้ a, b, c และ k เป็นจ านวนจริงใดๆ และ a = b แลว้ ak = bk 

ขั้นสอน 



2. ครูยกตวัอยา่งการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร โดยการถาม -ตอบ และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 
6.1 ส่งตามก าหนด 

3. ใหน้กัเรียนพิจารณาการเขียนกราฟของสมการเชิงเสน้สองตวัแปร และครูยกตวัอยา่งประกอบการถาม -ตอบ 
และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 6.2 ส่งตามก าหนด 

4. ครูอธิบายการแกโ้จทยปั์ญหา ระบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ และใหน้กัเรียนท า
แบบฝึกทกัษะท่ี 6.3 ส่งตามก าหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
5. ครูและนกัเรียนช่วยสรุปวธีิการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้สองตวัแปร และการเขียนกราฟของสมการเชิงเส้ น

สองตวัแปร 
6. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 6 ส่งตามก าหนด 
7. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้  และใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
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. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 6.1, 6.2 และ 6.3 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัศึกษา ร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่8 หน่วยที ่ 7 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 8(15-16) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สมการก าลงัสอง จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมการก าลงัสอง หรือสมการควอดราติก คือ สมการท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั เลขช้ีก าลงัสูงสุดของ   ตวัแปร
เท่ากบัสอง 
รูปทัว่ไปของสมการ คือ ax2 + bx + c = 0 เม่ือ a, b, c เป็นจ านวนจริงใดๆ โดยท่ี a  0 

2. การแกส้มการก าลงัสอง สามารถท าได ้4 วธีิ 
 โดยการแยกตวัประกอบ  โดยการท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ 
 โดยใชร้ากท่ีสอง  โดยการใชสู้ตร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกส้มการก าลงัสองได ้
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองสมการก าลงัสองได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองสมการก าลงัสองไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการ

ด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 
1. การแยกตวัประกอบพหุนามก าลงัสอง 
2. การแกส้มการก าลงัสองโดยวธีิแยกตวัประกอบ 
3. การแกส้มการก าลงัสองโดยใชร้ากท่ีสอง 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูยกตวัอยา่งสมการใหน้กัเรียนพิจารณา เพ่ือน าเขา้สู่สมการก าลงัสอง 

 
 
 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนศึกษาพิจารณาการแกส้มการก าลงัสองโดยการแยกตวัประกอบ และครูยกตวัอยา่งโดยการถาม-ตอบ 



4. นกัเรียนท าเอกสารแนะแนวทาง เร่ือง การแยกตวัประกอบพหุนาม และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 7.1 ส่ง
ตามก าหนด 

5. ครูยกตวัอยา่งการแกส้มการก าลงัสอง โดยใชก้ารอธิบายป ระกอบเหตุผล และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 
7.2 และ 7.3 ส่งตามก าหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปการแกส้มการก าลงัสองโดยใชก้ารแยกตวัประกอบ และโดยใชร้ากท่ีสอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสารแนะแนวทาง เร่ือง การแยกตวัประกอบพหุนาม 
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. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 7.1, 7.2 และ 7.3 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ประเมินตามสภาพ

จริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่9 หน่วยที ่ 7 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่ 9(17-18) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  สมการก าลงัสอง จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

1. สมการก าลงัสอง หรือสมการควอดราติก คือ สมการท่ีมีตวัแปรหน่ึงตวั เลขช้ีก าลงัสูงสุดของ   ตวัแปร
เท่ากบัสอง 
รูปทัว่ไปของสมการ คือ ax2 + bx + c = 0 เม่ือ a, b, c เป็นจ านวนจริงใดๆ โดยท่ี a  0 

2. การแกส้มการก าลงัสอง สามารถท าได ้4 วธีิ 
 โดยการแยกตวัประกอบ  โดยการท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ 
 โดยใชร้ากท่ีสอง  โดยการใชสู้ตร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แกส้มการก าลงัสองได ้
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองสมการก าลงัสองได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองสมการก าลงัสองไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการ

ด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ื อมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

 

