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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 1 เรื่อง เซต วิธีเขียนเซต ชนิดของเซต สั บเซต สอนโดยครู สหรัฐ สี มานนท์
จุดประสงค์ การสอน
1. มีความรู้ความเข้าใจความสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระ/มาตรฐานการเรี ยนรู้และคําอธิบายรายวิชา
การวัดผลและประเมินผลวิชาคณิ ตศาสตร์ 1
3. มีความเข้าใจถึงการเรี ยนการสอน ตลอดจนการประพฤติปฏิบตั ิตนในการเรี ยน
4. เขียนเซตโดยวิธีแจกแจงสมาชิกและวิธีบอกเงื่อ นไขของสมาชิกได้
5. ระบุเซตว่าง เซตจํากัดและเซตอนันต์ได้
6. ระบุเซตที่เท่ากันและเซตที่เทียบเท่ากันได้
7. หาสับเซตทั้งหมดของเซตจํากัดที่กาํ หนดให้ได้
รายการสอน
1. แนะนําการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1
2. ความหมายของเซต
3. วิธีเขียนเซต
4. ชนิดของเซต
5. สับเซต
สาระสาคัญ
การที่นกั ศึกษาได้ทราบความสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจสาระ
/
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และคําอธิ บายรายวิชา การวัดผลและการประเมินผล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน เพื่อทําให้นกั ศึกษาทราบแนวทางการเรี ยนและเตรี ยมประพฤติตนให้ถูกต้
อง
รวมทั้งวางแผนการเรี ยนได้ อันจะส่ งผลให้การสอนประสบความสําเร็ จ ตลอดจนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรมในการเรี ยนการสอน
และผูเ้ รี ยนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญ ของวิชาคณิ ตศาสตร์ จุดประสงค์รายวิชา /มาตรฐาน
รายวิชา คําอธิบายรายวิชา การวัดผลและการประเมินผล
วิธีเขียนเซต มี 2 วิธี คือ วิธีแจกแจงสมาชิก และวิธีบอกเงื่อนไขของสมาชิก ใช้สัญลักษณ์
 แทน เป็ นสมาชิกของเซต และ  แทนไม่เป็ นสมาชิกของเซต
เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มีสมาชิก ใช้สัญลักษณ์  หรื อ { }
เซตจํากัด คือ เซตที่มีจาํ นวนสมาชิกเป็ นจํานวนเต็มบวกหรื อศูนย์
เซตอนันต์ คือ เซตที่ไม่ใช่เซตจํากัด
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ถ้า A และ B เป็ นสองเซตใดๆ แล้ว A = B ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกอย่างเดียวกัน และ A ~ B (อ่าน
ว่า A เทียบเท่า B) ก็ต่อเมื่อ A และ B มีจาํ นวนสมาชิกเท่ากันแต่สมาชิกไม่เหมือนกัน
ถ้า A และ B เป็ นเซตใดๆ แล้ว A เป็ นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เป็ นสมาชิกของ B
เขียนแทนด้วย A  B

วัสดุอุปกรณ์
1. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 (3000-1501)
2. แผ่นใส และสื่ อ PowerPoint เรื่ อง เซต
3. แผ่นใส ปากกาเขียนแผ่นใส
ลาดับขั้นการสอน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ทกั ทายนักศึกษาและแนะนําตนเองให้นกั ศึกษาทราบ และนักศึกษาแนะนําตนเอง
ขั้นการสอน
2. นักศึกษาร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ วา่ เกี่ยวข้องใชีวติ ประ
จําวันอย่างไร ปั ญหาการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ อย่างกว้างๆ และการศึกษาวิชานี้ประสบผลสําเร็ จได้
อย่างไร
3. ครู แจกสังเขปวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 แล้วให้นกั ศึกษาและทําความเข้าใจ
4. นักศึกษารับฟังคําชี้แจงเนื้อหาวิชาที่จะเรี ยน จุดประสงค์รายวิชาและการปฏิบตั ิตนใน
ขณะที่
เรี ยน การวัดผลและการประเมินผลคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บูรณา
การลงในการเรี ยนการสอน
5. นักศึกษาซักถามข้อสงสัยและร่ วมกันอภิปราย เสนอแนะเพื่อแนวทางในการเรี ยนรู้
ร่ วมกันในวิชา คณิ ตศาสตร์ 1
6. ครู ใช้การถาม-ตอบ โดยใช้แผ่นใส เรื่ อง ความหมายของเซต
7. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เลือกประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผูป้ ระเมินโดยให้
แต่ละกลุ่มอภิปรายสรุ ปสาระสําคัญเกี่ยวกับเซต ดังมีหวั ข้อดังนี้
 วิธีเขียนเซต
 ชนิดของเซต
 สับเซตและเพาเวอร์ เซต
8. นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นสรุ ปผล
9. ครู และนักศึกษาช่วยกันสรุ ปสาระมาตรฐานการเรี ยนรู ้ การวัดผลและการประเมิน ผล
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ตลอดจนคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่บูรณาการในการเรี ยนการสอน
ของวิชาคณิ ตศาสตร์ 1
9. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเรื่ อง เซต

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 2 เรื่อง เพาเวอร์ เซต เอกภพสั มพัทธ์ แผนภาพเวนน์ -ออยเลอร์ สอนโดยครู สหรัฐ สี มานนท์
จุดประสงค์ การสอน
1. เขียนเพาเวอร์ เซตจํากัดที่กาํ หนดให้ได้
2. ระบุเซตที่เป็ นเอกภพสัมพัทธ์เมื่อกําหนดเซตได้
3. เขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ แทนเซตต่างๆ ได้
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครู ผสู้ อน
สามารถ
สังเกตได้ ขณะทําการสอนในเรื่ องความมีมนุษยสัมพันธ์ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง ความสนใจใฝ่ รู้ ความรักความสามัคคี และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รายการสอน
1. เพาเวอร์เซต
2. เอกภพสัมพัทธ์
3. แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
สาระสาคัญ
กําหนด A เป็ นเซตใดๆ เพาเวอร์เซตของ A คือ เซตของสับเซตทั้งหมดของ A เขียนแทน
ด้วย P(A) แผนภาพแวนน์-ออยเลอร์ เป็ นการเขียนภาพแสดงความสัมพันธ์ของเซต เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับเซตได้ง่ายขึ้นโดยเขียนรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแทนเอกภพสัมพัทธ์ (U) ส่ วนสับเซตแทนด้วย
วงกลม วงรี หรื อ รู ปปิ ดอื่นๆ
วัสดุอุปกรณ์
1. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 (3000-1501)
2. แผ่นใส และสื่ อ PowerPoint เรื่ อง เซต
3. แผ่นใส ปากกาเขียนแผ่นใส
ลาดับขั้นการสอน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู สนทนากับนักศึกษาด้วยความเป็ นกันเอง

