
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 22 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 1 (  1 ชั่วโมง) 
เรื่อง  ความหมายของล าดับ 

ค 1.2 ม.5/2 
 

แผนที ่2 (7 ชั่วโมง) 
เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด 

 ล าดับเลขคณิต 

ค 1.2 ม.5/2 
 

แผนที ่3 (7 ชั่วโมง) 
เรื่อง การหาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัด 

  ล าดับเรขาคณิต 

ค 1.2 ม.5/2 
 

แผนที่ 4 ( 3 ชั่วโมง) 
เรื่อง  อนุกรมเลขคณิต 

ค 1.2 ม.5/2 
 

แผนที่ 5 ( 2 ชั่วโมง) 
 

เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต 

ค 1.2 ม.5/2 
 หน่วยการเรียนรู้ 

ล าดับและอนกุรม ( 22 ชั่วโมง ) 

ล าดับที่มี โดเมนเป็น {1, 2, 3, …, n} เรียกว่า ล าดับจ ากัด (finite 
sequence) และ ล าดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจ านวนเต็มบวก เรียกว่า 
ล าดับอนันต์ อนุกรมเลขคณิต คือ อนุกรมที่ได้จากล าดับเลขคณิต และมี
ผลต่างร่วมของล าดับเลขคณิตเป็นผลต่างร่วมของ 

        อนุกรมเลขคณติด้วย 

 

ทดสอบก่อนเรียน ( 1 ชั่วโมง ) 
ทดสอบหลังเรียน ( 1 ชั่วโมง ) 

ภาระงาน/ชิน้งาน 

- การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดบัและอนกุรม 

-ใบงาน/แบบฝึกทกัษะ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผังภาพที ่2 การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ความหมายของล าดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับ

และอนุกรม และน าไปใช ้
 ตัวชี้วดั  ค 1.2  ม.5/2 เข้าใจและนาความรู้เก่ียวกับล าดับและอนุกรมไปใช ้ 

สาระส าคัญ 
  ล าดับ  คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจ านวนเต็มบวก  n   ตัวแรก  หรือ  ล าดับ
คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นจ านวนเต็มบวก 

   ล าดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจ านวนเต็มบวก  n   ตัวแรก  เรียกว่า  ล าดับ
จ ากัด 

                ล าดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจ านวนเต็มบวก    เรียกว่า  ล าดับ
อนันต ์

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. อธิบายความหมายของล าดับ(K) 
2. หาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัดที่ก าหนดใหไ้ด้(P) 
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (A) 
สาระการเรียนรู้ 
ความหมายของล าดับ 
สมรรถนะส าคัญ 
1. มีความสามารถในการแก้ปัญหา (หาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัดจากโจทย์ที่
ก าหนดให)้ 
2. มีความสามารถในการคิด (แจกแจงขั้นตอนในการหาพจน์ทั่วไปของล าดับ
จ ากัดจากโจทย์ที่ก าหนดให้) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต (ท างานด้วยตนเองไม่ลอกผลงานผู้อ่ืน) 
2. มีวินัย (ท างานให้เสร็จตามเวลาและข้อตกลงร่วมกัน) 
3. ใฝ่เรียนรู้ (ซักถามและแลกเปลี่ยนวิธีการคิดค านวณหาพจน์ทั่วไปของล าดับ
จ ากัด) 
4. มุ่งมั่นในการท างาน (วางแผนการท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท า 
และมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานได้ถูกต้องทันเวลา) 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน : การศึกษาศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องปริมาตรของ 
ทรงกระบอก 
ชิ้นงาน : ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก- 
การวัดประเมินผล : 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้ : การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ คณิตศาสตร์/

การท าใบกิจกรรม/น าเสนอผลงานสื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดับและอนุกรม 

ล าดับและอนุกรม 

อธิบายความหมายของ

ล าดับ 

หาพจน์ทั่วไปของล าดับ

จ ากัดที่ก าหนดให้ได้ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แผ่นที ่3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1ชั่วโมง 
         1.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า  เมื่อเรียนจบตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้
แล้ว  นักเรียนสามารถบอกความหมายของล าดับ  และเขียนล าดับในรูปแจงพจน์ได้ 

                2.  ยกตัวอย่างและแสดงวิธีท าให้นักเรียนดูเกี่ยวกับการหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน จ านวน 2 
ตัวอย่าง โดยสุ่มนักเรียน จ านวน 3 คน มาช่วยครูหาค่าโดเมนและเรนจ์ เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน 