เนือ้หาสาระ 
4. การแกส้มการก าลงัสองโดยการท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ 
5. การแกส้มการก าลงัสองโดยใชสู้ตร 
6. โจทยส์มการก าลงัสอง 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทบทวนการแยกตวัประกอบพหุนาม ax2 + bx + c เม่ือ a, b, c เป็นค่าคงตวั และ a  0 
ขั้นสอน 
2. ครูอธิบายหลกัการแกส้มการก าลงัสอง ax2 + bx + c = 0 โดยท าใหอ้ยูใ่นรูปก าลงัสองสมบูรณ์ 
3. ครูยกตวัอยา่งการแกส้มการก าลงัสองโดยการท าเป็นก าลงัสองสมบูรณ์ โดยการถาม -ตอบ และใหน้กัเรียนท า

แบบฝึกทกัษะท่ี 7.4 ส่งตามก าหนด 
4. ครูใชก้ารอธิบายและประกอบเหตุผล เร่ืองการแกส้มการก าลงัสองโดยใชสู้ตร 
5. ครูยกตวัอยา่งการแกส้มการก าลงัสองโดยใชสู้ตร และใชว้ธีิการซกัถาม -ตอบปัญหา ใหน้กัเรียนท าแบบฝึก

ทกัษะท่ี 7.5 ส่งตามก าหนด 



6. ครูอธิบายหลกัการแกปั้ญหาโจทยส์มการก าลงัสองพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ และใหน้กัเรียนท าแบบฝึก
ทกัษะท่ี 7.6 ส่งตามก าหนด 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
7. นกัเรียนท าแบบประเมินผล เร่ือง สมการก าลงัสอง 
8. นกัเรียนาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8 ส่งตามก าหนด 
9. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. แบบประเมินผล เร่ือง สมการก าลงัสอง 
3. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 7 

 

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบประเมินผล เร่ือง สมการก าลงัสอง 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 7.4, 7.5, และ 7.6 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบประเมินผล เร่ือง สมการก าลงัสอง 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 7.4, 7.5, และ 7.6 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบประเมินผลไดถู้กตอ้ง 80% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึ นอยูก่บัผูป้ระเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 นกัเรียนท าแบบประเมินผล 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่10 หน่วยที ่ - 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่10(19-20) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 
    -  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
2. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั  ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเองความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

 

เนือ้หาสาระ 

 ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 
 - ครูทบทวนเน้ือหาสาระท่ีศึกษามาทั้งหมดสปัดาห์ท่ี 1-9 
 - นกัเรียนสอบกลางภาคเรียนประมวลความรู้เพื่อประเมินผลการเรียน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่11 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่11(21-22) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. เซต เป็นค าท่ีไม่นิยาม แต่ใชค้  าวา่ เซต เม่ือกล่าวถึงการรวม หรือกลุ่มของส่ิงต่างๆ แลว้ตอ้งทราบแน่วา่ ส่ิงใด
อยูใ่นกลุ่ม และส่ิงใดไม่อยูใ่นกลุ่ม 

2. วธีิเขียนเซต ท่ีนิยมมีอยู ่2 ชนิด คือ วธีิแจกแจงสมาชิก และวธีิบอกเง่ือนไขของสมาชิก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเร่ืองเซต และการด าเนินการของเซต 
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเซตได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

 

เนือ้หาสาระ 

1. ความหมายของเซต 
2. วธีิเขียนเซต 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนบอกลกัษณะนามท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีเป็นกลุ่มของส่ิงต่างๆ เช่น ฝงู คณะ หมู่ และอ่ืน  ๆ

ขั้นสอน 
2. ครูใชก้ารถาม-ตอบ ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งกลุ่มของส่ิงต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ความหมายของเซต 
3. นกัเรียนศึกษาเร่ืองเซต และใหน้กัศึกษายกตวัอยา่งเซตและบอกสมาชิกของเซตนั้น 
4. ครูยกตวัอยา่งเซต และเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเง่ือนไขของสมาชิกลงบนกระดาน 
5. นกัเรียนท าเอกสารแนะแนวทาง เร่ือง เซตและวธีิเขียนเซต 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. นกัเรียนช่วยกนัสรุปความหมายของเซตและวธีิเขียนเซต โดยใชก้ารถาม -ตอบ ยกตวัอยา่ง และเขียนบน

กระดานประกอบค าถาม 
7. นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 ส่งตามก าหนด 



