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แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 1   เร่ือง   เซต วธีิเขียนเซต ชนิดของเซต สับเซต    สอนโดยครูสหรัฐ   สีมานนท์ 

 

จุดประสงค์การสอน 
1.   มีความรู้ความเขา้ใจความสาํคญัของวชิาคณิตศาสตร์ 
2.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้และคาํอธิบายรายวชิา  

การวดัผลและประเมินผลวชิาคณิตศาสตร์ 1 
3.   มีความเขา้ใจถึงการเรียนการสอน ตลอดจนการประพฤติปฏิบติัตนในการเรียน 
4.   เขียนเซตโดยวธีิแจกแจงสมาชิกและวธีิบอกเง่ือนไขของสมาชิกได ้
5.   ระบุเซตวา่ง เซตจาํกดัและเซตอนนัตไ์ด้ 
6.   ระบุเซตท่ีเท่ากนัและเซตท่ีเทียบเท่ากนัได้ 
7.   หาสับเซตทั้งหมดของเซตจาํกดัท่ีกาํหนดใหไ้ด้ 

รายการสอน  
1.   แนะนาํการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 1 
2.   ความหมายของเซต 
3.   วธีิเขียนเซต 
4.   ชนิดของเซต 
5.   สบัเซต 

สาระส าคัญ 
 การท่ีนกัศึกษาไดท้ราบความสาํคญัของวชิาคณิตศาสตร์  มีความรู้ความเขา้ใจสาระ /
มาตรฐานการเรียนรู้และคาํอธิบายรายวชิา  การวดัผลและการประเมินผล  รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบั
การเรียนการสอน  เพื่อทาํใหน้กัศึกษาทราบแนวทางการเรียนและเตรียมประพฤติตนใหถู้กต้ อง  
รวมทั้งวางแผนการเรียนได ้อนัจะส่งผลใหก้ารสอนประสบความสาํเร็จ ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 
และผูเ้รียนตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความสาํคญั ของวชิาคณิตศาสตร์ จุดประสงคร์ายวชิา /มาตรฐาน
รายวชิา คาํอธิบายรายวชิา การวดัผลและการประเมินผล 
 วธีิเขียนเซต มี 2 วธีิ คือ วธีิแจกแจงสมาชิก และวธีิบอกเง่ือนไขของสมาชิก ใชส้ัญลกัษณ์ 
 แทน เป็นสมาชิกของเซต และ  แทนไม่เป็นสมาชิกของเซต 
 เซตวา่ง คือ เซตท่ีไม่มีสมาชิก ใชส้ัญลกัษณ์  หรือ { } 
 เซตจาํกดั คือ เซตท่ีมีจาํนวนสมาชิกเป็นจาํนวนเตม็บวกหรือศูนย์ 
 เซตอนนัต ์คือ เซตท่ีไม่ใช่เซตจาํกดั 
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 ถา้ A และ B เป็นสองเซตใดๆ แลว้ A = B ก็ต่อเม่ือมีสมาชิกอยา่งเดียวกนั และ A ~ B (อ่าน
วา่ A เทียบเท่า B) ก็ต่อเม่ือ A และ B มีจาํนวนสมาชิกเท่ากนัแต่สมาชิกไม่เหมือนกนั 
 ถา้ A และ B เป็นเซตใดๆ แลว้ A เป็นสบัเซตของ B กต่็อเมื่อสมาชกิทุกตวัของ A เป็นสมาชกิของ B 
เขยีนแทนดว้ย A  B 
วสัดุอุปกรณ์  
 1.  หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 1 (3000-1501)  
 2.  แผน่ใส และส่ือ PowerPoint  เร่ือง  เซต  
 3.  แผน่ใส ปากกาเขียนแผน่ใส  
ล าดับขั้นการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทกัทายนกัศึกษาและแนะนาํตนเองใหน้กัศึกษาทราบ และนกัศึกษาแนะนาํตนเอง 
ขั้นการสอน 

 2. นกัศึกษาร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัความสาํคญัของวชิาคณิตศาสตร์วา่เก่ียวขอ้งใชีวติประ
จาํวนัอยา่งไร ปัญหาการเรียนวชิาคณิตศาสตร์อยา่งกวา้งๆ และการศึกษาวชิาน้ีประสบผลสาํเร็จได้
อยา่งไร 

 3. ครูแจกสังเขปวชิาคณิตศาสตร์ 1 แลว้ใหน้กัศึกษาและทาํความเขา้ใจ 
 4. นกัศึกษารับฟังคาํช้ีแจงเน้ือหาวชิาท่ีจะเรียน จุดประสงคร์ายวชิาและการปฏิบติัตนใน

ขณะท่ี 
เรียน การวดัผลและการประเมินผล คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บรูณา
การลงในการเรียนการสอน 
 5. นกัศึกษาซกัถามขอ้สงสัยและร่วมกนัอภิปราย เสนอแนะเพื่อแนวทางในการเรียนรู้
ร่วมกนัในวชิา คณิตศาสตร์ 1 
  6. ครูใชก้ารถาม-ตอบ โดยใชแ้ผน่ใส เร่ือง ความหมายของเซต 
  7. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เลือกประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผูป้ระเมินโดยให้
แต่ละกลุ่มอภิปรายสรุปสาระสาํคญัเก่ียวกบัเซต ดงัมีหวัขอ้ดงัน้ี 

 วธีิเขียนเซต 
 ชนิดของเซต 
 สับเซตและเพาเวอร์เซต 

8. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  
ข้ันสรุปผล 

9.  ครูและนกัศึกษาช่วยกนัสรุปสาระมาตรฐานการเรียนรู้ การวดัผลและการประเมินผล 
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ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์บูรณาการในการเรียนการสอน
ของวชิาคณิตศาสตร์ 1 

9. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง เซต  
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที ่ 2   เร่ือง  เพาเวอร์เซต เอกภพสัมพทัธ์  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ สอนโดยครูสหรัฐ   สีมานนท์ 
 
จุดประสงค์การสอน 

1.  เขียนเพาเวอร์เซตจาํกดัท่ีกาํหนดใหไ้ด้ 
2.  ระบุเซตท่ีเป็นเอกภพสัมพทัธ์เม่ือกาํหนดเซตได้ 
3.  เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์แทนเซตต่างๆ ได ้
4.  มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ครูผูส้อน

สามารถ 
สังเกตได ้ขณะทาํการสอน ในเร่ืองความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่  ใน
ตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักความสามคัคี และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
รายการสอน 

1.  เพาเวอร์เซต 
2.  เอกภพสัมพทัธ์ 
3.  แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 

สาระส าคัญ 
 กาํหนด A เป็นเซตใดๆ เพาเวอร์เซตของ A คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทน
ดว้ย P(A) แผนภาพแวนน์-ออยเลอร์ เป็นการเขียนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของเซต เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเซตไดง่้ายข้ึนโดยเขียนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้แทนเอกภพสัมพทัธ์ (U) ส่วนสับเซตแทนดว้ย
วงกลม วงรี หรือ รูปปิดอ่ืนๆ 
วสัดุอุปกรณ์  
 1.  หนงัสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 1 (3000-1501)  
 2.  แผน่ใส และส่ือ PowerPoint  เร่ือง  เซต  
 3.  แผน่ใส ปากกาเขียนแผน่ใส  
ล าดับขั้นการสอน 
 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูสนทนากบันกัศึกษาดว้ยความเป็นกนัเอง 


