
(ตัวอย่าง) 
แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 10 

เร่ือง  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์                                                      เวลา   7  ช่ัวโมง 
บทที ่ 3  ความน่าจะเป็น                                    ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
รายวชิา ค 32202 คณติศาสตร์เพิม่เติม                              ผู้สอน  ครูกมลชนก  ภาคภูม ิ

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ (ที่เกีย่วข้อง) 

มฐ. ค 5.2 
มฐ. ค 5.3 

2. ตัวช้ีวัดช้ันปี (ที่เกีย่วข้อง) 
ค 5.2  ม.5/2 
ค 5.3  ม.5/2 

3. สาระส าคญั 
  ตามประวัติคณิตศาสตร์  การหาความน่าจะเป็นเร่ิมมาจากปัญหาการได้เปรียบ
เสียเปรียบในการพนัน  ปัจจุบนัความน่าจะเป็นมีที่ใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง  การศึกษา
เร่ืองน้ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์ซ่ึงจะช่วยในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมาก 
4. ผลการเรียนรู้ประจ าบท 

แก้โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับเบื้องตน้  และน ากฎที่ส าคญับาง
ประการของความน่าจะเป็นไปใชไ้ด ้ แกโ้จทยปั์ญหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไข
และเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกนัได ้
5. ผลการเรียนรู้ปลายทางและน าทาง 

ผลการเรียนรู้ปลายทาง ( ข้อที่ 10 ) 
แก้โจทยปั์ญหาความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการนับเบื้องตน้  และน ากฎที่ส าคญับาง

ประการของความน่าจะเป็นไปใชไ้ด ้  
ผลการเรียนรู้น าทาง 

1. อธิบายนิยามการทดลองสุ่มได ้
2. อธิบายนิยามแซมเปิลสเปซได ้
3. อธิบายนิยามเหตุการณ์ได ้
4. หาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ของการทดลองสุ่มที่ก  าหนดใหไ้ด ้
5. หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สนใจได ้
6. น ากฎที่ส าคญับางประการของความน่าจะเป็นไปใชไ้ด ้



6. เน้ือหา 
1. แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ 
2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
3. กฎที่ส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 
 

7. กิจกรรมการเรียนการสอน 
คาบที่ 1 

  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ให้นักเรียน ร่วมกันพิจารณาว่าในการออกเลขรางวัลของการจับสลากต่าง ๆ  ใน

ชีวิตประจ าวนันั้น นักเรียนสามารถท านายผลลพัธ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแน่นอนหรือไม่ อยา่งไร  
ซ่ึงนักเรียนทราบว่าไม่สามารถท านายผลลัพธ์ได้  เราเรียกว่า การทดลองสุ่ม และช้ีแนะ
นักเรียนว่า การคาดคะเนว่าเหตุการณ์ที่ เราสนใจมีโอกาสเกิดขึ้ นมากหรือน้อยนั้ น 
จ  าเป็นต้องศึกษาเร่ือง ความน่าจะเป็น ซ่ึงต้องเข้าใจบทนิยามของแซมเปิลสเปซและ
เหตุการณ์ 

 ขั้นสอน 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ให้นักเรียนศึกษาเร่ือง นิยามของการทดลองสุ่ม  

แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ จากใบความรู้ที่ 3.1 เร่ืองแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ 
2. ใหน้กัเรียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายบทนิยามของแซมเปิลสเปซ และบทนิยามของเหตุการณ์ 

ของการทดลองสุ่ม แลว้สุ่มถามนกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม 
3. ใหน้กัเรียนศึกษาตวัอยา่งการหาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ของการทดลองสุ่มจากตวัอยา่ง

ที่ 1 , 2 , 3 และ 4  แลว้สุ่มนกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม 
4. ใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม ยกตวัอยา่งการทดลองสุ่มและแซมเปิลสเปช  และเหตุการณ์ อยา่งละ 2 

ตวัอยา่ง 
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนเอกสารฝึกหัดที่ท  า สุ่มนักเรียนจากแต่ละกลุ่มให้ออกมา

