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  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 1 

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น                คาบท่ี 1-2 

หน่วยท่ี 1      ช่ือหน่วย  ปฐมนิเทศ /ระนาบพิกดัฉาก                   

  

 แนวคิด 

 ระนาบพกิดัฉาก เป็นบรเิวณทีเ่กดิจากแกน X ตดัแกน Y เป็นมุมฉากทีจุ่ดๆ หนึ่ง เรยีกว่าจุด

ก าเนิด ท าใหแ้บ่งระนาบพกิดัฉากเป็น 4 สว่น แต่ละสว่น เรยีกวา่ จตุภาค 

ระยะทางระหวา่งจุดสองจุด P1 (x1, y1) และ P2 (x2, y2) คอื    212
2
12 y-yx-x   

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

 1. อธบิายความหมายระนาบพกิดัฉากได ้

2.ค านวณหาระยะทางระหว่างจดุสองจุดได ้

 

 สมรรถนะรายวิชา 

  1. ด าเนินการเกีย่วกบัเสน้ตรง ระยะห่างและสมการเสน้ตรง 

 สาระการเรียนรู ้

 ปฐมนิเทศ 

 1.จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวชิา 

 2.แนวทางการวดัผลและการ ประเมนิผลการเรยีนรู ้

 3.การทดสอบก่อนเรยีน 

 หน่วยที1 

1. ระนาบพกิดัฉาก 

2. ระยะทางระหว่างจุดสองจุด 

 กระบวนการจดัการเรียนรู ้

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

  1.ครแูนะน าตวัเอง และใหน้กัเรยีนแนะน าตวั 

  2.ครชูีแ้จงจุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และสมรรถนะรายวชิา แนวทางการวดัผลและการ 

 ประเมนิผลการเรยีนรู ้ การปฏบิตัตินในขณะทีเ่ขา้ชัน้เรยีน  และท าการทดสอบก่อนเรยีน 

 ขัน้สอน 

  1.ครอูธบิายเรื่องระนาบพกิดัฉาก 



  2.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1-2 และใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที1่.1เพื่อทดสอบความเขา้ใจ 

  3.ครอูธบิายเรื่องระยะทางระหวา่งจุดสองจุด และสุม่ถามนกัเรยีนเพื่อทดสอบความเขา้ใจ 

  4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3-5 พรอ้มสุม่เรยีกถามนกัเรยีนเป็นรายบคุคล  

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

  5.นกัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

  6.นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่1.1 

  7.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัพรอ้มเฉลยค าตอบ  

 ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

  1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

  2.แบบทดสอบก่อนเรยีนหน่วยที1่-7 

  3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

  4. Power Point หน่วยที ่1 

 หลกัฐาน 

  1.บนัทกึการสอนของคร ู

  2.ใบเชค็รายชื่อ 

  3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

  4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

 การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ 

 ประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 



 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครใูหน้กัเรยีนเขยีนคู่ล าดบัใชร้ะนาบพกิดัฉากหน้าชัน้เรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน (หน่วยท่ี1-7) 

ตอนท่ี1 จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ขอ้ความต่อไปนี้ขอ้ใดถูกตอ้ง 

1. โพเจกชนัของจุด (-1, 2) บนแกน x คอื จุด (0, 2) 

2. ความยาวโพเจกชนัของสว่นของเสน้ตรง  AB  บนแกน Yเท่ากบั 2 เมื่อก าหนด A(1, -3) และ B(-2, 5) 

3. ระยะทางระหว่างจุด (-7, 4) และ (1, -11) เท่ากบั 17 

4. โพเจกชนัของจุด (4, 0) บนแกน Y คอื (4, 0) 

2. ระยะทางระหว่างจุด (-2, 3) กบั (6, -1) ตรงกบัขอ้ใด 

1. 20  2. 50  

3. 68  4. 80  

3. เสน้ตรง AB ขนานแกน x ยาว 8 หน่วย พกิดัจุด A คอื (-2,3) พกิดัจุดกึง่กลางตรงกบัขอ้ใด 

1. (2, 3) 2. (-2, 1.5) 

3. (4, 3) 4. (-2, 4) 

4. เสน้ตรงทีผ่่านจุด (k, 1) และ (3, 7) มคีวามชนัเท่ากบั 3 แลว้ k มคี่าตรงกบัขอ้ใด 

1. -6 2. 0 

3. 1 4. 7 

5. ถา้เสน้ตรงสองเสน้ทีไ่ม่ขนานกบัแกน Y จะตัง้ฉากกนั แลว้ขอ้ใดต่อไปนี้ถูกตอ้งทีส่ดุ 

1. ผลคณูของความชนัของเสน้ตรงทัง้สองมคี่าเท่ากบั 1 

2. ผลคณูของความชนัของเสน้ตรงทัง้สองมคี่าเท่ากบั -1 

3. ความชนัของเสน้ตรงทัง้สองมคี่าเท่ากนั 

4. ผลบวกของความชนัของเสน้ตรงทัง้สองมคีา่เท่ากบั 1 

6. เสน้ตรงทีผ่่านจุด (2, -3) และมคีวามชนัเท่ากบั –3 มสีมการตรงกบัขอ้ใด 

1. x + 3y – 11  =  0 2. x + 3y + 7  =  0 

3. 3x + y – 3  =  0 4. 3x + y – 9  =  0 

7. เสน้ตรงทีผ่่านจุด (3, -1) และ (-5, 4) มสีมการตรงกบัขอ้ใด 

1. 8x + 5y – 19  =  0 2. 5x + 8y – 7  =  0 

3. 3x + 2y – 7  =  0 4. 2x + 3y – 3  =  0 

8.กราฟทีก่ าหนดใหต่้อไปนี้ เป็นกราฟของสมการในขอ้ใด 

1. -3x + 4y = 12 
2. 3x – 4 y = 12 



3. x –4y = 3 
4. 4x –y = 3  

 

9. วงกลมทีม่สีมการ x2 + y2 = 16 มรีศัมยีาวเท่ากบัขอ้ใด 

1. 16 หน่วย 2.  8 หน่วย 

3. 4 หน่วย 4.  2  หน่วย 

10. วงกลมทีม่สีมการ x2 + y2 + 8x – 16y + 71 = 0 มรีศัมยีาวเท่ากบัขอ้ใด 

1. 1 หน่วย 2. 2 หน่วย 

3. 3 หน่วย 4. 4 หน่วย 

11. วงกลมทีม่สีมการ (x – 6)2 + (y + 5)2 = 49 จุดศนูยก์ลางเท่ากบัขอ้ใด 

1. (–6, 5) 2. (6, –5) 

3. (–6, –5) 4. (6, 5) 

12. ขอ้ใดเป็นสมการของพาราโบลาทีม่จีุดยอดอยู่ทีจุ่ดก าเนิด จุดโฟกสั (0, 2
1

) 

1. x2 = 2y 2. x2 = 2
1

y 

3. y2 = 2x 4. y2 = 4x 

13. พาราโบลาทีม่สีมการ y2 = 2.4x ความยาวเลตสัเรกตมัเท่ากบัขอ้ใด 

  1.   0.4 หน่วย     2.  0.6 หน่วย 

3. 1.2 หน่วย 4. 2.4 หน่วย 

14. ขอ้ใดเป็นสมการของพาราโบลา ทีม่จีุดยอดอยู่ทีจุ่ดก าเนิด สมการไดเรกทรกิซ ์คอื y = 4
1

 

1.  x2 – y = 0 2. x2 + y = 0 

3. y2 – x = 0 4. y2 + x = 0 

15. ขอ้ใดเป็นสมการทีม่กีราฟเป็นวงร ีจุดยอด (3, 0) และ (–3, 0) จดุปลายแกนโท จุดหนึ่งคอื (2, 0) 
1. 9x2 + 4y2 – 36 = 0 2. 4x2 + 9y2 – 36 = 0 

