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แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวชิา คณิตศาสตร์ 
รายวชิา  ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน........................................1.5 หน่วยกิต 3 คาบ/สัปดาห์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4                                     ภาคเรียนท่ี 1   
ครูผู้สอน  นางนุชสรา  นาคนั  และ นางประภาศรี  จิตจ านอง 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1.  ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัเซต  วธีิการเขียนเซต  เซตท่ีเท่ากนั  สับเซต  เพาเวอร์เซต  การด าเนินการของเซต  
แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ และการแกโ้จทยปั์ญหา 

ศึกษาเก่ียวกบัการใหเ้หตุผล  แบบอุปนยั  แบบนิรนยั  และรูปแบบการสมเหตุสมผลโดยใช้
แผนภาพ 

ศึกษาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์  ประพจน์  การหาค่าความจริงของประพจน์  รูปแบบประพจน์ท่ีสมมูล
กนั  สัจนิรันดร์  การอา้งเหตุผล  ประโยคเปิด  ตวับ่งปริมาณ  ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณ  
สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณ 

ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้  การหารลงตวั  จ  านวนเฉพาะ  ห.ร.ม.  ค.ร.น.  ขั้นตอนวธีิ 
การหารของยคุลิด  และความรู้เก่ียวกบัสมภาคเบ้ืองตน้ 

เพื่อพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิดค านวณ การแกปั้ญหา การให้เหตุผล การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และน าประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานอยา่งเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผดิชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง   
2.  ผลการเรียนรู้ 
 เม่ือเรียนจบรายวชิาน้ี  นกัเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของเซต และใชนิ้ยามการด าเนินการของเซตได ้
2. เขียนแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์แสดงเซต และน าไปใชแ้กปั้ญหาได ้
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3. ใชก้ารใหเ้หตุผลแบบอุปนยัและนิรนยัได ้
4. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการใหเ้หตุผลโดยใชแ้ผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ได ้
5. หาค่าความจริงของประพจน์ รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกนัได ้
6. บอกไดว้า่การอา้งเหตุผลท่ีก าหนดใหส้มเหตุสมผลหรือไม่ 
7. ใชนิ้ยามการหารลงตวัและสมภาคแกโ้จทยปั์ญหาท่ีก าหนดใหไ้ด ้
8. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนท่ีก าหนดใหไ้ด ้



 

 
181 

 

3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ 
 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการสอน/
กจิกรรม หรือ
การบ้านที่
มอบหมาย 

ส่ือการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้ 

1 
 

1-3 เซต  การเขียน
แทนเซต  เซตวา่ง   
เซตจ ากดั  เซต
อนนัต ์ เซตท่ี
เท่ากนั 

1. เขียนเซตโดยการแจก
แจงสมาชิก และ 
การบอกเง่ือนไขของ
สมาชิก 

2. บอกไดว้า่เซตท่ี
ก าหนดใหเ้ป็นเซตวา่ง   
เซตจ ากดั  เซตอนนัต ์
หรือ เซตท่ีเท่ากนั 

กระบวนการ
สร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

2 
 

4-6 เอกภพสัมพทัธ์  
สับเซต  เพาเวอร์
เซต  แผนภาพ
เวนน์ – ออยเลอร์ 
 

3. หาสับเซตและเพาเวอร์
เซตของเซตจ ากดัได ้

4. บอกไดว้า่เซตใดเป็น
สับเซตของเซตท่ี
ก าหนดให้ 

5. เขียนแผนภาพเวนน์-
ออยเลอร์แทนเซต 
ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

กระบวนการ
สร้างความรู้ 
ความเชา้ใจ/
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหาเร่ือง 
เซต 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

3 
 

7-9 การด าเนินการ
ของเซต 
-  ยเูนียน  อินเตอร์
เซกชนั 
-  คอมพลีเมนต ์ 
ผลต่าง   

6. หายเูนียน  อินเตอร์เซก
ชนั คอมพลีเมนต ์และ
ผลต่างระหวา่งเซตได ้

7. ใชแ้ผนภาพแสดง
ยเูนียน  อินเตอร์เซกชนั  
คอมพลีเมนต ์ และ
ผลต่างระหวา่งเซตได ้

กระบวนการสร้าง
ความรู้ ความเชา้
ใจ/แบบฝึกหดั
และโจทยปั์ญหา
เร่ือง เซต 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

