397

รู ปแบบของประพจน์สองรู ปแบบใด มีค่าความจริ งเหมือนกันทุกกรณี กรณี ต่อกรณี เรี ยกว่า
ประพจน์ ที่สมมูลกัน
รู ปแบบของประพจน์สองรู ปแบบใด มีค่าความจริ งต รงข้ามกันทุกกรณี กรณี ต่อกรณี
เรี ยกว่า ประพจน์ที่เป็ นนิเสธกัน
ลาดับขั้นการสอน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ทบทวนการสร้างตารางค่าความจริ งของประพจน์
ขั้นสอน
2. ครู อธิบาย เรื่ อง รู ปแบบของประพจน์พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยการอธิบาย
3. ครู ยกตัวอย่าง โดยใช้การถามตอบประกอบการอธิบายแสดงวิธีทาํ บนกระดานและให้
นักศึกษาทําลงสมุด
ขั้นสรุ ป
4. ครู และนักศึกษาช่วยกันสรุ ปรู ปแบบของประพจน์ โดยใช้วธิ ีการถามตอบ
5. ให้นกั ศึกษาทําแผนภูมิ ไว้ภายในชั้นเรี ยนในหัวข้อที่ศึกษา เช่น ประพจน์ที่
สมมูลกัน ประพจน์ที่เป็ นนิเสธกัน

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 6 เรื่องทีส่ อน ตัวบ่ งปริมาณ สอนโดย ครู สหรัฐ สี มานนท์
จุดประสงค์ การสอน
1. บอกลักษณะของประโยคเปิ ดได้
2. เขียนประโยคสัญลักษณ์ของประพจน์ที่มีตวั บ่งปริ มาณได้
3. บอกค่าความจริ งของประพจน์ที่มีตวั บ่งปริ มาณตัวแปรเดียวได้
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครู ผสู้ อน
สามารถสังเกตได้ ขณะทําการสอน ในเรื่ องความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ความสนใจใฝ่ รู้ ความรักความสามัคคี และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รายการสอน
1. ประโยคเปิ ด
2. ตัวบ่งปริ มาณ
3. ค่าความจริ งของประพจน์ที่มีตวั บ่งปริ มาณตัวแปรเดียว
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สาระสาคัญ
ประโยคเปิ ด คือ ประโยคบอกเล่าหรื อประโยคปฏิเสธที่มีตวั แปร
ตัวบ่งปริ มาณ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ตัวบ่งปริ มาณและตัวบ่งปริ มาณมีอย่างน้อยหนึ่งค่า
ความจริ งของประพจน์
x[P(x)] เป็ นจริ ง ก็ต่อเมื่อนํา x ทุกค่าใน  แทนใน P(x) แล้ว P(x) เป็ นจริ ง
x[P(x)] เป็ นเท็จ ก็ต่อเมื่อนํา x อย่างน้อย 1 ค่า ใน  แทนใน P(x) แล้ว P(x) เป็ นเท็จ
 x[P(x)] เป็ นจริ ง ก็ต่อเมื่อนํา x อย่างน้อย 1 ค่า ใน  แทนใน P(x) แล้ว P(x) เป็ นจริ ง
 x[P(x)] เป็ นเท็จ ก็ต่อเมื่อนํา x ทุกค่าใน  แทนใน P(x) แล้ว P(x) เป็ นเท็จทั้งหมด
วัสดุอปุ กรณ์
1. หนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 (3000-1501)
2. แผ่นใส และสื่ อ PowerPoint เรื่ อง ตัวบ่งปริ มาณ
3. แผ่นใส ปากกาเขียนแผ่นใส
ลาดับขั้นการการสอน
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู ใช้การถามตอบทบทวนเรื่ อง ประพจน์
ขั้นการสอน
2. ครู ใช้ สื่ อคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม PowerPoint เพื่ออธิบายสรุ ปความหมายของ
ประโยคเปิ ด
3. ครู อธิ บาย ตัวบ่งปริ มาณพร้อมยกประกอบการอธิบายและแสดงวิธีทาํ
4. ครู อธิบาย เรื่ อง ค่าความจริ งของประพจน์ที่มีตวั บ่งปริ มาณตัวแปรเดียว
ขั้นสรุ ปและการประยุกต์
5. นักศึกษาและครู ร่วมกันสรุ ปตัวบ่งปริ มาณ พร้อมจดบันทึกลงในสมุด

แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 7 เรื่องทีส่ อน การอ้ างเหตุผล สอนโดย ครู สหรัฐ สี มานนท์
จุดประสงค์ การสอน
1. อธิบายการอ้างเหตุผลโดยใช้สัจนิรันดร์ได้
2. แสดงการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล หรื อไม่สมเหตุสมผลได้
3. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครู ผสู้ อน