3. 6x2 + 4y2 – 24 = 0 4. 4x2 + 6y2 – 24 = 0 

16. จุดยอดของวงรทีีม่สีมการ 9x2 + 16y2 – 144 = 0 เท่ากบัขอ้ใด 



1. (4, 0) และ (–4, 0) 2. (0, 4) และ (0, –4)  

 3. (0, 7 ) และ (0, – 7 )   4.  ( 7 , 0) และ (– 7 , 0) 

17. วงรทีีม่จีุดโฟกสัเป็น (0,8)และ(0,-8) ความยาวแกนโทเท่ากบั 12 หน่วย วงรมีสีมการเท่ากบัขอ้ใด 

1. 36

2x
 + 64

2y
 = 1 2. 100

2x
 + 36

2y
 = 1 

3. 36

2x
 + 100

2y
 = 1 4. 64

2x
 + 36

2y
 = 1 

จากสมการของไฮเพอรโ์บลา 16y2 – 25x2 – 400 = 0  ใช้ตอบค าถามขอ้ 18 – 20 

18. พกิดัจุดยอดคอืขอ้ใด 

1. (0,5) และ (0,–5) 2. (5,0) และ (–5,0) 

3. (0,4) และ (0,–4) 4. (4,0) และ (–4, 0) 

19. พกิดัจุดปลายแกนสงัยุคคอืขอ้ใด 

1. (0,5) และ (0,–5) 2. (5,0) และ (–5,0) 

3. (0,4) และ (0,–4) 4. (4,0) และ (–4, 0) 

20. สมการเสน้ก ากบัคอืขอ้ใด 

1.  y = 0.8x และ y = –0.8x 2. y = 1.25x และ y = –1.25x  

3. y = 1.56x และ y = –1.56x 4. y = 0.64x และ y = –0.64x 

........................................................................................................................................................ 

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน(หน่วยท่ี1-7) 

1. 3   2. 4 

3. 1   4. 3 

5. 2   6. 3 

7. 2   8. 1 

9. 3   10. 3 

11. 2   12. 1 

13. 4   14. 2 

15. 2   16. 1 

17. 3   18. 1 



19. 4   20. 2 
 

 

บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยท่ี 1          ช่ือหน่วย    ระนาบพิกดัฉาก                   

 

แนวคิด 

 จุดกึง่กลางระหว่างจุดสองจุด  P1  (x1, y1) และ  P2 (x2, y2)  คอื  P ( x  , y )         

 เมื่อ x  = 2
21 xx 
 และ y  = 2

21 yy 
 

 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

 3.ค านวณหาจุดกึง่กลางระหว่างจุดสองจุดได ้

 4.แกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิโดยใชค้วามรูเ้รื่องจุดและระยะทางในระนาบพกิดัฉากได ้

 5.น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูเ้รื่องระนาบพกิดัฉาก ไปเชื่อมโยงในการเรยีนรูง้านอาชพีและในการ

 ด ารงชวีติได ้

สมรรถนะรายวิชา 

 1. ด าเนินการเกีย่วกบัเสน้ตรง ระยะห่างและสมการเสน้ตรง 

สาระการเรียนรู ้

 3.จุดกึง่กลางระหว่างจุดสองจุด 

 4.การประยุกตข์องจุดและระยะทางในระนาบพกิดัฉาก 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องระนาบพกิดัฉากและระยะทางระหว่างจุดสองจดุในชัว่โมงเรยีนทีแ่ลว้ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรื่องจุดกึง่กลางระหว่างจุดสองจุดและ 

 3. ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที1่.2เพื่อทดสอบความเขา้ใจ 

 4. ครอูธบิายตวัอย่างที ่7  

 4.ครอูธบิายเรื่องการประยุกตข์องจุดและระยะทางในระนาบพกิดัฉาก 

 5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่8-9 

 6. ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่1.2 

 7.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบเฉลยค าตอบ 

 8.ครอูธบิายเรื่องพืน้ทีข่องรปูหลายเหลีย่ม 

 9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่10 



 10. ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่1.3 

 11.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 12.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุประนาบพกิดัฉาก 

 13.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่1 

 14.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบเฉลยค าตอบ โดยครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้  ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่1 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 



 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัการประยุกตข์องจุดและระยะทางในระนาบ

พกิดัฉาก ครรูวบรวมและท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยท่ี 2             ช่ือหน่วย    ความชนัของเส้นตรง                  

 

แนวคิด 

  เสน้ตรงอาจจะอยู่ในแนวต่างๆ จงึท าใหม้กีารวดัความเอยีงของเสน้ตรง เรยีกว่า ความชนัของ

เสน้ตรง 

tan  =  m  =  
12

12
xx
yy




  เมื่อ  x1  x2  เมื่อ  คอื มุมเอยีง 

เสน้ตรงสองเสน้จะขนานกนักต่็อเมื่อความชนัของเสน้ตรงทัง้สองเท่ากนั 

เสน้ตรงสองเสน้จะตัง้ฉากกนักต่็อเมื่อผลคณูของความชนัของเสน้ตรงทัง้สองเท่ากบั -1 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

 1.หาความชนัของเสน้ตรงได ้

 2.มคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัความชนัของเสน้ตรง เสน้ขนาน และเสน้ตัง้ฉาก 

 3.แกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิโดยใชค้วามรู ้เรื่องความชนัของเสน้ตรง เสน้ขนาน  และเสน้ตัง้ฉาก 

 4.น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้เรื่องความชนัของเสน้ตรง เสน้ขนาน และเสน้ตัง้ฉากไปใชใ้นงาน

อาชพี และชวีติประจ าวนัได ้

สมรรถนะรายวิชา 

 1. ด าเนินการเกีย่วกบัเสน้ตรง ระยะห่างและสมการเสน้ตรง 
 

สาระการเรียนรู ้

1.ความชนัของเสน้ตรง 

2.เสน้ขนานและเสน้ตัง้ฉาก 

  

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องระนาบพกิดัฉาก ทีไ่ดเ้รยีนไปในชัว่โมงเรยีนทีแ่ลว้ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายความชนัของเสน้ตรง 

 3.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 – 2 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่2.1 

 4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3 - 5 

 5.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่2.1 



 6.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

 7.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลยหน้าชัน้เรยีน 

 8. ครอูธบิายเรื่องเสน้ขนาน 

 9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่6-7 

 10.ครอูธบิายเรื่องเสน้ตัง้ฉาก 

 11.ครอูธบิายตวัอย่างที ่8 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่2.2 

 12.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่2.2 โดยครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

ขัน้สรปุและประยุกต ์

 13.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปสาระการเรยีนรูห้น่วยที2่ 

 14.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่2 

 15.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบเฉลยค าตอบโดยครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสั ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่2 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 



 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัความชนัของเสน้ตรง ครรูวบรวมและท าเป็น

สลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   7-8 

หน่วยท่ี 3                    ช่ือหน่วย     เส้นตรง 

 

แนวคิด 

สมการของเสน้ตรงมรีปูแบบต่างๆ ดงันี้  

1. แบบขนานกบัแกน Y ตดัแกน X 2. แบบขนานกบัแกน X ตดัแกน Y 

3. แบบก าหนดจุดสองจุด 4. แบบก าหนดจุดและความชนั  

5. แบบก าหนดความชนัและจุดตดัแกน Y 6. แบบก าหนดระยะตดัแกน X   

ระยะห่างระหว่างจุด P(x1, y1) และเสน้ตรง Ax + By + C = 0 คอื d = 
22

11

BA

CByAx




  