4 
10-
12 

การหาจ านวน
สมาชิกของเซต

8. หาจ านวนสมาชิกของ
เซตจ ากดัได ้

กระบวนการ
แกปั้ญหา/

เอกสาร
ประกอบการ
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สัปดาห์ที่ 
 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการสอน/
กจิกรรม หรือ
การบ้านที่
มอบหมาย 

ส่ือการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้ 

 จ ากดั 

การแกปั้ญหา
เก่ียวกบัเซต 

9. น าแผนภาพเวนน์-ออย
เลอร์ไปช่วยในการแก้
โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
เซตได ้

แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหาเร่ือง 
เซต 

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

5 
 

13-
15 

การใหเ้หตุผล
แบบอุปนยั 

10. สรุปผลโดยใชก้ารให้
เหตุผลแบบอุปนยัได ้

การใหเ้หตุผล
แบบอิง
หลกัการ
(อุปนยั)/
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหา เร่ือง
การใหเ้หตุผล 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

6 
 

16-
18 

การใหเ้หตุผล
แบบนิรนยั 

11. สรุปผลโดยใชก้ารให้
เหตุผลแบบนิรนยัได ้

12. จ าแนกไดว้า่ขอ้มูลท่ี
ก าหนดเป็นการให้
เหตุผลแบบอุปนยัหรือ
นิรนยั 

การใหเ้หตุผล
แบบอิง
หลกัการ(นิร
นยั)/
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหา เร่ือง
การใหเ้หตุผล 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

7 
 
 
 
 
 

19-
21 

ประพจน์  ค่า
ความจริงของ
ประพจน์   
การเช่ือมประพจน์ 

13. บอกหรือยกตวัอยา่ง
ขอ้ความท่ีเป็นประพจน์
ได ้

14. หาค่าความจริงของ
ประพจน์ท่ีมีตวัเช่ือม
ได ้

กระบวนการส่ือ
การ ส่ือ
ความหมายและ
การน าเสนอ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 
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สัปดาห์ที่ 
 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการสอน/
กจิกรรม หรือ
การบ้านที่
มอบหมาย 

ส่ือการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้ 

 
 

สอบยอ่ยคร้ังท่ี 1    

8 
 

22-
24 

 

การสร้างตารางค่า
ความจริงของ
ประโยคท่ีเกิดจาก
การเช่ือมประพจน์
ยอ่ย  ประพจน์ท่ี
สมมูลกนั  นิเสธ
ของประพจน์  
และประพจน์ท่ี
เป็น 
สัจนิรันดร์ 

15. หาค่าความจริงของ
ประพจน์โดยการสร้าง
ตารางค่าความจริงได ้

16. บอกไดว้า่ประพจน์ท่ี
ก าหนดใหส้มมูลกนั
หรือไม่สมมูลกนั 

17. หานิเสธของประพจน์
ท่ีก าหนดใหไ้ด ้

18. บอกไดว้า่ประพจน์ท่ี
ก าหนดใหเ้ป็น 
สัจนิรันดร์หรือไม่เป็น
สัจนิรันดร์ 

กระบวนการส่ือ
การ ส่ือ
ความหมายและ
การน าเสนอ/
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหา เร่ือง 
ตรรกศาสตร์ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

9 
 

25-
27 

การอา้งเหตุผล 19. บอกไดว้า่การอา้ง
เหตุผลสมเหตุสมผล
หรือไม่สมเหตุสมผล 

20. หาผลสรุปท่ี
สมเหตุสมผลจากการ
อา้งเหตุผลท่ีก าหนดให้
ได ้

การให้เหตุผล
แบบอิง
หลกัการ (นิร
นยั) /
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหา เร่ือง 
ตรรกศาสตร์ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

