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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 : ประพจน์และการเช่ือมประพจน์                                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                                            ผู้สอน นางอรวรรณ  ทิพย์โพธิเมือง 

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่มีหลักการและกฎเกณฑ์ในการให้เหตุผล เพื่ออธิบายถึงข้อสรุปที่เป็นความจริง

ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีระเบียบ ซึ่ งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยในการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ให้ได้ผลดียิ่งข้ึน 

ประพจน์ คือ ประโยคที่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  ประโยค
เหล่านี้อาจอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วัด 

สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ 

ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการสมบตัิของการด าเนินการ  
และการน าไปใช ้

 ค 1.1 ม.4/1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร 
    และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร ์

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ด้านความรู้ (K) : นักเรยีนสามารถ 
บอกได้ว่าข้อความที่ก าหนดให้ เป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : นักเรียนมีความสามารถในด้าน 
1.  การแก้ปัญหาได้อยา่งหลากหลายและถูกต้อง 
2.  การให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
3.  การเชื่อมโยงความรู้ในคณิตศาสตร์ 
4.  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) : นักเรียน 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
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เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
1.  ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) 
2.  การเชื่อมประพจน์  

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

2.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.  ความสามารถในการคิด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

ขั้นเตรียม 
1.  ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรม 
2.  ครูอธิบาย ชี้แจง ถึงวธิีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชดัเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะท าให้     

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนรายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาท ี
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
4.  ครูอธิบายความหมายของค าว่า ตรรกศาสตร ์ให้นักเรียนฟัง และประโยคของตรรกศาสตร์ที่

น ามาใช้ในทางคณติศาสตร์ 
ขั้นสอน 
5.  ครูแจกใบความรู้ที ่1 เรื่อง ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) ให้นักเรียนได้ศึกษาเป็น

เวลา 5 นาที หลังจากนั้นครูอธิบายค าว่าประพจนใ์ห้นักเรียนทราบ แล้วยกตัวอย่างประโยคมา แล้วถามนักเรียน
ว่าข้อความดังกลา่วเป็นประพจน์หรือไม ่เช่น 

 1)  10 + 2   =   10 x 2    
 2)  ประเทศไทยอยู่ในทวปีเอเชีย    
 3)  { a , b , {a,b,c,…} } เป็นเซตอนันต์   
 4)  เป็นจ านวนตรรกยะ    
 5)  ดวงอาทติย์เป็นดาวฤกษ์  
 6)  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น 
 7)  เขาเป็นบุตรของนายสมชาย 
 8)  กรุณาอย่าส่งเสียงดัง 
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 9)  3x >  5 
 10)  อย่าเดินลัดสนามหญ้า   
6.  เมื่อนักเรียนเข้าใจ ประพจน์ แล้ว ครูก็ให้นักเรียนศึกษาตวัอย่างการสร้างตารางค่าความจริงของ

ประพจน์ ดังนี ้
 ตัวอย่าง     จงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ 

   1)   3  เป็นจ านวนเฉพาะ     T 
   2)  {1 , 3 , 5} – {1 , 7 , 8} = {3 , 5 , 7 ,8}  F 
   3)  รากที่ 3 ของ -8 เท่ากับ -2    T 

ขั้นสรุป 
7.  นักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์ 

โดยครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า ประพจน์ คือ ประโยคที่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น  ประโยคเหล่านี้อาจอยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้  ส่วนประโยคที่ ไม่เป็นประพจน์  
คือ ประโยคที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ได้แก่ ประโยคค าถาม ประโยคค าสั่ง ห้าม ขอร้อง 
อุทาน อ้อนวอน ประโยคแสดงความปรารถนา สุภาษิต ค าพังเพย วลี ประโยคที่มีตัวแปร 

8.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ 1 
9.  นักเรียนและครรู่วมกนัเฉลยแบบฝึกทักษะที่ 1 พร้อมกับแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบทั้งแบบฝึก

ทักษะที่ 1 และแบบทดสอบก่อนเรียน 
10.  นักเรียนชว่ยกันสรปุเกี่ยวกับประโยคที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์ และการน าความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจ าวันตามความเข้าใจของนักเรียน หลังจากนั้นครูสรุปให้ฟังอกีครั้ง 
 