 
 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสารแนะแนวทาง เร่ือง เซตและวธีิเขียนเซต 
3. แผน่โปร่งใส่ หน่วยท่ี 5 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.1 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนอ่านเอกสารแนะแนวทาง และฝึกปฏิบติั 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่12 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่12(23-24) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

ชนิดของเซต 
เซตวา่ง หมายถึง เซตท่ีไม่มีสมาชิกเลย ใชส้ญัลกัษณ์  หรือ { } 
เซตจ ากดั หมายถึง เซตท่ีมีจ านวนสมาชิกเท่ากบัจ านวนเตม็บวกหรือศูนย ์
เซตอนนัต ์ หมายถึง เซตท่ีไม่ใช่เซตจ ากดั 
เซตท่ีเท่ากนั หมายถึง เซตสองเซตจะเท่ากนัก็ต่อเม่ือทั้งสองเซตมีสมาชิกอยา่งเดียวกนั 

และจ านวนเท่ากนั  
เซตท่ีเทียบเท่ากนั  หมายถึง เซตสองเซตจะเทียบเท่ากนัก็ต่อเม่ือทั้งสองเซตมีจ านวนสมาชิกเท่า กนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเร่ืองเซต และการด าเนินการของเซต 
2. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเซตได ้
3. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้เร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
4. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั  ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

3. ชนิดของเซต 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ใหน้กัเรียนดูถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุตวัเลข 1, 2, 3, 4 แลว้ถามวา่มีอะไรอยูใ่นถุง และใหน้กัเรียนเขียนเซตของ

ตวัเลขในถุงแบบแจกแจงสมาชิก 
 

ขั้นสอน 
2. ครูหยบิตวัเลขออกจากถุงคร้ังละตวั, คร้ังละสองตวั, คร้ังละสามตวัออกจากถุง แลว้ใหน้กัเรียนเขียนเซต

ดงักล่าวเม่ือหยบิตวัเลขทั้งส่ีตวัออกจากถุงแลว้จะเหลือเซตวา่ง โดยใชส้ญัลกัษณ์ { } หรือ  
3. นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งเซตวา่ง 
4. นกัเรียนท าบทเรียนโปรแกรม เร่ือง เซตจ ากดั และเซตอนนัต ์
5. นกัเรียนศึกษาเซตท่ีเท่ากนัและเซตท่ีเทียบเท่ากนั โดยครูยกตวัอยา่งประกอบการถาม-ตอบ 
6. นกัเรียนเล่นเกมจบัคู่ เพ่ือฝึกทกัษะเร่ืองเซตท่ีเท่ากนั และเซตท่ีเทียบเท่ากนั 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 



7. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของเซตวา่ง เซตจ ากดั เซตอนนัต ์เซตท่ีเท่ากนั และเซตท่ีเทียบเท่ากนั โดย
ใชก้ารถาม-ตอบ ยกตวัอยา่ง และเขียนกระดานประกอบค าตอบ 

8. นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 8.2  ส่งตามก าหนด 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
2. ถุงพลาสติกใสบรรจุตวัเลข 
3. บทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง เซตจ ากดั และเซตอนนัต ์
4. บตัรเกม 
5. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 8 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.2 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.2 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.2  
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผูป้ระเมิน ตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรม แลว้ฝึกปฏิบติักิจกรรมใบงาน 
 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่13 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่13(25-26) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

4. สบัเซต A เป็นสบัเซตของ B ก็ต่อเม่ือสมาชิกทุกตวัของ A เป็นสมาชิก B เขียนแทนดว้ย A  B 
เพาเวอร์เซตของ A คือ เซตท่ีมีสมาชิกเป็นสบัเซตทั้งหมดของ A เขียนแทนดว้ย P(A) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเร่ืองเซต และการด าเนินการของเซต 
2. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการหาสมาชิกและ

จ านวนสมาชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเซตได ้
4. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
5. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

4. สบัเซต 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 

ขั้นสอน 
2. นกัเรียนท าบทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง สบัเซต จ านวนสบัเซต 
3. ครูยกตวัอยา่งเซตใหน้กัศึกษาเขียนเซตท่ีมีสมาชิกเป็นสบัเซตของเซตนั้น แลว้ใหน้กัเรียนเขียน เพาเวอร์เซต