10 
 

 สอบกลางภาคเรียน 
  

11 
 

28-
30 

ประโยคเปิด  ตวั
บ่งปริมาณ  ค่า
ความจริงของ

21. บอกหรือยกตวัอยา่ง
ขอ้ความท่ีเป็นประโยค
เปิดได ้

กระบวนการส่ือ
การ ส่ือ

ความหมายและ

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
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สัปดาห์ที่ 
 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการสอน/
กจิกรรม หรือ
การบ้านที่
มอบหมาย 

ส่ือการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้ 

ประโยคท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณตวัเดียว  
สมมูลและนิเสธ
ของประโยคท่ีมี
ตวับ่งปริมาณตวั
เดียว 

22. หาค่าความจริงของ
ประโยคท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณตวัเดียวได ้

23. บอกไดว้า่ประโยคท่ีมี
ตวับ่งปริมาณท่ี
ก าหนดใหส้มมูลหรือ
เป็นนิเสธกนั 

24. หาประโยคท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณท่ีสมมูลหรือ
เป็นนิเสธกบัประโยคท่ี
ก าหนดใหไ้ด ้

การน าเสนอ/
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหา เร่ือง 
ตรรกศาสตร์ 

แบบเรียน 
สสวท. 

12-13 

 

34-
39 

ค่าความจริงของ
ประโยคท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณสองตวั  
สมมูลและนิเสธ
ของประโยคท่ีมี
ตวับ่งปริมาณสอง
ตวั 

25. หาค่าความจริงของ
ประโยคท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณสองตวัได ้

26. บอกไดว้า่ประโยคท่ีมี
ตวับ่งปริมาณสองตวัท่ี
ก าหนดใหส้มมูลหรือ
เป็นนิเสธกนั 

27. หาประโยคท่ีมีตวับ่ง
ปริมาณสองตวัท่ีสมมูล
หรือเป็นนิเสธกบั
ประโยคท่ีก าหนดให้
ได ้

กระบวนการส่ือ
การ ส่ือ
ความหมายและ
การน าเสนอ/
แบบฝึกหดั
และโจทย์
ปัญหา เร่ือง 
ตรรกศาสตร์ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 

14-15 

 

40-
45 

รูปแบบในการ
พิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ 
- การพิสูจน์

28. แสดงการพิสูจน์
ขอ้ความท่ีก าหนดให้
ได ้

กระบวนการ
สร้างความรู้
ความเขา้ใจ/
แบบฝึกหดั 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
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สัปดาห์ที่ 
 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการสอน/
กจิกรรม หรือ
การบ้านที่
มอบหมาย 

ส่ือการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้ 

โดยตรง 
- การพิสูจน์โดย

ใชก้ารแยง้
สลบัท่ี 

- การพิสูจน์โดย
ขอ้ขดัแยง้ 

- การพิสูจน์โดย
อุปนยัเชิง
คณิตศาสตร์ 

- การพิสูจน์โดย
อุปนยัเชิง
คณิตศาสตร์
อยา่งเขม้ (สอน
แต่ไม่สอบ) 

เร่ือง การ
พิสูจน ์

สสวท. 

16-17 

 

46-
51 

การหารลงตวั  
ขั้นตอนวธีิการ
หาร     จ  านวน
เฉพาะ  จ  านวน
เฉพาะสัมพทัธ์  
ตวัหารร่วมมาก  
และ ตวั
คูณร่วมนอ้ย 

29. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ือง
การหารลงตวัในการ
แกปั้ญหาได ้

30. ประยกุตใ์ชค้วามรู้
เก่ียวกบัทฤษฎีบทหลกั
มูลทางเลขคณิตในการ
แกปั้ญหาได ้

31. แกปั้ญหาโดยใช้
ขั้นตอนวธีิการหาร 
(Division Algorithm) 
ของจ านวนเตม็ได ้

32. หาตวัหารร่วมมากโดย
อาศยับทนิยาม และ

กระบวนการ
สร้างความรู้
ความเขา้ใจ 
กระบวนการ
แกปั้ญหา  
/แบบฝึกหดั 
เร่ือง ทฤษฎี
จ านวน 
 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน/
แบบเรียน 
สสวท. 
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สัปดาห์ที่ 
 

คาบ
ที่ 

สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วธีิการสอน/
กจิกรรม หรือ
การบ้านที่
มอบหมาย 