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
1.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  ใบความรู้ที ่1 เรือ่ง ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) 
3.  แบบฝึกทักษะที่ 1 
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การวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
ด้านความรู้ (K) : นักเรยีนสามารถ 
บอกได้ว่าข้อความที่ก าหนดให้ เป็น
ประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ได้ 

- ทดสอบก่อนเรียน 
- แบบฝึกทักษะที่ 1 

- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- แบบฝึกทักษะที่ 1 

คะแนนรายบุคคล
ผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : 
นักเรียนมีความสามารถในด้าน 
1.  การแก้ปัญหาได้อยา่ง
หลากหลายและถูกต้อง 
2.  การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 
3.  การเชื่อมโยงความรู้ใน
คณิตศาสตร ์
4.  การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้

- แบบประเมินด้าน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป  
(ระดับ 1) 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
(A) : นักเรียน 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้

- แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป  
(ระดับ 1) 
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บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
     1.1  ดา้นความรู้ (K) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีมาก  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     1.2  ดา้นทักษะกระบวนการ (P) และสมรรถนะส าคัญ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     1.3  ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 

ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมกิจกรรมดว้ยความตั้งใจ และกระตือรือร้น มีความ

อยากรู้อยากเห็นในกิจกรรมที่ครูหยิบยื่นให้ แต่ยังมีนักเรียนเพียงจ านวนน้อย ที่ยังขาดความรับผดิชอบใน
กิจกรรมที่ครูมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ครูมอบหมาย ครูได้แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนดังกล่าวเป็นผู้

น าเสนองานมากขึ้น เป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบค าถามมากขึ้น 
 
 

                      ลงชื่อ................................................ผู้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(นางอรวรรณ  ทิพย์โพธิเมือง) 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี
วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 : ประพจน์และการเช่ือมประพจน์                                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                                            ผู้สอน นางอรวรรณ  ทิพย์โพธิเมือง 

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่มีหลักการและกฎเกณฑ์ในการให้เหตุผล เพื่ออธิบายถึงข้อสรุปที่เป็นความจริง

ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีระเบียบ ซึ่ งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยในการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ให้ได้ผลดียิ่งข้ึน 

การเชื่อมประพจน์ คือ เพื่อความสะดวกในการน าประพจน์ต่าง ๆ มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อม จะใช้ p , 
q , r , s ,…   แทนแต่ละประพจน์  ประพจน์ที่น ามาเชื่อม จะต้องพิจารณาค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมด  ซึ่ง
แต่ละประพจน์จะต้องพิจารณา 2 กรณี คือ จริง (T)  และ เท็จ (F) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วัด 

สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ 

ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการสมบตัิของการด าเนินการ  
และการน าไปใช ้

 ค 1.1 ม.4/1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร 
    และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ด้านความรู้ (K) : นักเรยีนสามารถ 
หาค่าความจริงของประพจน์ที่ก าหนดให้ได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : นักเรียนมีความสามารถในด้าน 
1.  การแก้ปัญหาได้อยา่งหลากหลายและถูกต้อง 
2.  การให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
3.  การเชื่อมโยงความรู้ในคณิตศาสตร์ 
4.  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
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 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) : นักเรียน 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
1.  ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) 
2.  การเชื่อมประพจน์  

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

2.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.  ความสามารถในการคิด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

ขั้นเตรียม 
1.  ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรม 
2.  ครูอธิบาย ชี้แจง ถึงวธิีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชดัเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะท าให้     

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
3.  ครูสุ่มถามนักเรียน 3-4 คน โดยก าหนดข้อความให้ แล้วให้นักเรียนวา่ข้อความที่ก าหนดให้ เป็น

ประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ได้ เพื่อเป็นการทบทวนเน้ือหาเดิมที่เรียนไปแล้ว ก่อนจะเริ่มเนื้อหาใหม่ต่อไป 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
4.  ครูทบทวนเน้ือหาโดยน าเสนอตัวอย่างประโยค พร้อมให้นักเรียนบอกว่าข้อความดังกลา่วเป็น