ของเซตดงักล่าวดว้ย 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
4. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปความหมายของสบัเซต จ านวนสมาชิกของสบัเซต เพาเวอร์เซต โดยการยกตวัอยา่ง

และการถาม-ตอบ 
5. นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 ส่งตามก าหนด 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 



1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. บทเรียนแบบโปรแกรม เร่ือง สบัเซต จ านวนสบัเซต 
3. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 8 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.3 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อน และนกัเรียนร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนศึกษาบทเรียนโปรแกรม แลว้ฝึกท ากิจกรรมใบงาน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่14 หน่วยที ่ 8 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่14(27-28) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  เซต จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคัญ 

5. เอกภพสมัพทัธ์ คือ เซตท่ีประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมดในขอบข่ายท่ีก าลงัพิจารณาอยูใ่นขณะนั้น เขียนแทน
ดว้ย U 

6. แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ (Venn-Euler DiagrAm) เป็นการน าเร่ืองเซตมาเขียนในลกัษณะรูปภาพตาม
แนวความคิดของนายเวนน์ ออยเลอร์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเร่ืองเซต และการด าเนินการของเซต 
2. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการหาสมาชิกและ

จ านวนสมาชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเซตได ้
4. น าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
5. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง   ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

5. เอกภพสมัพทัธ์ 
6. แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัศึกษาดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูทบทวนเร่ืองสบัเซต โดยก าหนดเซตต่างๆ แลว้ใหน้กัเรียนบอกวา่เซตใดเป็นสบัเซตของเซตใด 

ขั้นสอน 
3. นกัเรียนท าเอกสารแนะแนวทาง เร่ือง เอกภพสมัพทัธ ์
4. นกัเรียนเรียนรู้ เร่ือง แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
5. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเซตพร้อมทั้งเขียนแผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ แสดงเซตเหล่านั้น  และใหน้กัศึกษาท า

แบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 ส่งตามก าหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของเอกภพสมัพทัธ์ โดยการยกตวัอยา่ง และช่วยกนัสรุปวธีิการเขียน

แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ โดยการถาม-ตอบ 



7. นกัเรียนท าใบงาน เร่ือง แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
8. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 8  
9. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้  และใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินตนเอง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. เอกสารแนะแนวทาง เร่ือง เอกภพสมัพทัธ ์
3. ใบงาน เร่ือง แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 8 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงาน เร่ือง แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 8.4 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าใบงานไดถู้กตอ้ง 70% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ประเมินตามสภาพ

จริง 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่15 หน่วยที ่ 9 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่15(29-30) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  การน าเซตไปใชแ้กป้ญัหา จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. ยเูนียนของเซต A และ B คือ เซตท่ีมีสมาชิกทั้งหมดเป็นสมาชิกของเซต A หรือสมาชิกของเซต B หรือ
สมาชิกของเซต A และเซต B เขียนแทนดว้ย A  B 

2. อินเตอร์เซกชนัของเซต A และเซต B คือ เซตของสมาชิกทั้งหมดท่ีอยูท่ั้งเซต A และ B เขียนแทนดว้ย A  
B 

3. คอมพลีเมนตข์อง A คือ เซตท่ีประกอบดว้ยสมาชิกของเซต U แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนดว้ย A 
4. ผลต่างของเซต A และ B คือ เซตท่ีประกอบดว้ยสมาชิกของ A แต่ไม่เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนดว้ย A-B 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และเขา้ใจเร่ืองเซต และการด าเนินการของเซต 
2. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการหาสมาชิกและ

จ านวนสมาชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเซตได ้
4. น าความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองเซตไปประยกุตใ์นการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
5. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้   ความรัก
สามคัคี   ความกตญัญูกตเวที  

 

เนือ้หาสาระ 

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

 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูทบทวนการเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ โดยใหน้กัศึกษาเขียนแผนภาพแทนเซตท่ีก าหนดให้ 

 

ขั้นสอน 



3. ครูติดแผนภาพบนกระดานใหน้กัเรียนเขียนค าตอบในตารางตามท่ีครูก าหนด เช่น 
 

แผนภาพ 
เซตท่ีมีสมาชิกของเซต A หรอื 
ของเซต B หรอืทัง้สองเซต 

เซตท่ีมีสมาชิกของทัง้ 
เซต A และเซต B 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