  ระยะห่างระหว่างเสน้คู่ขนาน คอื  d   = 
22

21

BA

CC




 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

 1. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสมการเสน้ตรง 

 2. หาสมการเสน้ตรงตามเงื่อนไขทีก่ าหนดใหไ้ด ้

3.หาระยะห่างระหว่างเสน้ตรงกบัจุดทีก่ าหนดใหไ้ด ้

4.หาระยะห่างระหว่างเสน้คู่ขนานกนัได ้

5.แกป้ญัหาในสถานการณ์จรงิโดยใชค้วามรูเ้รื่องเสน้ตรงได ้

6.น าความรูแ้ละทกัษะจากการเรยีนรูเ้รื่องเสน้ตรงไปเชื่อมโยงในการเรยีนรูง้านอาชพี และในการด ารงชวีติ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. ด าเนินการเกีย่วกบัเสน้ตรง ระยะห่างและสมการเสน้ตรง 
 

สาระการเรียนรู ้

 1. สมการของเสน้ตรง  

 2. รปูแบบทัว่ไปของสมการเสน้ตรง 

 3. ระยะห่างระหว่างเสน้ตรงกบัจุด  

 4. ระยะห่างระหว่างเสน้คู่ขนาน 

 



 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนระบบแกนพกิดัฉาก 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรื่องสมการของเสน้ตรงทีข่นานแกน Y และขนานแกน X   

 3.ครอูธบิายเรื่องสมการของเสน้ตรงแบบก าหนดจุดสองจุด 

 4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่3.1 

 5.ครอูธบิายเรื่องสมการของเสน้ตรงแบบก าหนดจุดและความชนั 

 6.ครอูธบิายตวัอย่างที ่2 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่3.2 

 7.ครอูธบิายเรื่องสมการของเสน้ตรงแบบก าหนดความชนัและจุดตดัแกน Y 

 8.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่3.3 

 9.ครอูธบิายเรื่องสมการของเสน้ตรงแบบก าหนดระยะตดัแกน  

 10.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่3.4 

 11.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่3.1 

 12.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

 13.ครอูธบิายเรื่องรปูแบบทัว่ไปของสมการเสน้ตรง 

 14.ครอูธบิายตวัอย่างที ่5 – 8 

 15.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่3.2 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 16.ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปเกีย่วกบัเสน้ตรง 

 17.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่3 

 18.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 19.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่3 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 



  

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูบง่กลุ่มกลุ่มละ 4- 5 คน ใหน้กัเรยีนรวบรวมโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการของเสน้ตรงรปูแบบต่างๆ และ

แลกเปลีย่นกลุ่มกนัท าระหว่างกลุ่ม 

 2.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆใหน้กัเรยีนรวบรวมโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัระยะห่าระหว่างจุดกบัเสน้ตรง ครรูวบรวม

และท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพือ่น 
 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 5                

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น  คาบท่ี 9-10 

หน่วยท่ี 4               ช่ือหน่วย ภาคตดักรวย 

 

แนวคิด 

การศกึษาเกีย่วกบัภาคตดักรวย (conic section) เป็นการศกึษารปูในระนาบ ทีเ่กดิจากการตดักนัของ

ระนาบกบักรวยในลกัษณะต่างๆ กนั ระนาบทีเ่กดิจากการตดักรวย ไดแ้ก่ วงกลม พาราโบลา วงร ี ไฮเพอรโ์บลา 

เป็นตน้  ในหน่วยนี้จะเป็นการศกึษาเกีย่วกบัเรื่องต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงกลม และการหาความยาวของเสน้สมัผสัจาก

จุดนอกวงกลมไปยงัวงกลม  

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
1. อธบิายสว่นประกอบของวงกลมแลว้สามารถน าไปใชใ้นการค านวณได ้

2. อธบิายรปูแบบของสมการวงกลม และเขยีนสมการไดเ้มื่อทราบสว่นประกอบของวงกลม 
3. อธบิายรปูแบบของสมการแลว้น าสมการทีไ่ดไ้ปเขยีนกราฟวงกลมได ้  

4. อธบิายรปูแบบและค านวณสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัวงกลมได ้

สมรรถนะรายวิชา 

 2.  ด าเนินการ และประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัภาคตดักรวย และภาคตดักรวยในงานอาชพี 
 
สาระการเรียนรู ้

1. ภาคตดักรวย  

2. สมการของวงกลม 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องกรวยกลม  

 2.ครใูหน้กัเรยีนดภูาพหน้า 62-63  แลว้ถามนกัเรยีนว่าการตดักรวยกลมดว้ยระนาบในแนวต่างๆจะเป็นรปูใด

ไดบ้า้ง 

 ขัน้สอน 

 3.ครอูธบิายสมการของวงกลมทีม่จีุดศนูยก์ลางอยู่ทีจุ่ดก าเนิดหรอืจุด (0,0)  และมรีศัมยีาว r หน่วย 

 4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่4.1  

 5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่2 

 6.ครอูธบิายสมการของวงกลมทีม่จีุดศนูยก์ลางอยู่ทีจุ่ดก าเนิดหรอืจุด (h,k)  และมรีศัมยีาว r หน่วย 

 7.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่4.2 



 8.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4-5 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่4.3 

  

 9.ครอูธบิายการหาความยาวของเสน้สมัผสัจากจุดภายนอกวงกลมไปยงัวงกลม 

 10.ครอูธบิายตวัอย่างที ่6 -7 

 11.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่4.1-4.2สง่ตามก าหนด 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 12.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปสมการของวงกลม 

 13.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่4 

 14.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 15.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่4 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  



เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการของวงกลม ครรูวบรวมและท าเป็น

สลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น                คาบท่ี 11-12 

หน่วยท่ี 5               ช่ือหน่วย  สมการของพาราโบลา 

 

แนวคิด 
จากการทีเ่ราไดศ้กึษา เกีย่วกบัเรื่องเรขาคณิตวเิคราะหม์าแลว้ ท าใหเ้ราไดเ้กดิการเรยีนรูว้่ารปูทรงเรขาคณิต

นัน้ สามารถทีจ่ะค านวณหาสว่นประกอบหรอืสิง่ต่างๆ เพื่อทีน่ ามาเขยีนกราฟของรปูทรงนัน้ๆ นอกจากนี้เรายงั

สามารถหาสว่นประกอบของกราฟ โดยการพจิารณาสมการของรปู ซึง่ถอืว่ามคีวามส าคญัทีส่ดุต่อการศกึษา ใน

หน่วยนี้เราจะท าการศกึษาเรื่อง พาราโบลา ซึง่เป็นเรื่องทีน่่าสนใจอกีเรื่องหนึ่ง ดงัทีเ่ราจะไดท้ าการศกึษาต่อไปใน

หน่วยนี้ 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. อธบิายสว่นประกอบของพาราโบลาแลว้สามารถน าไปใชใ้นการค านวณได ้

2. อธบิายรปูแบบสมการของพาราโบลา และเขยีนสมการไดเ้มื่อทราบสว่นประกอบของพาราโบลา 
3. อธบิายรปูแบบของสมการแลว้น าสมการทีไ่ดไ้ปเขยีนกราฟของพาราโบลาได ้

4. อธบิายรปูแบบและค านวณสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัพาราโบลาได ้

สมรรถนะรายวิชา 

 2.   ด าเนินการ และประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัภาคตดักรวย และภาคตดักรวยในงานอาชพี 

สาระการเรียนรู ้

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัพาราโบลา 

2. สมการของพาราโบลา 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครนู ารปูภาพเกีย่วกบัพาราโบลาไปประยุกตใ์ช ้

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรื่องสว่นประกอบของพาราโบลา 

3.ครอูธบิายเรื่องสมการของพาราโบลา เมื่อโฟกสัอยู่บนแกน  Xจุดยอดอยู่ทีจุ่ดก าเนิด (0, 0) 

4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่5.1 

5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่2-3 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่5.2 

 6.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่5.1 

 7.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 



8.ครอูธบิายสมการพาราโบลา เมื่อโฟกสัอยู่บนแกน Yจุดยอดอยู่ทีจุ่ดก าเนิด (0, 0) 

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่5.3 

10.ครอูธบิายตวัอย่างที ่5 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่5.4 