แสดงวิธีคิดค  านวณและหาค าตอบของแต่ละขอ้บนกระดานด า และให้นักเรียนที่เหลือ
ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  แลว้ส่งผลครู 

 ขั้นสรุป 
1. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทนิยามของการทดลองสุ่ม 
2. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทนิยามของแซมเปิลสเปซ 
3. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปบทนิยามของเหตุการณ์ 
 



คาบที่ 2 
  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ทบทวนนกัเรียนเก่ียวกบั นิยามของแซมเปิลสเปชและเหตุการณ์ 
 ขั้นสอน 
1. ใหน้กัเรียนรวมนัง่ตามกลุ่มเดิม และน าใบความรู้ที่ 3.1  เร่ือง แซมเปิลสเปชและเหตุการณ์  

มาใชป้ระกอบการเรียน 
2. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายแนวคิดและเหตุผลของค าตอบจากเอกสารฝึกหดัที่ 

3.1 เร่ือง แซมเปิลสเปชและเหตุการณ์ 
3. สุ่มตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการหาค าตอบของโจทยใ์นเอกสารฝึกหัดที่ 3.1 จน

ครบทุกขอ้ 
4. นักเรียนซักถามความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม  และรวบรวมเอกสารฝึกหัดที่ 3.1 เร่ือง แซม

เปิลสเปชและเหตุการณ์  ส่งครูทา้ยคาบเรียน 
 ขั้นสรุป 
  ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปหลกัการพจิารณาแซมเปิลสเปชและเหตุการณ์  
 

 
คาบที่ 3 

  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ทบทวนบทนิยามของการทดลองสุ่ม โดยสุ่มถามนกัเรียน 
3. ทบทวนบทนิยามของแซมเปิลสเปซ  โดยสุ่มถามนกัเรียน 
4. ทบทวนบทนิยามของเหตุการณ์  โดยสุ่มถามนกัเรียน 
 ขั้นสอน 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  และให้นักเรียนศึกษาเร่ือง ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ จากใบความรู้ที่ 3.2 
2. ใหน้กัเรียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายบทนิยามของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ P(E)  แลว้

สุ่มถามนกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม 
3. ใหน้กัเรียนศึกษาตวัอยา่งการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ P(E) จากตวัอยา่งที่ 1 , 2 , 3 

และ 4  แลว้สุ่มนกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม 
4. ใหน้กัเรียนร่วมกนัพจิารณาทฤษฎีบทความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ P(E) พร้อมบทพสูิจน์ 

ที่วา่ 
 



 
1) 0  < P(E)  <  1   
2) P(S)  =   1 

3) )B(P)A(P)E(Pแลว้BAและSB,Aถา้   

5. นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัเพือ่หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากโจทยท์ี่ครูก าหนดให้ 
 ขั้นสรุป 
1. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปสูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ P(E) 
2. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปทฤษฎีบทความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ P(E) ที่วา่ 

1) 0  < P(E)  <  1   
2) P(S)  =   1 

3) )B(P)A(P)E(Pแลว้BAและSB,Aถา้   

 
 
 

คาบที่ 4 
  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ทบทวนความรู้เก่ียวกับแซมเปิลสเปช และ การทดลองสุ่ม และความน่าจะเป็นของ
 เหตุการณ์ โดยการสุ่มถามนกัเรียน 
 ขั้นสอน 
1. ใหน้กัเรียนรวมนัง่ตามกลุ่มเดิม และร่วมกนัแลกเปล่ียนผลงานจากเอกสารฝึกหดัที่ 3.2 เร่ือง

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  ภายในเวลาที่ก  าหนด 
2. สุ่มตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการหาค าตอบของโจทยใ์นเอกสารฝึกหัดที่ 3.2  จน

ครบทุกขอ้ 
3. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามความรู้ความเขา้ใจเพิม่เติม และรวบรวมเอกสารฝึกหดัที่ 3.2 

ส่งในคาบเรียน 
 ขั้นสรุป 
 ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปหลกัการหรือแนวคิดในการหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

 
 

 
 
 



