


 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 รายวิชา คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน 1  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต จ านวน 7 ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้5 แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของเซต   จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนแทนเซต   จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ประเภทของเซต    จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จ านวนสมาชิกของเซต   จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เซตที่เท่ากัน    จ านวน 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เอกภพสัมพัทธ์    จ านวน 1 ชั่วโมง 

 
นางจงกล  รจนา 

ครู คศ.3 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุาษฎร์ธานี ชุมพร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

 

  



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 เวลา 7 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต 

( 6 แผน 7 ชั่วโมง ) 

สาระส าคัญ 
- เซต (Sets) เป็นค ำที่บ่งบอกถึงกลุ่มสิ่งของต่ำงๆ และเมื่อกล่ำวถึงกลุ่มใดแล้ว สำมำรถ
ทรำบได้แน่นอนว่ำ สิ่งใดอยู่ในกลุม่ สิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม และเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่ำ สมำชิก  
 

- การเขียนแทนเซตเขียนได้ 2 แบบดังนี้ แบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวของเซตลง
ในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา “{ }” และใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างสมาชิกแต่ละตัว 
แบบบอกเงื่อนไขสมาชิก ใช้ตัวแปรเขียนแทนสมาชิกแล้วบรรยายสมบัติของสมาชิกที่อยู่ใน
รูปของตัวแปร 
 

1. เซตที่ไม่มสีมาชิก เรียกว่า เซตว่าง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “{ }” หรือ “ ” 
2. เซตที่มีจ านวนสมาชิกเท่ากับจ านวนเต็มบวกใดๆ หรือศูนย์ เรียกว่า เซตจ ากัด  
3. เซตที่ไม่ใช่เซตจ ากัด เรียกว่า เซตอนันต ์
 

- การหาจ านวนสมาชิกของเซต ให้เขียนเซตที่ต้องการหา เป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกก่อน 
แล้วจึงนับจ านวนสมาชิกโดยแยกจากจุลภาคที่คั่น 
 

- เซตที่เท่ากัน คือ เซตสองเซตที่มสีมาชิกเหมือนกันทุกตัวแม้ล าดับของสมาชิกจะต่างกัน ก็
ถือว่าเซตทั้งสองคือเซตเดียวกัน  
- เซต A เท่ากับ เซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิก 
ทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย A = B 
- เซต A ไมเ่ท่ากับ เซต B หมายความว่า มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ทีไ่ม่ใช่สมาชิก
ของเซต B หรือมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต B ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย 
A   B 

- ในการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก จะต้องก าหนดเซตขึน้มาหนึ่งเซตเรียกว่า เอก
ภพสัมพัทธ์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์   โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อกล่าวถึงสมาชิกของเซตใดๆ 
จะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสมาชิกในเอกภพสมัพัทธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 1 (1 ชั่วโมง)  
เรื่อง : ความหมายของเซต  
มฐ./ตัวช้ีวัด : ค 1.1 ม.4/1 
 สาระการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกีย่วกับเซต 

แผนที่ 2 (2 ชั่วโมง)  
เรื่อง : การเขียนแทนเซต  
มฐ./ตัวช้ีวัด : ค 1.1 ม.4/1 
 สาระการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกีย่วกับเซต 

แผนที่ 3 (1 ชั่วโมง)  
เรื่อง : ประเภทของเซต  
มฐ./ตัวช้ีวัด : ค 1.1 ม.4/1 
 สาระการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกีย่วกับเซต 
 

แผนที่ 4 (1 ชั่วโมง)  
เรื่อง : จ านวนสมาชิกของเซต  
มฐ./ตัวช้ีวัด : ค 1.1 ม.4/1 
 สาระการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกีย่วกับเซต 
 

แผนที่ 5 (1 ชั่วโมง)  
เรื่อง : เซตที่เท่ากัน  
มฐ./ตัวช้ีวัด : ค 1.1 ม.4/1 
 สาระการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกีย่วกับเซต 
 