 11.ครอูธบิายตวัอย่างที ่6 

 12.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่5.2 

 13.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 14.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปสมการของพารโบลา 

 15.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่5 

 16.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 17.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้   

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่5 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 



 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการของพาราโบลา ครรูวบรวมและท าเป็น

สลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้
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รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น  คาบท่ี 13-14 

หน่วยที ่5                           ช่ือหน่วย  สมการของวงรี 

 

แนวคิด 

ในการศกึษาเรื่องภาคตดักรวยแลว้ นอกจากศกึษาเกีย่วกบัวงกลมและพาราโบลาแลว้  

ในหน่วยนี้ยงัจะท าการศกึษาเกีย่วกบัรปูทรงอกีรปูหนึ่ง คอื วงร ี(Ellipse) ซึง่การศกึษาเกีย่วกบัวงรจีะตอ้งทราบว่า

สว่นประกอบมอีะไรบา้ง และสมการวงรมีลีกัษณะอย่างไร ตลอดจนเราตอ้งน าความรูเ้รื่องวงรไีปประยุกตใ์ชใ้นเรื่อง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งและมปีระโยชน์ ดงัทีจ่ะท าการศกึษาในหน่วยนี้ต่อไป 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. อธบิายสว่นประกอบของวงรแีลว้สามารถน าไปใชใ้นการค านวณได้ 

2. อธบิายรปูแบบสมการของวงรแีละเขยีนสมการไดเ้มื่อทราบสว่นประกอบของวงร ี

3. อธบิายรปูแบบสมการของวงรแีลว้น าไปเขยีนกราฟของวงรไีด ้

4. อธบิายรปูแบบและค านวณสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัวงรไีด ้

สมรรถนะรายวิชา 

 2.ด าเนินการ และประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัภาคตดักรวย และภาคตดักรวยในงานอาชพี 

 

สาระการเรียนรู ้

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวงร ี

2. สมการวงร ี

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครนู ารปูภาพเกีย่วกบัวงรไีปประยุกตใ์ช ้

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรื่องสว่นประกอบของวงร ี

3.ครอูธบิายเรื่องสมการของวงร ีมจีุดโฟกสัอยู่บนแกน  X 

4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1-2 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่6.1 

5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่6.2 

 6.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่6.1 

 7.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 



8.ครอูธบิายเรื่องสมการของวงร ีมจีุดโฟกสัอยู่บนแกน  Y 

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4-6 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่6.3 

 10.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่6.2 

11.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 12.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปสมการของวงร ี

 13.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่6 

 14.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 15.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  

  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่6 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการของวงร ีครรูวบรวมและท าเป็นสลาก 

ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   15-16 

หน่วยท่ี 7                    ช่ือหน่วย       สมการของไฮเพอรโ์บลา 

 

แนวคิด 

จากการทีเ่ราไดศ้กึษา เรื่อง วงกลม พาราโบลา และวงร ีมาแลว้ ในหน่วยนี้จะศกึษาเกีย่วกบัภาคตดักรวยที่

น่าสนใจ คอื ไฮเพอรโ์บลา ซึง่กราฟของไฮเพอรโ์บลาจะแตกต่างจากกราฟของวงกลมและวงร ีซึง่มลีกัษณะปิด 

โดยเฉพาะกราฟของวงร ีและไฮเพอรโ์บลา แมว้่าจะแตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาสมการของภาคตดักรวยทัง้สอง

ชนิดนี้มบีางสว่นทีค่ลา้ยกนั ดงัทีเ่ราจะท าการศกึษาต่อไป 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. อธบิายสว่นประกอบของไฮเพอรโ์บลาแลว้สามารถน าไปใชใ้นการค านวณได้ 

2. อธบิายรปูแบบสมการของไฮเพอรโ์บลา และเขยีนสมการไดเ้มื่อทราบสว่นประกอบของไฮเพอรโ์บลา 
3. อธบิายรปูแบบสมการของไฮเพอรโ์บลาแลว้น าไปเขยีนกราฟของไฮเพอรโ์บลาได ้

4. อธบิายรปูแบบและค านวณสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัไฮเพอรโ์บลาได ้

สมรรถนะรายวิชา 

 2.ด าเนินการ และประยุกตค์วามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัภาคตดักรวย และภาคตดักรวยในงานอาชพี 

สาระการเรียนรู ้

1. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัไฮเพอรโ์บลา 

2. สมการของไฮเพอรโ์บลา 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครนู ารปูภาพเกีย่วกบัไฮเพอรโ์บลาไปประยุกตใ์ช ้

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรื่องสว่นประกอบของไฮเพอรโ์บลา 

3.ครอูธบิายเรื่องไฮเพอรโ์บลาทีม่จีุดศนูยก์ลางอยู่ทีจุ่ดก าเนิด  

 ไฮเพอรโ์บลาทีม่จีุดโฟกสัอยูบ่นแกน  X 

4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1-3 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่7.1 

 5.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่7.1 

 6.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

7.ครอูธบิายเรื่องไฮเพอรโ์บลาทีม่จีุดศนูยก์ลางอยู่ทีจุ่ดก าเนิด  



 ไฮเพอรโ์บลาทีม่จีุดโฟกสัอยูบ่นแกน  Y 

8.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4 - 6แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่7.2 

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่5 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่7.3 

 10.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่7.2 

 11.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 12.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปสมการของไฮเพอรโ์บลา 

 13.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่7 

 14.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 15.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  
  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่7 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 



 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการของไฮเพอรโ์บลา ครรูวบรวมและท า

เป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น            คาบท่ี   17-18 

หน่วยท่ี  -                   ช่ือหน่วย       สอบกลางภาค 

แนวคิด 

 สอบกลางภาคเป็นการวดัความรูแ้ละความเข้าใจหน่วยการเรียนรูห้น่วยท่ี 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   19-20 

หน่วยท่ี 8                             ช่ือหน่วย          ความสมัพนัธ ์

 

แนวคิด 

คู่อนัดบัประกอบดว้ย สมาชกิ 2 ตวั คอืสมาชกิตวัหน้าและสมาชกิตวัหลงัเขยีนแทนดว้ย (a,b) 
ผลคณูคารท์เีซยีนของเซต A และเซต B คอืเซตของคู่อนัดบั (a, b) ทัง้หมด โดยที ่a A และb B เขยีนแทน

ดว้ย A×B อ่านว่า เอ คณู บ ี
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. บอกบทนิยามของการเท่ากนัของคู่อนัดบัและสามารถน าไปใชแ้กป้ญัหาได ้
2. บอกบทนิยามของผลคณูคารท์เีซยีนและสามารถหาผลคณูคารท์เีซยีนและจ านวนสมาชกิของผลคณูคาร์

ทเีซยีนจากเซตทีก่ าหนดใหส้องเซตได ้
3. เขยีนผลคณูคารท์เีซยีนจากเซตสองเซตใดๆทีก่ าหนดใหใ้นรปูเซตแบบบอกเงื่อนไขหรอืแบบแจกแจง

สมาชกิได ้
สมรรถนะรายวิชา 

3. ด าเนินการ และประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธแ์ละฟงักช์นัรปูต่างๆ ในสถานการณ์หรอืปญัหาทีก่ าหนด 
สาระการเรียนรู ้

   การทดสอบก่อนเรยีน(หน่วยที8่ -12) 

1. คู่อนัดบั 
2. ผลคณูคารท์เีซยีน 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ใหน้กัเรยีนท าการทดสอบก่อนเรยีน 

 2.ครสูนทนากบัสิง่ต่างๆทีม่คีวามสมัพนัธก์นัพรอ้มใหน้กัเรยีนยกตวัอย่างสิง่สองสิง่ที่มคีวามสมัพนัธก์นัใน

ชวีติประจ าวนั 

 ขัน้สอน 

 3.ครอูธบิายบทนิยามการเท่ากนัของคู่ล าดบั 

4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่8.1 

5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่2แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่8.2 