ส่ือการสอน/
แหล่งการ
เรียนรู้ 

โดยใชข้ั้นตอนวธีิของ
ยคุลิดได ้

33. แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้
เก่ียวกบั ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. ได ้

สอบยอ่ยคร้ังท่ี 2    

18-19 

 

52-
57 

สมภาคเบ้ืองตน้ 
- บทน า  สมบติั
ของสมภาค 
- การหาเศษโดย
ใชส้มบติัของ
สมภาค 

34. แกปั้ญหาโดยใชค้วามรู้
เก่ียวกบัสมภาค
เบ้ืองตน้ได ้

กระบวนการ
สร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ 
กระบวนการ
แกปั้ญหา  
/แบบฝึกหดั 
เร่ือง ทฤษฎี
จ านวน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน/แบบเรียน 

สสวท. 

20 
 

58-
60 

สอบปลายภาคเรียน 
  

หมายเหตุ กระบวนการทีใ่ช้ในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ มดีงัต่อไปนี ้

ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

1. การแกปั้ญหา 
2. การใหเ้หตุผล 
3. การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 
4. การเช่ือมโยง 
5. ความคิดสร้างสรรค ์

กระบวนการแก้ปัญหา 
1. แสดงความเขา้ใจปัญหา 
2. วางแผนและลงมือปฏิบติั 
3. ใชค้วามพยายามในการแกปั้ญหา 
4. อธิบายวธีิการแกปั้ญหา 
5. แสดงผลการแกปั้ญหาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การให้เหตุผลแบบองิหลกัการ (นิรนัย) 
1. การวเิคราะห์หลกัการ (ทฤษฎี กฏ 
   ขอ้ตกลง บทนิยาม) 
2. เช่ือมโยงหลกัการไปสู่การสร้างขอ้สรุป 
3. สร้างขอ้สรุปบนพ้ืนฐานหลกัการ 
4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สรุป 
 

การให้เหตุผลแบบอิงหลักการ (อุปนัย) 
1. วิเคราะห์ประสบการณ์ (สงัเกตซ ้า  ทดลองซ ้า) 
2. เช่ือมโยงประสบการณ์ไปสู่การสร้างขอ้สรุป 
3. สร้างขอ้สรุปบนพ้ืนฐานประสบการณ์ 
4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้สรุป 

กระบวนการส่ือสาร ส่ือความหมาย และการ
น าเสนอ 
1. ใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน

กระบวนการเช่ือมโยง 
1. สงัเกตและตระหนกั 
2. วเิคราะห์ความแตกต่าง 

กระบวนการคดิสร้างสรรค์ 
1. วเิคราะห์แนวคิดและจดักลุ่ม 
2. สงัเคราะห์และสร้างแนวคิดใหม่ 

กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
1. ศึกษาและสงัเกต 
2. วางแผนปฏิบติั 
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การส่ือสาร  
   ส่ือความหมาย และน าเสนอ 
2. จดัระบบและเช่ือมโยงความคิดทาง
คณิตศาสตร์ 
3. ส่ือสารความคิดทางดา้นคณิตศาสตร์ 

 

3. สงัเคราะห์ลกัษณะร่วม 
4. การเช่ือมโยง 
5. การเขา้ใจและฝึกฝนจนเกิดความรู้ ทกัษะ 

3. ทบทวนแนวคิดใหม่ 
4. ตกแต่งความคิดใหม่ใหส้มบูรณ์ 

3. ลงมือปฏิบติั 
4. พฒันาความรู้ความเขา้ใจ 
5. สรุปและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวชิา ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ประจ าภาคเรียนท่ี 1  
มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 4.1  ประเมินจากงานหรือการบา้นท่ีมอบหมาย 10 คะแนน 
 4.2  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน 
 4.3  ประเมินจากการสอบยอ่ย 2 คร้ัง 30 คะแนน 
        (สอบยอ่ยคร้ังท่ี 1  10 คะแนน และสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2  10 คะแนน)  
 4.4  ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน 20 คะแนน 
 4.5  ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน 
  รวม 100 คะแนน 
 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหวัขอ้เป็นดงัน้ี 

4.1 ประเมินจากงานและการบ้านทีม่อบหมาย   ( 10 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