ประพจน์หรือไม่ เช่น 
 1)  10 + 2   =   10 x 2    
 2)  ประเทศไทยอยู่ในทวปีเอเชีย    
 3)  { a , b , {a,b,c,…} } เป็นเซตอนันต์   
 4)  เป็นจ านวนตรรกยะ    
 5)  ดวงอาทติย์เป็นดาวฤกษ์  
 6)  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น 
 7)  เขาเป็นบุตรของนายสมชาย 
 8)  กรุณาอย่าส่งเสียงดัง 
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 9)  3x >  5 
 10)  อย่าเดินลัดสนามหญ้า   
ขั้นสอน 
5.  นักเรียนจับคู่คนเก่ง คนอ่อน หลังจากนั้นครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเชื่อมประพจน์ ให้นักเรยีน

แต่ละคู่ช่วยกันศึกษา ปรกึษาหารือ ท าความเข้าใจร่วมกัน หลังจากนั้นใหน้ักเรียนเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด 
ครูสุ่มนักเรียน 3-4 คู่ออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นครูและเพื่อน ๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
และสรุปพร้อมกันอีกรอบ 

6.  ครูน าเสนอตัวเชื่อม (connective) ที่ใช้เชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันมี 5 แบบ ดังนี้ 
- ตวัเชื่อม “และ” (and) ใช้สัญลักษณ ์“”  (Conjunction)  

 - ตวัเชื่อม “หรือ” (or) ใช้สัญลักษณ์ “” (Disjunction) 
- ตวัเชื่อม “ถ้า…..แล้ว…..” ใชส้ัญลักษณ ์“        ”  (Conditional) 
- ตวัเชื่อม “ก็ตอ่เมื่อ” ใช้สัญลักษณ์   “         ”  (Bi-conditional) 
- นิเสธของประพจน์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  “”  (Negation)  
หลังจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตวัอย่างประกอบการใช ้ตัวเชื่อม (connective) ที่ใช้เชื่อม

ประพจน์เข้าด้วยกันมี 5 แบบ 
ขั้นสรุป 

 7.  นักเรียนรว่มกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเชื่อมประพจนว์่าเพื่อความสะดวกในการ
น าประพจน์ตา่ง ๆ มาเชือ่มกันด้วยตวัเชื่อม จะใช ้p , q , r , s ,…   แทนแต่ละประพจน์ ประพจนท์ี่น ามาเชื่อม 
จะต้องพิจารณาค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งแต่ละประพจน์จะต้องพจิารณา 2 กรณี คือ จริง (T)  และ 
เท็จ (F) 

8.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ 2 
9.  นักเรียนและครรู่วมกนัเฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2 อย่างละเอียด พร้อมกับแจ้งคะแนนให้นักเรียน

ทราบ 
10.  นักเรียนชว่ยกันสรปุเกี่ยวกับตัวเชื่อมประพจน์ และการน าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวันตาม

ความเข้าใจของนักเรียน หลังจากนั้นครูสรุปให้ฟังอีกครั้ง 
 

สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
1.  ใบความรู้ที ่2 เรือ่ง การเชื่อมประพจน์ 
2.  แบบฝึกทักษะที่ 2 
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การวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
ด้านความรู้ (K) : นักเรยีนสามารถ 
หาค่าความจริงของประพจน์ที่
ก าหนดให้ได ้

- แบบฝึกทักษะที่ 2 - แบบฝึกทักษะที่ 2 คะแนนรายบุคคล
ผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : 
นักเรียนมีความสามารถในด้าน 
1.  การแก้ปัญหาได้อยา่ง
หลากหลายและถูกต้อง 
2.  การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 
3.  การเชื่อมโยงความรู้ใน
คณิตศาสตร ์
4.  การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้

- แบบประเมินด้าน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป  
(ระดับ 1) 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(A) : นักเรียน 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้

- แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป  
(ระดับ 1) 
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บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
     1.1  ดา้นความรู้ (K) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีมาก  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     1.2  ดา้นทักษะกระบวนการ (P) และสมรรถนะส าคัญ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     1.3  ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 

ปัญหาและอุปสรรค 
กิจกรรมการท างานเป็นคู่ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจ 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การท างานคู่ประสบความส าเร็จ แต่ยังมีนักเรียนบางคู่ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นที่น่าพึงพอใจ เพราะพื้นฐานความรู้ยังไม่มากพอ  

ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนไดใ้ห้ท ากิจกรรมเพิ่มเติม โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเน่ืองกัน แต่ให้

นักเรียนสามารถท ากิจกรรมไดท้ั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน และเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 
 