 6.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่8.1 

 7.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

8.ครอูธบิายบทนิยามผลคณูคารท์เีซยีน   

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่8.3 



10.ครอูธบิายสมบตัขิองผลคณูคารท์เีชยีน 

 11.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่8.2 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 12.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปคู่ล าดบัและผลคณูคารท์เีซยีน 
  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่8 

 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 



 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัคูล่ าดบัและผลคณูคารท์เีซยีน ครรูวบรวมและ

ท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน (หน่วยท่ี8-12) 

ตอนท่ี1 จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 

1. จงหาค่า x และ y ทีท่ าใหคู้่อนัดบัเท่ากนั (x+y,1)=(3,x-y) 

 1. (1,2)  2. (1,3)   3. (2,1)   4. (3,1) 

2. ก าหนดให ้A={2,6} และ B={0,5,7} ค่าของ AxB ตรงกบัขอ้ใด 

    1.  {(2,0),(2,5),(2,7),(6,0),(6,2),(6,7)} 

    2.  {(2,0),(6,0),(2,5),(6,5),(2,7),(6,7)} 

    3.  {(2,0),(2,5),(2,6),(6,0),(6,5),(6,7)}    

    4.  {(2,7),(2,0),(2,5),(6,0),(6,6),(6,7)}  

3.ก าหนดให ้A={0,1,2,3,4,5,}และ r={(x,y)∈AxA|y=2x} แลว้Rr ตรงกบัขอ้ใด 

     1. {0,1,2}     2.{1,2,4} 

     3. {c,d.a}     4.{1,2,4,8,16,32} 

4. ก าหนดให ้r={(x,y)|y= } ขอ้ทีถู่กตอ้งตรงกบัขอ้ใด 

    1. Dr=R, Rr=R     2. Dr=R ,Rr.=R-{0} 

    3. Dr=R-{0}, Rr=R    4. Dr=R-{0} ,Rr=R-{0} 

5. ความสมัพนัธข์อ้ใดเป็นฟงักช์นั 

    1.  {(0,0),(0,1),(-1,0),(2,-3)}    2.  {(1,2),(2,3),(2,5),(3,-4)} 

    3.  {(-1,1),(-2,0),(1,1),(2,-2)}       4.  {(2,7),(2,0),(-6,6),(5,7)}  

6.   ก าหนดให ้f(x) = 















3;  2

33;2

3;         0

xx

x

x

 

     แลว้ค่าของf(-4)+ f(0)+ f(4)  ตรงกบัขอ้ใด 

1. 10                        2. 8 3.  6   4. 4 

7.ขอ้ใดต่อไปนี้กล่าวถูกตอ้ง  

     1. ฟงักช์นัเชงิเสน้คอืฟงักช์นัคงตวั   

     2.  ฟงักช์นัก าลงัสอง เป็นฟงักช์นัพหุนาม 



     3. กราฟของฟงักช์นัเชงิเสน้ตอ้งเป็นเสน้ตรงทีผ่่านจุดก าเนิด   

4. ฟงักช์นัเอกลกัษณ์เป็นกราฟเสน้ตรงทีข่นานกบัแกน X 

8. 
2

lim
x

(3x2 - 2x - 10) เท่ากบัขอ้ใด 

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

9. 
8x

lim 8
642





x
x

 เท่ากบัขอ้ใด 

1. 0 2. 8 3. 16 4. หาค่าไมไ่ด้

 โจทยก์ าหนด  f(x) = 










2,        

2,   2-x3

3 xx

x
  ตอบค าถามขอ้ 10–11 

10. 
2x

lim f(x) เท่ากบัขอ้ใด 

1. 1 2. 4 3. 6 4. 8 

11. 
2x

lim f(x) เท่ากบัขอ้ใด 

1. 1 2. 4 3. 6 4. 8 

12. ก าหนด  f(x) = 














3,               9

3,    
3
273

x

x
x

x
 

ขอ้ใดต่อไปนี้ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

1. 

3

lim

x

f(x) = 

3

lim

x

 (x2 + 3x + 9)  

2.  f(3) = 9 

3. 

3

lim

x

f(x)   f(3) 

4. f ต่อเนื่อง ที ่x=3 

13. ถา้ f(x) = 3
2

x3 + x แลว้ f(–2) เท่ากบัขอ้ใด 

1. –7 2. 9 3. 10 4. 3
22

 

14. ถา้ y = x2(x – 1) แลว้ 
dx

dy
 เท่ากบัขอ้ใด 



1. 3x2 2. 2x + 1 3. 3x2 – 1 4. 3x2 – 2x 

โจทย ์ วตัถุเคลื่อนทีต่ามแนวเสน้ตรง ตามสมการ s = t3 – 3t2 - 9t + 5 เมื่อ s เป็นระยะทางการเคลื่อนที ่หน่วยเป็น
เมตร และ t เป็นเวลาของการเคลื่อนที ่หน่วยเป็นวนิาท ี (ตอบค าถามขอ้ 15–16) 

15.ความเรว็ ณ เวลาใดๆ เท่ากบัขอ้ใด 

1. 3t2 2. 3t2 – 2t 

3. 3t2 – 6t -9 4. 3t2 – 6t + 5 

16. ความเรง่ ณ วนิาททีี ่2 เทา่กบัขอ้ใด 

1. 3 เมตร/วนิาที2 2. 6 เมตร/วนิาที2 

3. 9 เมตร/วนิาที2 4. 12 เมตร/วนิาที2 

17.  ถา้ dx
dy

 = x + x2 แลว้ y มคี่าเท่ากบัขอ้ใด 

1. y = 2x2 + x3 +c 2. y = 2

2x
 + 2x + c 

3. y = 2

2x
 + 3
2 3x

 + c 4. y = 2

2x
 + 3

3x
 + c 

18. ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

  1.      7x5 dx = 6
7 6x

 + c    2.     x3 dx = 4
3 4x

 + c 

3.  2x dx = x2 + c 4.  5 dx = 5x + c 

19.  

2

1

234 dx)xx(  เท่ากบัขอ้ใด 

1. -1 2. 0 

3. 1 4. 8 

20. พืน้ทีซ่ึง่ถกูปิดลอ้มดว้ยเสน้ตรง y = 2x + 1, x = 0 และ x = 4 เทา่กบัขอ้ใด 

1. 9 ตารางหน่วย 
2. 12 ตารางหน่วย 
3. 16 ตารางหน่วย 
4. 20 ตารางหน่วย 

................................................................................................................................................. 

 



เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน(หน่วยท่ี8-12) 

1. 3   2. 2 

3. 2   4. 3 

5. 3   6. 2 

7. 2   8. 1 

9. 3   10. 2 

11. 4   12. 4 

13. 2   14. 4 

15. 3   16. 2 

17. 4   18. 2 

19. 1   20. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 11               

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   21-22 

หน่วยท่ี 8                            ช่ือหน่วย          ความสมัพนัธ ์
             

 

แนวคิด 

ความสมัพนัธ ์เป็นสบัเซตของผลคณูคารท์เีซยีนระหว่างเซตสองเซตเขยีนแทนดว้ย r 
 โดเมน และ เรนจข์องความสมัพนัธ ์r คอืสมาชกิตวัหน้าและสมาชกิตวัหลงัทัง้หมดของคู่อนัดบั 
เขยีนแทนดว้ย Dr และ Rr 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

4. บอกบทนิยามของความสมัพนัธแ์ละเขยีนแสดงความสมัพนัธจ์ากเซตทีก่ าหนดใหส้องเซตภายใตเ้งื่อนไข
บางประการได ้

5. หาจ านวนความสมัพนัธท์ีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากเซตจ ากดัทีก่ าหนดใหไ้ด ้
6. หาโดเมนและเรนจข์องความสมัพนัธท์ีก่ าหนดใหไ้ด ้