จากตาราง ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปความหมายของยเูนียนเซต A และเซต B อินเตอร์เซกชนัของเซต A และเซต 
B และใชส้ญัลกัษณ์ดงัน้ี A  B, A  B 

 
4. ครูติดแผนภาพต่อไปน้ีบนกระดาน ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในตารางตามท่ีครูก าหนด 

 

แผนภาพ 
เซตท่ีมีสมาชิกอยู่ใน U  

และไม่อยู่ใน A 
เซตท่ีมีสมาชิกอยู่ใน A  

และไม่อยู่ใน B 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 

  

 

จากตาราง ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปความหมายของคอมพลีเมนตข์องเซต A ผลต่างระหวา่งเซต A และ B และ
ใชส้ญัลกัษณ์ดงัน้ี A, A-B 
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B

3
5

1
7

A

U
2

8

B

7
5 14

A

U

2
6
3

B
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A
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2 6 8
3
5

B

52

A

U

1 4
63

B

7

A

U
1

5
63

2 8

BA

U

2
65 14

7

3

BA

U

2 61
4

8
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5



5. ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งเซต  A,  B  และเอกภพสมัพทัธ์  แลว้ใหน้กัศึกษาหาค าตอบของเซต  A  B, A  
B, A, B, และ A-B 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
6. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปความหมายของยเูนียน อินเตอร์เซกชนั คอมพลีเมนต ์และผลต่าง 
7. นกัเรียนท าโจทยพิ์เศษทา้ยชัว่โมง 
8. นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 ส่งตามก าหนด 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. แผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ 
3. โจทยพิ์เศษทา้ยชัว่โมง 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 9 

 

หลกัฐาน 
1. ตรวจโจทยพิ์เศษทา้ยชัว่โมง 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจโจทยพิ์เศษทา้ยชัว่โมง 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เคร่ืองมอืวดัผล 
1. โจทยพิ์เศษทา้ยชัว่โมง 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 9.1 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัเรียน ร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าโจทยพิ์เศษทา้ยชัว่โมงไดถู้กตอ้ง  80% 
2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่16-17 หน่วยที ่ 9 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่16(31-34) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  การน าเซตไปใชแ้กป้ญัหา จ านวน 4 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
การหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
ถา้ A, B และ C เป็นเซตจ ากดั จะไดว้า่ 
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. มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั และการด าเนินการของเซตได ้
2. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler DiAgrAm) และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการหาสมาชิกและ

จ านวนสมาชิกของเซตได ้
3. แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงโดยใชค้วามรู้เร่ืองเซตได ้
4. น าความรู้ และทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนเร่ืองเซตไปเช่ือมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพ และในการด ารงชีวติ 
5. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสั มพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 
5. จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
6. การน าเซตไปใชแ้กปั้ญหา 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 
2. ครูทบทวนวธีิการเขียนแผนภาพเวนน-์ออยเลอร์ โดยการก าหนดเซตต่างๆ ใหน้กัเรียนเขียน แผนภาพ 
ขั้นสอน 
3. ครูใชก้ระดานตะปูสาธิตประกอบค าถามสู่อุปนยัดงัน้ี 
 

 
 
 



 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 
จากตาราง ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปไดว้า่ 
n(A  B) = n(A) + n(B) - n(A  B) 

4. ครูยกตวัอยา่งท่ี 9 ใหน้กัเรียนหาจ านวนสมาชิกของเซต A  B 
5. ครูใชก้ระดานตะปูสาธิตประกอบค าถามสู่อุปนยัดงัน้ี 

 

 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 



จากตาราง ครูใหน้กัศึกษาช่วยกนัสรุปไดว้า่ 
n(A  B  C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A  B) 
-n(A  C) - n(B  C) + n(A  B  C) 

ใหน้กัเรียนศึกษาตวัอยา่งท่ี 11 โดยครูใชก้ารถาม-ตอบ และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 ส่งตามก าหนด 
7. ครูยกตวัอยา่งท่ี 12-14  ใหน้กัศึกษาช่วยกนัท าโจทยปั์ญหา โดยครูใชก้ารถาม-ตอบ 
8. ครูยกตวัอยา่งท่ี 15  ใชก้ารถาม-ตอบ โดยการใชสู้ตรและใชแ้ผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และใหน้กัศึกษาท าแบบ