                      ลงชื่อ................................................ผู้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(นางอรวรรณ  ทิพย์โพธิเมือง) 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี
วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 : ประพจน์และการเช่ือมประพจน์                                  เวลา 1 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563                                            ผู้สอน นางอรวรรณ  ทิพย์โพธิเมือง 

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่มีหลักการและกฎเกณฑ์ในการให้เหตุผล เพื่ออธิบายถึงข้อสรุปที่เป็นความจริง

ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีระเบียบ ซึ่ งเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยในการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ให้ได้ผลดียิ่งข้ึน 

การเชื่อมประพจน์ คือ เพื่อความสะดวกในการน าประพจน์ต่าง ๆ มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อม จะใช้ p , 
q , r , s ,…   แทนแต่ละประพจน์  ประพจน์ที่น ามาเชื่อม จะต้องพิจารณาค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมด  ซึ่ง
แต่ละประพจน์จะต้องพิจารณา 2 กรณี คือ จริง (T)  และ เท็จ (F) 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วัด 

สาระท่ี 1 จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการ 

ของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการสมบตัิของการด าเนินการ  
และการน าไปใช ้

 ค 1.1 ม.4/1  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตและตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร 
    และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ด้านความรู้ (K) : นักเรยีนสามารถ 
1.  หาคา่ความจริงของประพจน์ที่มตีัวเชื่อม 1 ตวัเชื่อมได้   
2.  เขียนประพจน์ที่อยู่ในรูปข้อความให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ได ้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : นักเรียนมีความสามารถในด้าน 
1.  การแก้ปัญหาได้อยา่งหลากหลายและถูกต้อง 
2.  การให้เหตุผลประกอบการตดัสินใจ 
3.  การเชื่อมโยงความรู้ในคณิตศาสตร์ 
4.  การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  
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 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) : นักเรียน 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
1.  ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) 
2.  การเชื่อมประพจน์  

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

2.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 3.  ความสามารถในการคิด 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้ 

ขั้นเตรียม 
1.  ครูแจ้งวัตถุประสงค์ของการจดักิจกรรม 
2.  ครูอธิบาย ชี้แจง ถึงวธิีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชดัเจน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะท าให้     

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
3.  ครูสุ่มถามนักเรียน 3-4 คน ให้อธิบายรายละเอียด ความหมายของตัวเชื่อม (connective) ทั้ง 5 

แบบ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมที่เรียนไปแล้ว ก่อนจะเริ่มเนื้อหาใหมต่่อไป 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
4.  ครูทบทวนเน้ือหาเกี่ยวกับตัวเชื่อม (connective) ที่ใช้เชื่อมประพจนเ์ข้าด้วยกันมี 5 แบบ ดังนี ้

- ตวัเชื่อม “และ” (and) ใช้สัญลักษณ ์“”  (Conjunction)  
 - ตวัเชื่อม “หรือ” (or) ใช้สัญลักษณ์ “” (Disjunction) 

- ตวัเชื่อม “ถ้า…..แล้ว…..” ใชส้ัญลักษณ ์“        ”  (Conditional) 
- ตวัเชื่อม “ก็ตอ่เมื่อ” ใช้สัญลักษณ์   “         ”  (Bi-conditional) 
- นิเสธของประพจน์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  “”  (Negation)  

ให้นักเรียนช่วยกันยกตวัอย่างประกอบการใช้ ตัวเชื่อม (connective) ที่ใช้เชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันมี 
5 แบบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมก่อนเริ่มเน้ือหาใหม่ต่อไป 
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ขั้นสอน 
5.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 

เพื่อเป็นตัวแทนในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  
6.  ประธานกลุ่มรับใบความรู้ที ่2 เรื่อง การเชื่อมประพจน ์กลุ่มละ 1 ชดุ หลังจากนั้น ให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่ม คู่ช่วยกันศึกษา ปรกึษาหารือ ท าความเข้าใจร่วมกัน 

กลุ่มที่ 1 ตัวเชื่อม “และ” (and) ใช้สัญลักษณ์ “”  (Conjunction)  
 กลุ่มที่ 2 ตัวเชื่อม “หรือ” (or) ใช้สัญลักษณ ์“” (Disjunction) 