สมรรถนะรายวิชา 

3. ด าเนินการ และประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธแ์ละฟงักช์นัรปูต่างๆ ในสถานการณ์หรอืปญัหาทีก่ าหนด 
สาระการเรียนรู ้

3. ความสมัพนัธ ์
4. โดเมน และเรนจข์องความสมัพนัธ ์

 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องผลคณูคารท์เีชยีนโดยใชก้ารถามตอบ 

 ขัน้สอน 

 2.ครใูหน้กัเรยีนซกัถามเกีย่วกบัการท าแบบฝึกหดัที่ 8.2 ว่ามขีอัสงสยัอะไรบา้งแลว้ครอูธบิายเพิม่เตมิ 

 3.ครอูธบิายบทนิยามความสมัพนัธ ์

4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4-5 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่8.4 

 5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่6 

 6.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่8.3 

 7.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

8.ครอูธบิายเรื่องโดเมน และเรนจข์องความสมัพนัธ ์ 

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่7 -8 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่8.5 

10.ครอูธบิายตวัอย่างที ่9 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่8.6 



 11.ครอูธบิายตวัอย่างที ่10 

 12.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่8.4 

 13.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลย 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 14.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปความสมัพนัธ ์

 15.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่8 

 16.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 17.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  
  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่8 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  



 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัความสมัพนัธ ์ครรูวบรวมและท าเป็นสลาก 

ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 12               

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น               คาบท่ี   23-24 

หน่วยท่ี 9                                        ช่ือหน่วย         ฟังกช์นั 

 

แนวคิด 

 ฟงักช์นั คอืความสมัพนัธ ์r ใดๆ โดยที ่ถา้ (x , y) r และ (x , z) r  แลว้  y=z   

โดยทัว่ไปนิยมใชอ้กัษร f,g,h เขยีนแทนฟงักช์นั 
 โดเมนของฟงักช์นัเขยีนแทนดว้ย Df และ เรนจข์องฟงักช์นั เขยีนแทนดว้ย Rf 
 ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1.บอกไดว้่าความสมัพนัธท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นฟงักช์นัหรอืไม่เป็นฟงักช์นั 

2.หาค่าของฟงักช์นัเมื่อก าหนดโดเมนให ้

3.หาโดเมนและเรนจข์องฟงักช์นัทีก่ าหนดใหไ้ด ้

 

สมรรถนะรายวิชา 

3. ด าเนินการ และประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธแ์ละฟงักช์นัรปูต่างๆ ในสถานการณ์หรอืปญัหาทีก่ าหนด 
  

สาระการเรียนรู ้

1. ความหมายของฟงักช์นั 

2. สญัลกัษณ์ของฟงักช์นั 

3. โดเมนและเรนจข์องฟงักช์นั 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.คร-ูและนกัเรยีนทบทวนเรื่องความสมัพนัธ ์  

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายบทนิยามของฟงักช์นั 

3.ใหน้กัเรยีนพจิารณาความสมัพนัธแ์บบแจกแจงสมาชกิในตวัอย่างที1่-2  

แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่9.1 

4.ใหน้กัเรยีนพจิารณาความสมัพนัธแ์บบบอกเงื่อนไขในตวัอย่างที3่  

5.ใหน้กัเรยีนพจิารณาความสมัพนัธโ์ดยก าหนดดว้ยกราฟของความสมัพนัธใ์นตวัอย่างที ่4  

แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่9.2 

 6.ครอูธบิายสญัลกัษณ์ของฟงักช์นัและการหาค่าฟงักช์นัf(x) 

7.ครอูธบิายตวัอย่างที ่5-8แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่9.3 



8. ครอูธบิายเรื่องโดเมนและเรนจข์องฟงักช์นั 

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่9แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่9.4 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

10.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่9.1 

  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านักพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่9 
  

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 



 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัโดเมนและเรนจข์องฟงักช์นั  ครรูวบรวมและ

ท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 13              

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น                คาบท่ี   25-26 

หน่วยท่ี 9                                             ช่ือหน่วย          ฟังกช์นั 

 

แนวคิด 

 ฟงักช์นัแบ่งเป็น 2 ชนิดคอื ฟงักช์นัพชีคณิต และฟงักช์นัอดสิยั 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

 3. ระบุชนิดของฟงักช์นัได ้

4.บอกไดว้่าฟงักช์นัเชงิเสน้ทีก่ าหนดใหเ้ป็นฟงักช์นัเพิม่หรอืฟงักช์นัลด 

5.หาจุดวกกลบัเมื่อก าหนดฟงักช์นัก าลงัสองได ้

6.หาค่าสงูสดุหรอืต ่าสดุของฟงักช์นัก าลงัสองได ้

สมรรถนะรายวิชา 

3. ด าเนินการ และประยุกตใ์ชค้วามสมัพนัธแ์ละฟงักช์นัรปูต่างๆ ในสถานการณ์หรอืปญัหาทีก่ าหนด 
  

สาระการเรียนรู ้

4.ชนิดของฟงักช์นั 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนความรูเ้กีย่วกบัฟงักช์นัโดยใชก้ารถาม-ตอบ 

 ขัน้สอน 

 2.ครใูหน้กัเรยีนซกัถามเกีย่วกบัการท าแบบฝึกหดัที ่9.1 ว่ามขีอัสงสยัอะไรบา้ง แลว้ครอูธบิายเพิม่เตมิขอ้ที่

นกัเรยีนท าผดิเป็นจ านวนมากเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 3.ครอูธบิายชนิดของฟงักช์นั 

4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่10-11 

 5.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่9.2 

 13.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลยหน้าชัน้เรยีน 

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 14.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปชนิดของฟงักช์นั 

 15.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่9 

 16.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 17.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  

  



ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่9  

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 ครใูหน้กัเรยีนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน ไปคน้ควา้และท ารายงานสง่เรือ่งชนิดของฟงักช์นั 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 14              

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   27-28 

หน่วยท่ี 10                            ช่ือหน่วย         ลิมิตของฟังกช์นั 

แนวคิด 

ในการศกึษาวชิาแคลคลูสั เราจ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องลมิติของฟงักช์นั ทัง้น้ี เพราะขบวนการต่างๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ในวชิาแคลคลูสันัน้ จะเริม่ตน้จากการศกึษาลมิติของฟงักช์นัและในหน่วยนี้เราจะท าการศกึษาเฉพาะทีจ่ะ

น าไปใชค้ านวณเท่านัน้ สว่นการพสิจูน์ หรอืทฤษฎบีทต่างๆ เราจะท าการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป ในหน่วยนี้เรา

จะท าการศกึษาเบือ้งตน้ของลมิติเท่านัน้ ดงัทีจ่ะท าการศกึษาต่อไปในหน่วยนี้ 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. อธบิายความหมายของลมิติได ้

2. อธบิายทฤษฎขีองลมิติและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการค านวณได ้

สมรรถนะรายวิชา 

    4.ด าเนินการเกีย่วกบัลมิติของฟงักช์นั อนุพนัธข์องฟงักช์นัพชีคณิต และอนิทกิรลัฟงักช์นัพชีคณิต 
 

สาระการเรียนรู ้

1.ลมิติของฟงักช์นั 

2.ทฤษฎบีทเกีย่วกบัลมิติ 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนเรื่องฟงักช์นัโดยใชก้ารถาม-ตอบ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายเรื่องความหมายของลมิติของฟงักช์นั 

3.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 

4.ครอูธบิายบทนิยามที1่ -3 

5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่2 

6.ใหน้กัเรยีนจบัคู่กนัศกึษาหนงัสอืเรื่องทฤษฎบีทเกีย่วกบัลมิติของฟงักช์นั   

7.ครอูธบิายตวัอย่างที ่3 -4 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่10.1 

8.ครอูธบิายตวัอย่างที ่5 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่10.2 

9.  ครอูธบิายตวัอย่างที ่6แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่10.3 

  



ขัน้สรปุและประยุกต ์

10. ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรุปความหมายของลมิติของฟงักช์นั 

11. ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่10.1 

 12.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ 

 13.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่10 
 

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 



 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาเกีย่วกบัการหาลมิติของฟงักช์นั  ครรูวบรวมและท า

เป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 15              

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   29-30 

หน่วยท่ี 10                                            ช่ือหน่วย        ลิมิตของฟังกช์นั 

แนวคิด 

ในการศกึษาวชิาแคลคลูสั เราจ าเป็นตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องลมิติของฟงักช์นั ทัง้น้ี เพราะขบวนการต่างๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ในวชิาแคลคลูสันัน้ จะเริม่ตน้จากการศกึษาลมิติของฟงักช์นัและในหน่วยนี้เราจะท าการศกึษาเฉพาะทีจ่ะ

น าไปใชค้ านวณเท่านัน้ สว่นการพสิจูน์ หรอืทฤษฎบีทต่างๆ เราจะท าการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป ในหน่วยนี้เรา

จะท าการศกึษาเบือ้งตน้ของลมิติเท่านัน้ ดงัทีจ่ะท าการศกึษาต่อไปในหน่วยนี้ 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

3. ค านวณหาค่าลมิติของฟงักช์นั เมื่อก าหนดฟงักช์นัมาใหไ้ด ้

4. ค านวณหาค่าความต่อเน่ืองของฟงักช์นั โดยเมื่อก าหนดฟงักช์นัมาใหไ้ด ้

สมรรถนะรายวิชา 

 4. ด าเนินการเกีย่วกบัลมิติของฟงักช์นั อนุพนัธข์องฟงักช์นัพชีคณิต และอนิทกิรลัฟงักช์นัพชีคณิต 

สาระการเรียนรู ้

3. ลมิติซา้ยและลมิติขวา  
4. ความต่อเน่ืองของฟงักช์นั 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนความรูเ้กีย่วกบัการหาลมิติ โดยใชท้ฤษฎบีทลมิติของฟงักช์นัโดยใชก้ารถาม-ตอบ  

 ขัน้สอน 

 2.ครใูหน้กัเรยีนซกัถามเกีย่วกบัการท าแบบฝึกหดัที ่10.1 ว่ามขีอัสงสยัอะไรบา้ง แลว้ครอูธบิายเพิม่เตมิขอ้ที่

นกัเรยีนท าผดิเป็นจ านวนมากเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

 3.ครอูธบิายลมิติซา้ยและลมิติขวา  
4.ครอูธบิายตวัอย่างที ่7 - 9 

 5.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่10.2 

 6.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลยหน้าชัน้เรยีน 

 7.ครอูธบิายความต่อเน่ืองของฟงักช์นั 
8.ครอูธบิายตวัอย่างที ่10 - 12 

 9.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่10.3 แลว้แลกเปลีย่นกนัตรวจตามทีค่รเูฉลย  

 ขัน้สรปุและประยุกต ์

 10.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปลมิติของฟงักช์นั 

 11.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่10 



 12.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ  

 13.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้   

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่10  

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครใูหน้กัเรยีนแบง่กลุ่มๆละ 4คน ศกึษาโจทยเ์กีย่วกบัความต่อเน่ืองของฟงักช์นั กลุ่มละ 2 ขอ้ครรูวบรวม

และท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพือ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการท่ี 16              

รหสัวิชา 1000-4105 เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น             คาบท่ี   31-32 

หน่วยท่ี 11                            ช่ือหน่วย    อนุพนัธข์องฟังกช์นั 
     

 

แนวคิด 

ในการศกึษาวชิาแคลคลูสั นอกจากเรื่องลมิติทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนแลว้ อกีเรื่อง 

ทีส่ าคญัคอือนุพนัธ ์ในหน่วยนี้จะเป็นการหาค่าของอนุพนัธ ์ซึง่การหาค่าของอนุพนัธน์ัน้ท าได้หลายวธิ ีขึน้อยู่กบัว่า

เราตอ้งการทีจ่ะทราบค่าเกีย่วกบัอะไร แต่ทีเ่ราจะท าการศกึษา เป็นการหาค่าอนุพนัธข์องฟงักช์นั โดยใชส้ตูรทัว่ๆ ไป 

และการประยุกตใ์ชอ้นุพนัธ ์ซึง่ท าใหเ้ราสามารถศกึษาเกีย่วกบัเรื่องอนุพนัธไ์ดโ้ดยง่าย ดงัทีเ่ราจะศกึษาต่อไปใน

หน่วยนี้ 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. อธบิายความหมายของอนุพนัธไ์ด ้

2. ค านวณหาค่าอนุพนัธ ์โดยใชส้ตูรได ้

3. น าเรื่องอนุพนัธไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการค านวณได ้

สมรรถนะรายวิชา 

 4.ด าเนินการเกีย่วกบัลมิติของฟงักช์นั อนุพนัธข์องฟงักช์นัพชีคณิต และอนิทกิรลัฟงักช์นัพชีคณิต 
สาระการเรียนรู ้

 1. อนุพนัธข์องฟงักช์นั  

 2. สตูรเบือ้งตน้ในการหาอนุพนัธข์องฟงักช์นั 

 3. การประยุกตอ์นุพนัธ ์

4. ความชนัของเสน้โคง้ 
5. สมการเสน้สมัผสัเสน้โคง้ 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครทูบทวนความรูเ้กีย่วกบัอตัราการเปลีย่นแปลง โดยใชก้ารถาม-ตอบ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายความหมายและบทนิยามของอนุพนัธข์องฟงักช์นั 

 3.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 

 4.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่ศกึษาในหนงัสอืเรื่องสตูรเบือ้งตน้ในการหาอนุพนัธข์องฟงักช์นั 

5. ครอูธบิายตวัอย่างที ่2-4 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่11.1 



 6.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่ศกึษาตวัอย่างที ่5 โดยใชส้ตูรเการหาอนุพนัธข์องฟงักช์นั 

 7.ครใูหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่11.2 โดยสุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาท าทลีะขัน้ตอน 

 8.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่11.1แลว้แลกเปลีย่นกนัตรวจตามทีค่รเูฉลย 

 9.ครอูธบิายการประยุกตอ์นุพนัธ ์ 
10.ครอูธบิายตวัอย่างที ่6 - 7 

 11.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่11.2 

 12.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลยหน้าชัน้เรยีน 

 13.ครอูธบิายบทนิยามความชนัของเสน้โคง้ 
 14.ครอูธบิายสมการเสน้สมัผสัเสน้โคง้ 
15. ครอูธบิายตวัอย่างที ่9  แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่11.3 

 16.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่11.3 

 17.ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ขัน้สรปุและประยุกต ์

 18.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปอนุพนัธข์องฟงักช์นั 

 19.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่11 

 20.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ  

 21.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่11   

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครใูหน้กัเรยีนแบง่กลุ่มๆละ 4คน ศกึษาโจทยเ์กีย่วกบัสตูรในการหาอนุพนัธข์องฟงักช์นั กลุ่มละ 4 ขอ้ครู

รวบรวมและท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยท่ี 12                                  ช่ือหน่วย อินทิกรลั 

 

แนวคิด 

จากการทีเ่ราไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัเรื่องทีเ่ป็นพืน้ฐานในการศกึษาเรื่องแคลคลูสัมา 

พอสมควรแลว้ ต่อไปในหน่วยนี้เราจะท าการศกึษาเกีย่วกบัเรื่อง อนิทกิรลั(Integral) หรอืปรพินัธ ์ ซึง่เป็นอกี

กระบวนการหน่ึงทีผ่กผนักบัการหาอนุพนัธ ์  เพราะการหาอนิทกิรลัเป็นการหาค่าฟงักช์นั เมือ่เราทราบอนุพนัธข์อง

ฟงักช์นันัน้ๆ ดงัทีจ่ะท าการศกึษาต่อไปในหน่วยน้ี 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