ฝึกทกัษะท่ี 9.3 ส่งตามก าหนด 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
9. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปล าดบัขั้นในการท าโจทยปั์ญหา โดยใชก้ารถาม-ตอบ 

10. นกัเรียนท าใบงาน เร่ือง โจทยปั์ญหาของเซต 
11. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปการหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
12. นกัเรียนท าใบงาน เร่ือง จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
13. นกัเรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยท่ี 9 
14. ครูเฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้  และใหน้กัเรียนท าแบบประเมินตนเอง 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. กระดานตะปู 
3. ใบงาน เร่ือง จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
4. แผน่โปร่งใส หน่วยท่ี 9 

หลกัฐาน 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 และ 9.3  

การวดัผลและการประเมินผล 

วธีิวดัผล 
1. ตรวจใบงาน เร่ือง จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
2. ตรวจแบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 และ 9.3  
3. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. ใบงาน เร่ือง จ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
2. แบบฝึกทกัษะท่ี 9.2 และ 9.3 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยครูผูส้อนและนกัศึกษาร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. ท าใบงานไดถู้กตอ้ง  70% 



2. ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง  70% 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ ประเมินตาม

สภาพจริง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมใบงาน 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที ่18 หน่วยที ่ - 
รหัสวชิา  1000-0401   วชิา  คณิตศาสตร์ 1 สอนคร้ังที ่18(35-36) 
ช่ือหน่วย/เร่ือง  ปจัฉิมนิเทศ/สอบปลายภาคเรยีน จ านวน 2 ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

1. ก่อนการสอบ ควรมีการทบทวนเน้ือหาสาระและฝึกท าโจทยท่ี์เป็นแนวขอ้สอบ 
2. การท าแบบทดสอบหลงัเรียน จะท าใหน้กัเรียนทราบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของตนเอง อีกทั้งยงัเป็นการฝึก

ท าโจทยเ์พื่อเตรียมตวัสอบอีกดว้ย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ทบทวนและฝึกทกัษะคิดค านวณก่อนสอบ 
2. เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
3. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสงัเกตเห็นไดใ้น

ดา้นความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความรัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที  

เนือ้หาสาระ 

1. ทบทวนเน้ือหาสาระ 
2. การทดสอบหลงัเรียน 
3. สอบปลายภาคเรียน 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูทกัทายกบันกัเรียนดว้ยความเป็นกนัเอง 

ขั้นสอน 
2. นกัเรียนซกัถาม 
3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัทบทวนรายละเอียดในแต่ละเร่ืองท่ีใชส้อบ 
4. ครูบอกคะแนนเก็บระหวา่งภาคเรียน 
5. นกัเรียนประเมินตนเอง (ดูภาคผนวก)และประเมินครูผูส้อน (ดูภาคผนวก) 
6. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน และนกัเรียนแลกกนัตรวจ 
7. สอบปลายภาคเรียน 

 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 



7. นกัเรียนน าคะแนนหลงัเรียนไปเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียนท่ีสอบไปคร้ังแรก แลว้ใหคิ้ดค านวณวา่
คะแนนเพ่ิมหรือลดลงก่ีเปอร์เซ็นต ์

8. นกัเรียนไปเตรียมตวัสอบมาใหดี้ คือ ทบทวนเน้ือหาสาระอีกหลายๆ คร้ัง ดูแลสุขภาพดีๆ ดูวนัเวลาสอบ 
สถานท่ีสอบใหถู้กตอ้ง และมาสอบใหท้นัเวลา 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์1 (2000-1501) ของส านกัพิมพเ์อมพนัธ์  
2. คะแนนเก็บระหวา่งเรียน 
3. การวดัและการประเมินผลหลงัเรียน 

 

หลกัฐาน 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

การวดัผลและการประเมนิผล 
วธีิวดัผล 
1. ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. สงัเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เคร่ืองมอืวดัผล 
1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูผูส้อนและนกัศึกษา ร่วมกนั

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิผล 
1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนนข้ึนอยูก่บัผู ้ประเมินตามสภาพ

จริง 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
     - 



ภาคผนวก ก 

 