แผนที่ 6 (1 ชั่วโมง)  
เรื่อง : เอกภพสัมพัทธ์  
มฐ./ตัวช้ีวัด : ค 1.1 ม.4/1 
 สาระการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นและ
สัญลักษณ์พื้นฐานเกีย่วกับเซต 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร   
2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจรต ิ
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้    
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
1. ใบกิจกรรม เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เซต 
 



แผ่นท่ี 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเร่ืองเซต ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
     มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง
จ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
     ตัวชี้วัด ค 1.1 - ม.4/1 เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับเซต
และตรรกศาสตร์เบื้องต้นในการสื่อสารและสื่อ 
ความหมายทางคณิตศาสตร์ 
สาระส าคัญ 
      ความหมายของเซต การเขียนแทนเซต ประเภทของเซต 
จ านวนสมาชิกของเซต เซตที่เท่ากัน และเอกภพสัมพัทธ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.) นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซต  
      2. (P) นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการคิด
แก้ปัญหา การสื่อสาร การวิเคราะห์ การประเมินผล และ
ประยุกต์โจทย์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
      3. (A) นักเรียนมีความ ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบ 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มุ่งม่ันในการท างาน 
สาระการเรียนรู้  
    นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซต สามารถใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มุ่งม่ันในการท างาน 
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร  2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ซื่อสัตย์สุจรติ     
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้      
4. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  
ภาระงาน/ชิ้นงาน : แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน แบบฝึกทักษะ 
แผนผังความคิด  ใบกิจกรรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต การ
ถอดบทเรียนกับเศรษฐกิจพอเพียง และ สมุดแบบฝึกหัด  
การวัดประเมินผล : 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

ด้าน K -ตรวจใบกิจกรรม  
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

-ใบกิจกรรม 
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 

ท าได้ถูกต้องร้อย
ละ 60 

ผ่านเกณฑ ์

ด้าน P -ตรวจใบกิจกรรม  
-ตรวจเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

-ใบกิจกรรม 
-เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 

ท าได้ถูกต้องร้อย
ละ 60 

ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต
พฤติกรรม 

คุณภาพระดับ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
“ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเซต” 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรรมการเรียนรู้ : วิธสีอนแบบกระบวนกำรกลุ่มสัมพันธ์ เน้น
กระบวนกำร และกระบวนกำรกลุ่ม  สอดแทรกทักษะและ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนด้ำนเนื้อหำ 
ด้วยกำรให้นักเรียนท ำกิจกรรม หรือตั้งค ำถำมที่กระตุ้นให้นักเรียน
คิด อธิบำย และให้เหตุผล เช่นให้นักเรียนแก้ปัญหำโดยใช้ควำมรู้ที่
เรียนมำแล้วหรือให้นักเรียนเรียนรู้ผ่ำนกำรแก้ปัญหำและกระตุ้นให้
นักเรียนใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
หลำกหลำย 

สื่อเรียนรู้ : แบบฝึกทักษะ , ใบควำมรู้ 
แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน สสวท. คณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.4 , 
                  ห้องสมุดโรงเรียน, อินเตอร์เน็ต 
เวลา : 7 ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
1. มาตรฐาน : 
ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

2. ตัวชี้วัด : 
ค 1.1 ม.4/1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

3.สาระส าคัญ :  
- เซต (Sets) เป็นค ำที่บ่งบอกถึงกลุ่มสิ่งของต่ำงๆ และเมื่อกล่ำวถึงกลุ่มใดแล้ว สำมำรถทรำบได้แน่นอนว่ำ สิ่งใดอยู่ในกลุ่ม สิ่ง
ใดไม่อยู่ในกลุ่ม และเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่ำ สมำชิก  
 