1. อธบิายปฏยิานุพนัธไ์ด ้

2. ค านวณเกีย่วกบัอนิทกิรลัจ ากดัเขตได ้

3. บอกสมบตักิารหาอนิทกิรลัและน าไปใชใ้นการค านวณได ้

4. น าเรื่องอนิทกิรลัจ ากดัเขตไปประยุกตไ์ด ้

สมรรถนะรายวิชา 

 4.ด าเนินการเกีย่วกบัลมิติของฟงักช์นั อนุพนัธข์องฟงักช์นัพชีคณิต และอนิทกิรลัฟงักช์นัพชีคณิต 

 

สาระการเรียนรู ้

1. ปฏยิานุพนัธ ์ 

2. อนิทกิรลัจ ากดัเขต 

3. สมบตัขิองอนิทกิรลัจ ากดัเขต 

4. การประยุกตใ์ชอ้นิทกิรลัจ ากดัเขต 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

 1.ครทูบทวนเรื่องอนุพนัธข์องฟงักช์นัโดยการถามตอบ 

 ขัน้สอน 

 2.ครอูธบิายปฏยิานุพนัธโ์ดยเรยีกการถามตอบทลีะขัน้ตอน 

 3.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่ศกึษาในหนงัสอืเรื่องสตูรการหาอนิทกิรลัเบือ้งตน้พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 

4. ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่12.1 

5.ครอูธบิายตวัอย่างที ่1 – 3 แลว้ใหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่12.2 

 6.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่12.1โดยสุม่เลอืกนกัเรยีนตอบทลีะคน 



 7.ครใูหน้กัเรยีนลองท ากจิกรรมที ่11.2 โดยสุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาท าทลีะขัน้ตอน 

 8.ครอูธบิายเรื่องอนิทกิรลัจ ากดัเขตและสมบตัขิองอนิทกิรลัจ ากดัเขต 

9.ครอูธบิายตวัอย่างที ่4 – 6  

 10.ครอูธบิายเรื่องการประยุกตใ์ชอ้นิทกิรลัจ ากดัเขต 

11.ครอูธบิายตวัอย่างที ่7  

 12.ครใูหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดัที ่12.2   

 13.ครสูุม่เลอืกนกัเรยีนออกมาเฉลยหน้าชัน้เรยีน 
 

ขัน้สรปุและประยุกต ์

 17.ครแูละนกัเรยีนร่วมสรุปอนิทกิรลั 

 18.ใหน้กัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่12 

 19.ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่กนัเปรยีบเทยีบค าตอบ  

 20.ครเูฉลยพรอ้มนกัเรยีนทัง้ชัน้  

ส่ือและแหล่งเรียนรู ้

 1.หนงัสอืเรยีนวชิาเรขคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งตน้ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 3. Power Point หน่วยที ่12   

หลกัฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของคร ู

 2.ใบเชค็รายชื่อ 

 3.แผนการจดัการเรยีนรู ้

 4.เนื้องานในหนงัสอืเรยีน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.ประเมนิความเรยีบรอ้ยของ กจิกรรมและแบบฝึกหดั 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 

1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน 



4.สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

 5.ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.แบบประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 2.กจิกรรมและแบบฝึกหดัในหนงัสอืเรยีน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 3.แบบทดสอบเกบ็คะแนน เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 

 4.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

 5.เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 6.การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครแูจกกระดาษเป็นชิน้ๆ ใหน้กัเรยีนเขยีนโจทยป์ญัหาอนิทกิรลัรวบรวมและท าเป็นสลาก ใหน้กัเรยีนในชัน้

สุม่จบัและตอบค าถามของเพื่อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยท่ี -                            ช่ือหน่วย    การสอบปลายภาค 

แนวคิด 

 สอบปลายภาคเป็นการวดัความรูแ้ละความเข้าใจหน่วยการเรียนรูห้น่วยท่ี 8-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทึกหลงัการจดัเรียนรู ้

 ข้อสรปุหลงัการเรียนรู ้

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาท่ีพบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 แนวทางแก้ปัญหา 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรบัปรุงในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

            หวัหน้าหมวด/แผนกวชิา 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรบัปรุงดงัเสนอ 

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

                    รองผูอ้ านวยการฝา่ยวชิาการ 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

                                  ผูอ้ านวยการ 

          ……………./…………………./………………… 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ประเมนิจากผลงานทีน่กัเรยีนจดัท าและน ามาจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบดว้ย 

1. ปก 

2. ค าน า 

3. ขอ้มลูสว่นตวั 

4. สารบญั 

5. จุดประสงค ์

6. เกณฑก์ารประเมนิงาน 

7. งานทัง้หมด 

8. แบบทดสอบต่างๆ 

9. งานทีม่อบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมนิตนเอง/เพื่อน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 

11. ความคดิเหน็ต่อวชิา 

 

ตวัอยา่งข้อมูลส่วนตวั 

1. ชื่อ………………………………………………………………………………………………………. 

2. เกดิวนัที…่………………………เดอืน………………………………พ.ศ. ………………….……… 

3. ชื่อบดิา…………………………………………ชื่อมารดา……………………………………………. 

 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

4. ทีอ่ยู…่………………………………………………………………………………………………….. 

5. วชิาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 

6. กจิกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 

7. สิง่ทีป่ระทบัใจในการเรยีน……………………………………………………………………………... 

8. รางวลัทีเ่คยไดร้บั………………………………………………………………………………………. 

9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อุดมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 

11. ผลงานทีส่ะสม………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหต ุ : สะสมงานไดทุ้กหน่วย นกัเรยีนน าผลงานทีพ่อใจใสแ่ฟ้มสะสมไว ้

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 

ท่ี 

 

พฤติกรรม 

 

 

ช่ือ-สกลุ 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเหน็ 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอม    

รบัฟังคน

อ่ืน 

ท างาน 

ตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 

หมาย

เหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดงันี้ 

 

ดมีาก   = 4 สนใจฟงั ไมห่ลบั ไมพ่ดูคุยในชัน้ มคี าถามทีด่ ีตอบค าถามถูกตอ้ง ท างานสง่ครบตรงเวลา 

ด ี   = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 50% 

ปรบัปรุง    = 1 เขา้ชัน้เรยีน  แต่การแสดงออกน้อยมาก สง่งานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 

…………/…………/……….. 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเหน็ 

การรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
 ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 
ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 
การแต่งกาย 

มารยาทใน
การพดู 

การใช้ 
ภาษา 

วิธีการ    
น าเสนอ 

เน้ือหาท่ี 
น าเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์า่น 25 คะแนน 
 
เกณฑก์ารสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟ้งั ไม่เหนบ็แนม เสยีดสผีูอ้ื่น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 
วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 
 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
 

 

 

 

 



ภาคผนวก จ 
แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

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

ที ่ คคุณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได ้ใช้ได้  
= 1 

ควร
ปรบัปรงุ  

=  0 
1 ความมีมนุษยสมัพนัธ ์

 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 
 ใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ต่างๆ ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบ     และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการ
ปฏบิตังิาน 

 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการ
ปฏบิตังิาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู ้
 ซกัถามปญัหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ความรกัสามคัคี 
 ร่วมมอืในการท างาน 

   
 

7 ความกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้
ต่อหน้าและลบัหลงั 

   
 

 
รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 

หมายเหต ุ : แบบประเมนินี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม และประเมนิคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 

 
 

 
 



 

ภาคผนวก ฉ 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

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

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

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
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝรู่ ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 
ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 
 
 
หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ช 
แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

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

รหสัวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

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 าดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ าตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ซ 
บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
หมายเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฌ 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน………………………………................รหสั   1000-4105 วิชา เรขาคณิตวิเคราะหแ์ละแคลคลูสัเบือ้งต้น 
ภาคเรียนท่ี………………………………………….... ปีการศึกษา……………………………… 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

หมายเหต ุ  : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้

 
 

 
 

 

 