วนัที่ 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง คะแนน 

1. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัและ
โจทยปั์ญหา เร่ือง เซต 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 1-

4 
ถดัจากวนั

มอบหมาย 3 วนั 
1.5 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัและ
โจทยปั์ญหา เร่ือง การใหเ้หตุผล 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 5-

6 
ถดัจากวนั

มอบหมาย 3 วนั 
1 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัและ
โจทยปั์ญหา เร่ือง ตรรกศาสตร์ 

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี 7-

15 
ถดัจากวนั

มอบหมาย 3 วนั 
1.5 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัและ
โจทยปั์ญหา เร่ือง ทฤษฎีจ านวน

งานเด่ียว 
สัปดาห์ท่ี
15-19 

ถดัจากวนั
มอบหมาย 3 วนั 

1 
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รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

วนัที่ 
มอบหมาย 

ก าหนดส่ง คะแนน 

เบ้ืองตน้ 
5. ประเมินจากหนงัสือเล่มเล็ก งานกลุ่ม 

4 คน 
สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 19 5 

รวม 10 
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4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพสัิย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนรายวชิา ค30101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  
 ประจ าภาคเรียนท่ี 1    ไดก้  าหนดหวัขอ้การประเมินไดด้งัแสดงในตาราง 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ดเียีย่ม 
(5) 

ดี
มาก 
(4) 

ด ี(3) 

ปาน
กลาง 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 
(1) 

1. ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน      

2. การตรงต่อเวลาในการส่งงาน      

3. การมีส่วนร่วมในการเรียน      

4. ความมีวนิยัในตนเอง      

5. ความรับผดิชอบต่อการเรียน      

6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์      

7. ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น      

8. ความสามารถในการบริหารและจดัการเวลา      

9. ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

     

10. ความสามารถในการตดัสินใจ      

 

4.3. การประเมินจากการสอบย่อย   

        รายวชิาน้ีจะมีการสอบยอ่ย 2 คร้ัง ดงัน้ี 
4.3.1 ก าหนดการสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1     เวลาท่ีใชส้อบ 75 นาที   15 คะแนน 
4.3.2 ก าหนดการสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2      เวลาท่ีใชส้อบ 75 นาที 15 คะแนน 
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เน้ือหาท่ีสอบ ลกัษณะขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบของการสอบยอ่ยแต่ละคร้ัง มีรายละเอียดดงัตาราง 

หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบ ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที ่1   

 เซต  การเขียนแทนเซต  เซตวา่ง  เซตท่ี
เท่ากนั  เซตจ ากดั  
เซตอนนัต ์

เติมค าตอบ 1 คะแนน 3 ขอ้ 3 

 สับเซต เพาเวอร์เซต  เอกภพสัมพทัธ์  
แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ 

เติมค าตอบ 1 คะแนน 3 ขอ้ 3 

 การด าเนินการของเซต ไดแ้ก่  ยเูนียน  
อินเตอร์เซกชนั  
คอมพลีเมนต ์ ผลต่าง 

เติมค าตอบ 1 คะแนน 4 ขอ้ 4 

 การหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั การ
แกปั้ญหาเก่ียวกบัเซต 

แสดงวธีิท า 3 คะแนน 1 ขอ้ 3  

 การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผล
แบบนิรนยั 

เติมค าตอบ 1 คะแนน 4 ขอ้ 
แสดงวธีิท า 3 คะแนน 1 ขอ้ 

4 
3 

 รวม 20 

หมายเหตุ         ปรับคะแนนเป็น 15 คะแนน 
 

 หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบ ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 

การสอบย่อยคร้ังที ่2   

 ประโยคเปิด  ตวับ่งปริมาณ  ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตวั
บ่งปริมาณตวัเดียว   

แสดงวธีิท า2 ขอ้ 2 

 การสมมูล และ นิเสธของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณตวัเดียว แสดงวธีิท า 2 ขอ้ 2 

 ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณสองตวั   แสดงวธีิท า 3 ขอ้ 3 

 การสมมูล  และ นิเสธของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณสองตวั แสดงวธีิท า 2 ขอ้ 2 

 รูปแบบในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ แสดงวธีิท า 2 ขอ้ 2 

 การหารลงตวั  จ  านวนเฉพาะ  จ  านวนเฉพาะสัมพทัธ์  และ
ทฤษฎีบทหลกัมูลทางเลขคณิต 

แสดงวธีิท า 4 ขอ้ 4 

 รวม 15 ขอ้ 15 
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4.4.การประเมินจากการสอบกลางภาค   (20 คะแนน)  

สอบกลางภาค   เวลาท่ีใชใ้นการสอบ  120  นาที   
หวัขอ้/เน้ือหาและลกัษณะของขอ้สอบมีรายละเอียดดงัตาราง 

หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบกลางภาค 
ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ 
(ข้อละ 1 คะแนน) 

แสดงวธีิท า 

เซต การเขียนแทนเซต เซตวา่งเซตจ ากดั เซตอนนัต ์ 
เซตท่ีเท่ากนั   

1 - 1 

สับเซต เพาเวอร์เซต เอกภพสัมพทัธ์ แผนภาพเวนน์–ออย
เลอร์ 

1 - 1 

การด าเนินการของเซตไดแ้ก่ ยเูนียน  อินเตอร์เซกชนั 
คอมพลีเมนตผ์ลต่าง 

1 1 
(2 คะแนน) 

3 

การหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดัการแกปั้ญหาเก่ียวกบั
เซต 

1 1 
(2 คะแนน) 

3 

การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั 2 - 2 
การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 2 - 2 
ประพจน์  ค่าความจริงของประพจน์  การเช่ือมประพจน์ 2 - 2 
การสร้างตารางค่าความจริงของประโยคท่ีเกิดจากการเช่ือม
ประพจน์ยอ่ย  ประพจน์ท่ีสมมูลกนั  นิเสธของประพจน์  
และประพจน์ท่ีเป็นสัจนิรันดร์ 

2 1 
(2 คะแนน) 

4 

การอา้งเหตุผล - 1 
(2 คะแนน 

2 

รวม 12  ข้อ 4  ข้อ 20 
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4.5.  การประเมินจากการสอบปลายภาค(30 คะแนน)  

สอบปลายภาค  เวลาท่ีใชใ้นการสอบ 120  นาที  
หวัขอ้/เน้ือหาและลกัษณะของขอ้สอบมีรายละเอียดดงัตาราง 

หัวข้อ/เนือ้หาทีใ่ช้ในการสอบปลายภาค 
ลกัษณะและจ านวนข้อสอบ 

คะแนน เติมค าตอบ 
(ข้อละ 1 คะแนน) 

แสดงวธีิท า 

สับเซต เพาเวอร์เซตเอกภพสัมพทัธ์ แผนภาพ 
เวนน์–ออยเลอร์ 

1 - 1 

การด าเนินการของเซตไดแ้ก่ ยเูนียน อินเตอร์เซกชนั  
คอมพลีเมนตผ์ลต่าง 

2 - 2 

การหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั  การแกปั้ญหา
เก่ียวกบัเซต 

- 1 
(3 คะแนน) 

3 

การใหเ้หตุผลแบบอุปนยั และการใหเ้หตุผลแบบนิรนยั 2 - 2 
การอา้งเหตุผล - 1 

(3 คะแนน) 
 

ประโยคเปิด  ตวับ่งปริมาณ  ค่าความจริงของประโยค
ท่ีมีตวับ่งปริมาณตวัเดียว  การสมมูล และนิเสธของ
ประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณตวัเดียว 

2 -  

ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณสองตวั  การ
สมมูล  และ นิเสธของประโยคท่ีมีตวับ่งปริมาณสอง
ตวั 

2 -  

การหารลงตวั  ขั้นตอนวธีิการหาร  จ  านวนเฉพาะ  
ตวัหารร่วมมาก  และตวัคูณร่วมนอ้ย 

3 1 
(3 คะแนน) 

 

รูปแบบการพิสูจน์ - 1 
(3 คะแนน) 

 

สมภาคเบ้ืองตน้ 3 1 
(3 คะแนน) 

 

รวม 15 ข้อ 5 ข้อ 30 
 

 