- การเขียนแทนเซตเขียนได้ 2 แบบดังนี้ แบบแจกแจงสมาชิก เขียนสมาชิกทุกตัวของเซตลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา “{ }” 
และใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างสมาชิกแต่ละตัว แบบบอกเง่ือนไขสมาชิก ใช้ตัวแปรเขียนแทนสมาชิกแล้วบรรยาย
สมบัติของสมาชิกท่ีอยู่ในรูปของตัวแปร 
 
1. เซตที่ไม่มีสมาชิก เรียกว่า เซตว่าง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “{ }” หรือ “ ” 
2. เซตที่มีจ านวนสมาชิกเท่ากับจ านวนเต็มบวกใดๆ หรือศูนย์ เรียกว่า เซตจ ากัด  
3. เซตที่ไม่ใช่เซตจ ากัด เรียกว่า เซตอนันต์ 
 
- การหาจ านวนสมาชิกของเซต ให้เขียนเซตที่ต้องการหา เป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกก่อน แล้วจึงนับจ านวนสมาชิกโดยแยก
จากจุลภาคท่ีคั่น 
 
- เซตที่เท่ากัน คือ เซตสองเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวแม้ล าดับของสมาชิกจะต่างกัน ก็ถือว่าเซตทั้งสองคือเซตเดียวกัน  
- เซต A เท่ากับ เซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิก ทุกตัวของ B เป็นสมาชิกของเซต 
A เขียนแทนด้วย A = B 
-เซต A ไม่เท่ากับ เซต B หมายความว่า มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซต A ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต B หรือมีสมาชิกอย่างน้อย
หนึ่งตัวของเซต B ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย A   B 
 

- ในการเขียนเซตแบบบอกเง่ือนไขของสมาชิก จะต้องก าหนดเซตขึ้นมาหนึ่งเซตเรียกว่า เอกภพสัมพัทธ์ เขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์ μ โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อกล่าวถึงสมาชิกของเซตใดๆ จะไม่กล่าวถึงสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 
 

 

 

 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ : 
     1. อธิบำยควำมหมำยของเซตได้ (K) 
     2. เข้าใจการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้ (K) 
     3. เข้าใจการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกได้ (K) 
     4. อธิบายได้ว่าเซตใดเป็นเซตว่าง เซตจ ากัด หรือเซตอนันต์ (K) 
     5. หาจ านวนสมาชิกของเซตได้ (K) 
     6. อธิบายได้ว่าเซตใดบ้างที่เท่ากัน (K) 
     7. หาสมาชิกของเซตเมื่อก าหนดเอกภพสัมพัทธ์มาให้ได้ (K) 
 

     8. ตัดสินใจได้ว่ำสิ่งของต่ำงๆ ที่ก ำหนดให้ สำมำรถแยกออกเป็นเซตใดได้บ้ำง (P) 
     9. เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนเซตแบบแจกแจงสมาชิกได้ (P) 
     10. เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนเซตแบบบอกเง่ือนไขได้ (P) 
     11. เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนเซตประเภทต่างๆ ได้ (P) 
     12. เขียนจ านวนสมาชิกของเซตได้ (P) 
     13. เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนเซตที่เท่ากันได้ (P) 
     14. ตัดสินใจได้ว่าสมาชิกของเซตตัวใดอยู่หรือไม่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ที่ก าหนดได้ (P) 
     15. เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนเซตของจ านวนที่ใช้กันทั่วไปได้ (P) 
 

     16. ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท าใบกิจกรรมให้ส าเร็จ (A)  
     17. ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท าเอกสารให้ส าเร็จ (A)  
     18. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ส าเร็จ (A)  
 
 

5. สาระการเรียนรู ้:  
 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

      นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเซต สามารถใช้
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 

      นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเซตสามารถบูรณา
การและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถใช้ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 

 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร     
2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา     
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

1. ซื่อสัตย์สุจรติ     
2. มีวินัย 
3. ใฝ่เรียนรู้      
4. มุ่งม่ันในการท างาน 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบ Active Learning) 
 

ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 
ขั้นที่ 2  นักเรียนศึกษาเนื้อหาผ่านกระบวนการกลุ่ม 
ขั้นที่ 3  ร่วมกันอภิปราย สะท้อน สร้างองค์ความรู้ โดยมีครูคอยให้ค าชี้แนะ 
ขัน้ที่ 4  ร่วมกันสรุปสาระส าคัญ  

การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 

ด้าน K 
-ตรวจใบกิจกรรม  
-ตรวจเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

-ใบกิจกรรม 
-เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 

ท าได้ถูกต้องร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน P 
-ตรวจใบกิจกรรม  
-ตรวจเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

-ใบกิจกรรม 
-เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 

ท าได้ถูกต้องร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

ด้าน A สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม คุณภาพระดับ 2 ผ่านเกณฑ ์

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู ้:  
สื่อเรียนรู้ : แบบฝึกทักษะ , ใบควำมรู้ 
แหล่งเรียนรู้ : หนังสือเรียน สสวท. คณิตศำสตร์พื้นฐำน ม.4 ,ห้องสมุดโรงเรียน, อินเตอร์เน็ต 

 

  



แผ่นที่ 4  ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยได้ยินค าว่า เซต หรือไม่ ค านี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไร 
Q2 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเราจะเขียนเซตได้อย่างไรบ้าง  
Q3 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเราสามารถแบ่งประเภทของเซตเป็นอะไรได้บ้าง 
Q4 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่า ในเซต หนึ่งๆ จะมีสมาชิกกี่ตัว 
Q5 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเซตสองเซตจะเท่ากัน ดูได้จากอะไร 
Q6 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเอกภพสัมพัทธ์น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเซต 
Q7 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจ าวัน จะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซตหรือไม่ 

 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q8 ครูถามเพ่ือนนักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ที่เหลือว่า แบ่งกลุ่มได้เช่นเดียวกันกับกลุ่มของเพ่ือนหรือไม่  มีกลุ่มใด

แบ่งได้ไม่เหมือนกับกลุ่มของเพ่ือนบ้าง ให้นักเรียนกลุ่มนั้นได้น าเสนอต่อไป จนไม่มีกลุ่มท่ีแบ่งได้แตกต่างกันอีก 
Q9 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน สรุปการเขียนแทนเซตแบบแจกแจงสมาชิก โดยครูคอยตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าตอบนักเรียน 
Q10 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ให้สรุปการเขียนแทนเซตแบบบอกเง่ือนไข โดยครูคอยตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าตอบนักเรียน 
Q11 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3 คน ให้ออกมาเขียนเซตที่ตนได้ยกตัวอย่างบนกระดาน 
Q12 ครูใหน้ักเรียน 2 คน สรุปการหาจ านวนสมาชิกของเซตว่าสามารถหาได้อย่างไร โดยครูคอย

ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบที่นักเรียนสรุป 
Q13 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1-2 คน สรุปลักษณะของเซตที่เท่ากัน โดยครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง 
Q14 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเพ่ิมเติม 1-2 และให้เพ่ือนนักเรียนทั้งห้องร่วมกันตอบสมาชิก 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  
Q15 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ให้ตอบความหมายของค าว่า เซต ที่ช่วยกันคิดได้ และครูคอยตรวจสอบ

ความถูกต้องของความหมาย 
Q16 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนชอบเขียนแทนเซตแบบไหนมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 
Q17 ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าเซตว่างเป็นเซตจ ากัดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
Q18 ครูถามนักเรียนว่า เซตว่างมีสมาชิกก่ีตัว 
Q19 ครูถามนักเรียนว่า   = { } หรือไม่ 
Q20 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ช่วยกันสรุปความหมายของเอกภพสัมพัทธ์ร่วมกัน 
Q21 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 3 คน ให้ออกไปเขียนแผนภาพบนกระดานและให้นักเรียนที่เหลือช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. รอบรู้เนื้อหาในสาระคณิตศาสตร์เรื่อง เซต 
2. รอบรู้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เมตตากรุณา      2. ยุติธรรม 
3. รับผิดชอบ         4. ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 