แบบประเมินตนเองของนกัเรียน 
 

วิชา…………………………………………………..…….เรือ่ง…………………………………………………….. 
ภาคเรียนท่ี……..………./…………………………….ว/ด/ป………………………………………………………. 
ช่ือ/สกลุ……………………….………………. เลขท่ี……… กลุ่ม…….… แผนก…..…..………. ชัน้…………. 
 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศกึษาวเิคราะหแ์ละประเมนิตนเองหลงัจากทีเ่รยีนจบวชิานี้แลว้ โดยพจิารณาประเมนิตามหวั ขอ้ที่
ก าหนด และอธบิายชีแ้จงเหตุผลหรอืสาเหตุดว้ย 

 

1. มคีวามรู ้เขา้ใจ เพิม่ขึน้หรอืไม่อย่างไร 
  เพิม่ขึน้ 
  เท่าเดมิ 

2. เกดิทกัษะในเรื่องทีเ่รยีน (แกป้ญัหาโจทยไ์ด)้ 
  เพิม่ขึน้ 
  เท่าเดมิ 

3. ประสบผลส าเรจ็ในเรื่องทีเ่รยีนมากน้อยเพยีงใด 
  เขา้ใจ แกป้ญัหาโจทยไ์ดด้ ี
  เขา้ใจ แกป้ญัหาโจทยไ์ม่ได ้
  ไม่เขา้ใจ 

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

5. ปญัหาและอุปสรรคทีป่ระสบจากการเรยีนเรื่องน้ี มขีอ้เสนอแนะทีจ่ะแกไ้ขปญัหา หรอืประทบัใจ พงึพอใจอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 



ภาคผนวก ข 

 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

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

ที ่ คุณลักษณะ/พฤตกิรรมบ่งชี ้

ระดบัพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  

= 1 
ควรปรบัปรงุ  

=  0 
1 ความมีมนุษยสมัพนัธ์ 

แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 

ใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินัย 
การแต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ      
การตรงต่อเวลา  

   

3 ความรบัผิดชอบ 
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็ตามก าหนด 
ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจมคีวามเพยีรพยายาม  
ในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
ซกัถามปญัหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ความรกัสามคัคี 
รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ความกตญัญกูตเวที 
มสีมัมาคารวะต่อคร-ูอาจารยอ์ยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ต่อหน้ 
และลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 

หมายเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ผูส้อนและประธานกลุ่ม และประเมนิคณุลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 



ภาคผนวก ค 

 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน…………………………..……….…………..………รหสั  1000-0401  วิชา คณิตศาสตร ์1 
ภาคเรียนท่ี…………………..ปีการศึกษา………………………. 
ห้องเรียน วนั เดือน ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหต ุ :  บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 

 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือ-สกลุ……………………………………………………....รหสัประจ าตวั…………………….………………… 
ระดบัชัน้………….…………..กลุ่ม………….…………...แผนกวิชา………………...…….…………..………… 

 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค์ 

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
 

คะแนนท่ีได้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ์                       
2. ความมวีนิยั                       
3. ความรบัผดิชอบ                       
4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                       
5. ความสนใจใฝรู่้                       
6. ความรกัสามคัคี                       
7. ความกตญัญกูตเวที                       
 
 

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

 
 
หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ผูส้อนและประธานกลุ่ม 



ภาคผนวก จ 

 

แบบสรุปผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ภาคเรียนที่………………..ปีการศึกษา……………….. 

รหสัวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
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รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
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ใจ
ใฝ
รู่ ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 
 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล าดบัท่ี 
รหสั 

ประจ าตวั 
ช่ือ-สกลุ 2 2 2 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 



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 
ระดบัความคิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

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

     

6. ใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลายรปูแบบ      
7. เปิดโอกาสใหม้กีารซกัถามปญัหาในเรือ่งทีย่งั
ไมเ่ขา้ใจ 

     

8. เนื้อหาวชิาเพยีงพอทีใ่ชใ้นการศกึษาต่อใน
ระดบัสงูขึน้ไป 

     

9. มกีารวดัผลตรงกบัเนื้อหาทีเ่รยีน      
10. ครมูสี่วนอย่างมากทีท่ าใหท้่านเรยีนไดด้ ี      

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