คาบที่ 5 
  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ทบทวนความรู้เก่ียวกับแซมเปิลสเปช และ การทดลองสุ่ม และความน่าจะเป็นของ
 เหตุการณ์ โดยการสุ่มถามนกัเรียน 
 ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนรวมนั่งตามกลุ่มเดิม และน าใบความรู้ที่  3.2 เร่ืองความน่าจะเป็นมาใช้

ประกอบการเรียน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแลกเปล่ียนผลงานจากเอกสารฝึกหัดที่ 3.3 เร่ืองความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์  ภายในเวลาที่ก  าหนด 
3. สุ่มตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการหาค าตอบของโจทยใ์นเอกสารฝึกหัดที่ 3.3  จน

ครบทุกขอ้ 
4. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามความรู้ความเขา้ใจเพิม่เติม และรวบรวมเอกสารฝึกหดัที่ 3.3 

ส่งในคาบเรียน 
 ขั้นสรุป 
 ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปหลกัการหรือแนวคิดในการหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 
 

คาบที่ 6 
  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ครูยกตวัอยา่งโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการด าเนินการของเซตและจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั  

และอภิปรายเก่ียวกบัการประยกุตค์วามรู้กบัความน่าจะเป็นไดห้รือไม่ อยา่งไร    
(ได ้โดยการจ านวนสมาชิกของเซตมาค่าความน่าจ าเป็นของเซตที่เป็นเหตุการณ์ได)้ 

3. ทบทวน ความรู้พื้นฐานเร่ืองสมบติัการด าเนินการของจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั อยา่งง่าย 
ไดแ้ก่   n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B)   เม่ือ A ∩ B ≠ φ  โดยสุ่มถามนกัเรียน  
ช่วยกนัแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั จากตวัอยา่ง ต่อไปน้ี   
ตัวอย่าง     ผลการส ารวจความนิยมของนกัเรียนในการเลือกชมรมจ านวน 150 คน  พบวา่  
ชอบชมรมภาษาองักฤษจ านวน 80 คน และชมรมคอมพวิเตอร์จ านวน 90 คน  ถา้มีนกัเรียน 
10 คนไม่ชอบชมรมใดเลย จะมีนกัเรียนที่ชอบทั้งสองชมรมก่ีคน 
วิธีท า   ให ้ A แทนเซตของนกัเรียนที่ชอบชมรมภาษาองักฤษ 
           B แทนเซตของนกัเรียนที่ชอบชมรมคอมพวิเตอร์ 



เพือ่ความรวดเร็วควรเขียนขอ้มูลลงในแผนภาพ โดยให ้x แทนจ านวนนกัเรียนที่ชอบทั้ง
สองชมรม 

 
 
 
 
 

จาก  n(A  B) = n(U) – n((A  B))  และ  n((A  B))  = 10,  n(U) = 150 
หา   n(A  B)  =  150 – 10  = 140 
และจาก  n(A  B)  =  n(A) + n(B) – n(A  B) 
และ  n(A)  =  80, n(B) = 90, n(A  B) แทนนกัเรียนที่ชอบทั้งสองชมรม 
ดงันั้น   140   =  80 + 90 – x 

 x   =  170 – 140  =  30         
  สรุป  จ  านวนนกัเรียนที่ชอบทั้งสองชมรมเท่ากบั 30 คน 

4. ช้ีแนะนกัเรียนวา่  การขยายความรู้เร่ืองเซตมาใชใ้นการหาค่าความน่าจะเป็น จะช่วยใหเ้รา
น าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจหรือตอบปัญหาไดดี้ขึ้น  จากตวัอยา่งเราตอบความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ที่นกัเรียนที่ชอบชมรมภาษาองักฤษ (  )  นกัเรียนที่ชอบชมรมคอมพวิเตอร์

(  )   และสามารถหาความน่าจะเป็นของกลุ่มอ่ืน ๆ ไดอี้กหรือไม่อะไรบา้ง (ความน่าจะ
เป็นของนกัเรียนที่ชอบทั้งสองชมรม ความน่าจะเป็นของนกัเรียนที่ไม่ชอบชมรมใดเลย 
และความน่าจะเป็นของนกัเรียนที่เลือกชมรมทั้งหมด) 