เนื้อหา 
 

สอนตรงตามเนื้อหา ยกตัวอย่าง
โจทย์ที่เก่ียวข้องและเหมาะสม 

มีเนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องตรงตาม
หลักสูตร 

วางแผนการจัดการเรียนรู้
ตามเนื้อหาได้อย่างเป็น
ขั้นตอน 

 
เวลา 

ใช้เวลาที่มีอย่างจ ากัด ให้เกิด
ความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

ท างานเสร็จตรงตามเวลา
ที่ก าหนด 

แบ่งเวลาในการท า
กิจกรรม 

การจัดกิจกรรม 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เหมาะสมกับวัย 

กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
บทเรียน 

วางแผนการท ากิจกรรม
อย่างเป็นระบบระเบียบ 

สื่อ/อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ 

ใช้แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายใน
โรงเรียน สะดวกต่อการเรียนรู้ 

เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหาการ
จัดการเรียนรู้ 

เตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

ประเมินผล 
วัดและประเมินผลตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ประเมินผลตามสภาพจริง มีรูปแบบการประเมินที่
สามารถตรวจสอบได้ 

 
  



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัเซต ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 เวลา 7 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องความหมายของเซต การ
เขียนแทนเซต ประเภทของเซต จ านวนสมาชิกของเซต 
เซตที่เท่ากัน เอกภพสัมพัทธ์ สับเซต เพาเวอร์เซต 
ยูเนียนของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต คอมพลีเมนต์
ของเซต ผลต่างระหว่างเซต จ านวนสมาชิกของเซต
หลายเซต โจทย์ปัญหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั 
2. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
3. มีความสามารถในการเชื่อมโยงที่จะการน าความรู้
เรื่องเซตที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. ความซื่อสัตย์ 
2. รอบคอบ 
3. ตรงต่อเวลา 
4. เคารพกฎกติกา 
5. ความสามัคคี 
6. ความเอ้ืออาทร 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. นักเรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการ
ท ากิจกรรม 
2. เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่เรียนมา
และสืบค้นความรู้เกี่ยวกับเซต 
3. รู้จักประเมินความรู้
ความสามารถของตนเองและเพ่ือน
ในชั้นเรียน 

1. สามารถใช้ความรู้เรื่องเซตในการ
ท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดได้ 
2. น าความรู้เรื่องเซตไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

1. มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม  
2. ด าเนินกิจกรรมตามล าดับ
ขั้นตอน 
3. มีทักษะในการคิด การสื่อสาร 
4. มีความเข้าใจในเรื่องเซต  
5. มีความเข้าใจในการน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
  



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ 2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 25 ชั่วโมง 

 
6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ 

 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องเซต 

1. การแลกเปลีย่นความรู ้
2. นักเรียนได้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

รู้จักการใช้สื่อและ 
แหล่งเรียนรู้อย่าง 
คุ้มค่าและคุ้มเวลา 

เห็นคุณคา่ของ 
การน าความรู้ไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 
ทักษะ 

 

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการคิด  
3. ทักษะการแก้ปัญหา 
4. ทักษะการใช้ชีวิต 
  

1. ทักษะการร่วมกันตอบ
ค าถามและแสดงความ
คิดเห็น  

รู้จักการใช้สื่อและ  
แหล่งเรียนรู้อย่าง  
คุ้มค่าและคุ้มเวลา  

1. ด ารงตนอยู่ใน  
สังคมอย่างมีความสุข  
2. มีทักษะในการ
ค านวณและการน าไป 
ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ค่านิยม 

1. มีวิจารณญาณ 
รอบคอบในการท า
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ความรับผิดชอบ 
 

1. รอบคอบ  
2. รับผิดชอบ  

1. เขียนใบกิจกรรม 
แบบฝึกหัดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
2. ท าแบบทดสอบ
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 

 
 

 

 

 

 

 