กลุ่มที่ 3 ตัวเชื่อม “ถ้า…..แล้ว…..” ใช้สัญลักษณ์ “        ”  (Conditional) 
กลุ่มที่ 4 ตัวเชื่อม “ก็ต่อเมื่อ” ใช้สัญลักษณ์   “         ”  (Bi-conditional) 
กลุ่มที่ 5 นิเสธของประพจน์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  “”  (Negation)  

หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาอยา่งละเอียด ท ากิจกรรมเขียนตารางแสดงคา่ความจริง ส่ง
ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นครูและเพื่อน ๆ ชว่ยตรวจสอบความถูกต้องและสรุป
พร้อมกันอีกรอบ 

ขั้นสรุป 
 7.  นักเรียนรว่มกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเชื่อมประพจนว์่าเพื่อความสะดวกในการ
น าประพจน์ตา่ง ๆ มาเชือ่มกันด้วยตวัเชื่อม จะใช ้p , q , r , s ,…   แทนแต่ละประพจน์ ประพจนท์ี่น ามาเชื่อม 
จะต้องพิจารณาค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งแต่ละประพจน์จะต้องพจิารณา 2 กรณี คือ จริง (T)  และ 
เท็จ (F) 

8.  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ 3 และท าแบบทดสอบหลังเรียนรายแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 จ านวน 
10 ข้อ ใช้เวลา 15 นาท ี

9.  นักเรียนและครรู่วมกนัเฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3 และแบบทดสอบหลังเรียนอย่างละเอียด พร้อมกับ
แจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ 

10.  นักเรียนชว่ยกันสรปุเกี่ยวกับประพจน์ (Propositions หรือ Statements) และการเชื่อม
ประพจน์ และการน าความรู้ไปใช้ในชวีิตประจ าวนัตามความเข้าใจของนักเรียน หลังจากนั้นครูสรุปให้ฟังอีก
ครั้ง 

 
สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

1.  ใบความรู้ที ่2 เรือ่ง การเชื่อมประพจน์ 
2.  แบบฝึกทักษะที่ 3 
3.  แบบทดสอบหลังเรียน 
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การวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ประเด็นการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
ด้านความรู้ (K) : นักเรยีนสามารถ 
1.  หาคา่ความจริงของประพจน์ที่มี
ตัวเชื่อม 1 ตัวเชื่อมได้   
2.  เขียนประพจน์ที่อยู่ในรูป
ข้อความให้อยู่ในรูปสัญลกัษณ์ได ้

- แบบฝึกทักษะที่ 3 
- ทดสอบหลังเรียน 
 

- แบบฝึกทักษะที่ 3 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

คะแนนรายบุคคล
ผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) : 
นักเรียนมีความสามารถในด้าน 
1.  การแก้ปัญหาได้อยา่ง
หลากหลายและถูกต้อง 
2.  การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 
3.  การเชื่อมโยงความรู้ใน
คณิตศาสตร ์
4.  การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ 

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้

- แบบประเมินด้าน
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป  
(ระดับ 1) 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(A) : นักเรียน 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุง่มั่นในการท างาน 

- สังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู ้

- แบบประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ระดับพอใช้ขึ้นไป  
(ระดับ 1) 
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บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
     1.1  ดา้นความรู้ (K) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีมาก  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับปรับปรุง มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     1.2  ดา้นทักษะกระบวนการ (P) และสมรรถนะส าคัญ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
     1.3  ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) จ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน 
                     นักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยม  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับด ี  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 
                     นักเรียนที่ได้ระดับพอใช ้  มีจ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ............... 

ปัญหาและอุปสรรค 
กิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความรว่มมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติกิจกรรมอยา่งตัง้ใจ 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่ มอบหมายงานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีมที่ดี แต่ยังมี
นักเรียนจ านวนน้อยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ยังขาดความรับผิดชอบ ไม่ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย ท าให้การ
ท างานของกลุ่มพลอยลา่ช้าไปด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
นักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนไดใ้ห้ท ากิจกรรมเพิ่มเติม และเป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อน าเสนองาน

มากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหา ก็จะไม่สามารถน าเสนองานได ้ก็จะท าให้
คะแนนของกลุ่มต่ าลงไปด้วย 

 
 

                      ลงชื่อ................................................ผู้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(นางอรวรรณ  ทิพย์โพธิเมือง) 

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร ี
วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 

 