 ขั้นสอน 
1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ใหน้กัเรียนร่วมกนัทบทวนการด าเนินการของเซต

และสูตรการหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั  จากใบความรู้ที่ 3.3 
2. ใหน้ักเรียนในกลุ่มร่วมกนัศึกษา เก่ียวกบักฎส าคญับางประการของความน่าจะเป็น  จากใบ

ความรู้ที่ 3.3  
3. ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายกฎส าคญับางประการของความน่าจะเป็น  แลว้สุ่มถาม

นกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม   
4. ให้นักเรียนศึกษาตวัอย่างการน ากฎส าคญับางประการของความน่าจะเป็นไปใช้ในการ

แกปั้ญหาโจทย ์ จากตวัอยา่งที ่2, 3 และ 4  แลว้สุ่มนกัเรียนจากแต่ละกลุ่ม 
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าเอกสารฝึกหดัที่ 3.4  เร่ืองกฎส าคญับางประการของความ

น่าจะเป็น ขอ้ 1  ภายในเวลาที่ก  าหนด แลว้สุ่มตวัแทนนกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้หอ้ง โดย
มีครูและเพือ่นร่วมกนัอภิปราย 

A B U 
 

80 – x x 90 – x 

10 



 ขั้นสรุป 
1. ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปกฎส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 
2. ใหน้กัเรียนท าเอกสารฝึกหดัที่ 3.4  ขอ้ที่เหลือเป็นการบา้น 
 
 

คาบที่ 7 
  ขั้นน า 
1. แจง้ผลการเรียนรู้ 
2. ใหน้กัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเอกสารฝึกหดัที่ 3.4  เก่ียวกบัขอ้สงสยัหรือประเด็นส าคญั

ในการท าแบบฝึก 3.4 
 ขั้นสอน 
1. ให้นักเรียนรวมนั่งตามกลุ่มเดิม และร่วมกนัแลกเปล่ียนผลงานจากเอกสารฝึกหัดที่ 3.4 ใน

ขอ้ที่ท  ามาเป็นการบา้น  โดยอภิปรายความถูกตอ้ง  ส่ิงที่แกไ้ข  ความรู้ความเขา้ใจภายใน
เวลาที่ก  าหนด 

2. สุ่มตวัแทนนักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการหาค าตอบของโจทยใ์นเอกสารฝึกหัดที่ 3.4 จน
ครบทุกขอ้ 

3. ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามความรู้ความเขา้ใจเพิม่เติม  
 ขั้นสรุป 

ใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปหลกัการน ากฎส าคญับางประการของความน่าจะเป็นไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาโจทยท์ี่เก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

1. ใบความรู้ที่ 3.1  เร่ืองแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ 
2. ใบความรู้ที่   3.2  เร่ือง ความน่าจะเป็น 
3. ใบความรู้ที่   3.3  เร่ือง กฎที่ส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 
4. เอกสารฝึกหดัที่ 3.1   เร่ืองแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ 
5. เอกสารฝึกหดัที่ 3.2  เร่ือง ความน่าจะเป็น 
6. เอกสารฝึกหดัที่ 3.3  เร่ือง ความน่าจะเป็น 
7. เอกสารฝึกหดัที่ 3.4  เร่ือง กฎที่ส าคญับางประการของความน่าจะเป็น 

 
9. การวัดผลและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม 
2. สงัเกตจากการตอบค าถาม 



3. สงัเกตจากผลของการท าเอกสารฝึกหดั 
4. สงัเกตจากผลของการท าแบบฝึกหดัในหนงัสือแบบเรียน 
5. สงัเกตจากผลการทดสอบรายจุดประสงคท์ี่  10 
 

10. กิจกรรมเสนอแนะ   - 
 
 
 
               ลงช่ือ ............................................................. 
                  (นางกมลชนก  ภาคภูมิ) 
                ต  าแหน่งครู  วทิยะฐานะ ครูช านาญการพเิศษ 
                           ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