                3.  แจกแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน นักเรียนศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ ชุดท่ี 1 เรื่อง ล าดับ  ภายในเวลา 30 นาที 

                4. ในระหว่างท่ีนักเรียนศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์นั้น ครูคอยสังเกตพฤติกรรมพร้อม
ท้ังให้ค าแนะน าส าหรับนักเรียนท่ีไม่เข้าใจ 

                5. เมื่อครบก าหนดเวลา ครูสุ่มถามนักเรียนจ านวน 5 คน ถึงความหมายของล าดับ การเขียน
ล าดับในรูปการแจงพจน์ เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกครัง้หนึ่ง 

                6. นักเรียนและครูช่วยกันวิเคราะห์ อภิปรายถึงส่ิงท่ีนักเรียนได้รับจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ชุดท่ี 1 เรื่อง ล าดับ บันทึกความรู้ท่ีได้ลงในสมุดบันทึกประจ ารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน 

                7. สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม คือ รู้จักใช้
และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
สอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนเมื่อพบว่านักเรียนบางคนมีพฤติกรรมท่ีคอยติเตือน 

                8. ตรวจสมุดบันทึกประจ ารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพยีงแผนการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1ชั่วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 ถ้าเราจะหาล าดับเลขคณิตเราจะต้อง รู้ค่าของอะไรบ้าง 
(ความมีเหตุผล) 
Q2 ถ้าเราจะหรการหาล าดับเลขคณิตเราจะต้อง หาค่าอะไรก่อนหลัง และเราจะน าสูตรไหนมาใช้ให้ได้ค าตอบ
เร็วที่สุด ประหยัดเวลาท่ีสุด 
 (มีภูมิคุ้มกัน/ความพอประมาณ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q3 ถ้านักเรียนจะหาล าดับเลขคณิต ล าดับนั้นๆนักเรียนจะหาได้อย่างไร (ความมีเหตุผล) 
Q4 ถ้านักเรียนจะหาล าดับเลขคณิต นักเรียนจะต้องรู้ ค่าของอะไรบ้าง 
 (มีเงื่อนไขความรู้) 
Q5 จากการที่นักเรียนท าการหาค่าล าดับเลขคณิต นักเรียนคิดว่ามีล าดับเลขคณิตแบบอื่นๆ นอกจากท่ีเรา
เรียนรู้ในบทเรียนหรือไม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ความมีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกัน/ความ
พอประมาณ) 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q6 นักเรียนคิดอย่างไรถ้าเราจะหาค่าของล าดับเลขคณิต ท่ีหาค่าได้อย่างถูกต้องแม่นย าใช้เวลาน้อย ต้องอาศัย
ปัจจัยอะไรบ้างประกอบการตัดสินใจ (มิติสังคม/มิติส่ิงแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1ชั่วโมง 
5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

 
ความรู้ที่ครูต้องมีกอ่นสอน 
1. มีความรู้ในเนื้อหาสาระ เรื่องปริมาตรของทรงกระบอก 
2. มีความรู้ในการออกแบบการสอนและเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

คุณธรรมของคร ู
มีความรักเมตตาต่อศษิย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม 
มีความอดทน 

 

หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เน้ือหา 

- ก าหนดเน้ือหาโดยให้ได้เรียนรู้เร่ืองใกล้
ตัว สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน 

-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเน้ือหาตรงตามที่
หลักสูตรก าหนดและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

- ครูตรวจสอบเน้ือหาที่สอนครบทุกเน้ือหา
ตามที่ระบุไว้ในสาระการเรียนรู้ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

เวลา 

- ก าหนดเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับ
กิจกรรม และภาระงานที่มอบให้ 
นักเรียนท า 
- ครูเผื่อเวลาส าหรับประเด็นซักถาม 
พอประมาณกับจ านวนนักเรียนที่มี 
ค าถาม 

- ต้องการให้กิจกรรมมีความต่อเน่ือง 
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้เป็นไปตาม 
ขั้นตอนและทันเวลาที่ก าหนดบรรลุ 
จุดประสงค์/ ตัวชี้วัด 
- เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ชัดเจนขึ้นตรง
ประเด็น 

- ครูวางแผนจัดสรรเวลาในการท า 
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนโดยให้ขั้นตอนที่เป็น
ประเด็นกระตุ้นคิดมากกว่า และต้องเผื่อ
เวลาไว้ส าหรับนักเรียนซักถาม 

การจัดกิจกรรม 

-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษา 
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 
ล าดับและอนุกรม 
- ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนัก 
ถึงความรู้ที่ได้รับว่าสามารถน าไปใช ้
ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจ าวันตาม 
หลัก ปศพพ. 

- เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการน า 
ความรู้เร่ืองเร่ืองล าดับและอนุกรม 
ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
- เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจและเพื่อให ้
นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มี 
การวางแผนการท างาน 

- ครูเตรียมตัวอย่างเก่ียวกับการหา 
หาพจน์ทั่วไปของล าดับจ ากัดที่ก าหนดให้ได้
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้
เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว ้
- ครูเตรียมค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝัง 
หลักคิดอย่างพอเพียงให้กับนักเรียน 
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนบูรณาการ 
ปศพพ. 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง 
ล าดับและอนุกรม 

- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ 
แก้ปัญหา ทักษะการคิดและเห็นคุณค่า 
ของการเรียนคณิตศาสตร์และน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น 
ชีวิตประจ าวันเป็น 

ครูต้องให้ความรู้กับนักเรียนครบถ้วน 
ก่อนลงมือท าแบบศูนย์การเรียนรู้ 
- ครูตรวจสอบความถูกต้องของ 
แบบศูนย์การเรียนรู้ก่อนท าส าเนาแจก 
ผู้เรียน 

ประเมินผล 

- ครูก าหนดข้อประเด็นในการวัด 
และประเมินผลสอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติ 

- เพื่อวัดความรู้ความสามารถของ 
นักเรียนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดและ เพื่อ 
น าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา 
นักเรียนต่อไป 

- จัดเตรียมแบบศูนย์การเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ล่วงหน้าก่อนวันสอนจริง 
- นัดหมายนักเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียม 
ความพร้อมของนักเรียน 
- นักเรียนควรมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
คณิตศาสตร์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ล าดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1ชั่วโมง 
6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องล าดับ 
2. นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม 
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
4. นักเรียนมุ่งมั่นในการท างาน 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1. นักเรียนสามารถค านวณหาพจน์ท่ัวไปของ
ล าดับจ ากัดท่ีก าหนดให้ได้ได้ถูกต้อง 
2. นักเรียนมีการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม/
ห้องเรียน รู้จักการวางแผน/การคิดก่อนเขียน
สื่อสาร 

1. นักเรียนได้คิดอย่างเป็นเหตุ 
เป็นผลในการตอบค าถามของครู 

1. นักเรียนมีการวางแผนการท างาน ท าให้
งานเสร็จครบถ้วน 
2. นักเรียนมีการศึกษาตัวอย่างจากแบบ
ศูนย์การ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปที่
ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามประเด็นข้อค าถาม
ของคร ู

 
6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

      ด้าน 

องค์ประกอบ 

 สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

- การเรียนรู้เรื่องล าดับและอนุกรม 
ท าให้มีความรู้ในการ 
 

- มีความรู้ในการวางแผนการ
ท างานร่วมกัน 
- มีความรู้ในการปฏิบัตตินเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

- มีความรู้ในการหาปริมาตร
ของบ่อปูนซีเมนต์ในการปลูก 
มะนาวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
หรือวิธีในการตดัสินใจ 

 

- มีความรู้ในการหาปริมาตร
ของทรงกระบอก(ผลจากใบ
กิจกรรมกระตุ้นคดิเพื่อให้เกิด
มิติต่าง ๆ ) 

ทักษะ 

--มีทักษะในการหาค่าล าดับ
เลขคณิต 

- มีทักษะในการท างานร่วมกัน 
เกิดการยอมรับภายใต้
ข้อก าหนด กฎกตกิา มารยาท 
สามารถในการ อยู่ร่วมกันใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 

  

ค่านิยม 

- เห็นคุณค่าในการน าความรู้
การค านวณหาพจน์ทั่วไปของ
ล าดับจ ากัดที่ก าหนดให้ไปใช้ 
ในการตัดสินใจ 

- เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
และท างานร่วมกันได้อย่างม ี
ความสุข 

- เห็นคุณค่าของการท างาน
บนพื้นฐานความพอดีจะเป็น
การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

- มีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียน
คณิตศาสตร ์
- มีความสุขต่อการเรียน 



 

 


