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  -  รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
  -  หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมอื 
 

1.  อาจารยดิษยลักษณ  อเดโช 
 ตําแหนง อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
2.  อาจารยสุพัฒน  กระจางมนตรี 
 ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 
3.  อาจารยไกรสมร  ดีถนัด 
 ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 
4.  อาจารยไพฑูรย  ศรีเรือง 
 ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด 
  นนทบุรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 
5.  อาจารยสุพรรณี  ศรีเมือง 
 ตําแหนง อาจารย โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  เขต 1 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน อาจารย์ไกรสมร  ดีถนัด 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือ
วิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว083 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน อาจารย์สุพรรณี  ศรีเมือง 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือ
วิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว083 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน อาจารย์สุพัฒน์  กระจ่างมนตรี 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือ
วิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว083 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน อาจารย์ดิษยลักษณ์  อเดโช 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือ
วิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว083 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน อาจารย์ไพฑูรย์  ศรีเมือง 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือ
วิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว083 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  
 
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อทดลองเครื่องมือการวิจัยดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว084 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

117 

 
 
 
 
 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เรียน  
 
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โครงการบัณฑิตศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว085 
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 27 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่เพื่อการวิจัย 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี 
 
 ด้วย นางสาวยุพิศ  จันทวี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําลังทําวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ STAD และ LT” ซึ่งจําเป็นต้อง
เก็บข้อมูล ณ โรงเรียน ซึ่งผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ในการน้ี ขออนุเคราะห์ใช้พื้นที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัย ณ โรงเรียน ทั้งนี้โดยนักศึกษาผู้ทําวิจัยจักได้มาติดต่อกับท่านด้วยตนเองต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/086 
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ภาคผนวก ข 
 
 - แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
  แบบกลุมสัมฤทธ์ิ (student team achievement division)   
 -  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
  แบบเรียนรวมกัน (learning together) 
 - ใบงาน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา  ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20 
เวลาเรียน  2  คาบ    ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 

1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20  ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขา
ดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ  ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุม 
 สัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 20 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 

 นักเรียนปฏิบัติโดยใชสื่อการสอนของจริง เชน 10 + 10 =  
* ใหนักเรียน คนที่ 1 ออกมาหยิบมัดไม 1 มัด ซึ่งมีมัดละ 10 อัน แลวนับให 
 เพ่ือนๆ ชวยดู 
* ใหนักเรียนคนที่ 2 ออกมาหยิบอีก 1 มัด แลวนับ พรอมกับเพ่ือนๆ 
* จากนั้น นําไมทั้ง 2 มัด มานับรวมกัน พรอมกันทั้งหอง 

 ทั้งหองรวมกันหาคําตอบ 10 + 10 =   
2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 

 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหา 
 วิธีหาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 20 และการแกโจทยปญหา จากนั้นวิเคราะห 
 คําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหา และผลลัพธของโจทยปญหาสํารวจ 
 ตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงานตอผูสอน เปน 
 คะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบท่ี 2ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับ การบวก ที่มีผลบวก
ไมเกิน 20  แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง  2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบท่ีไดและ 
 แสดงวิธีทําไดทําให 
 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียนตรวจแบบฝกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

124 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา  ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 40 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 

1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 40  ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 40 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 40 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ  ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุม 
 สัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 40 
 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 1. ผูสอนทบทวนเรื่องการบวกตามแนวนอน โดยครูใหนักเรียน 1 คน 
  ออกมาแสดงวิธีการกระจายจากโจทยที่ผูสอนกําหนดเชน 

   31 + 6 =   
   37 =  30 + 1 + 6 
   จากนั้นใหนักเรียนอีก 1 คน ออกมาหาผลบวก 
   37 =  30 + (1+6) 
    =  30 + 7 
    =  37 
 2. ครูและนกัเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปวา การบวกตองบวกในหลัก 
  หนวยกอนแลวจึงรวมกับหลักสิบครูใหนักเรียน 2 คนออกมาปฏิบัติตาม 
  บัตรคําสั่งที่ผูสอนแจกให 
 
 
 
 
 3. ครูใหนักเรียนอีก 1 คน ออกมาจัดหลอดดูดทั้ง 2 กองรวมกัน แลวนับ 
  จํานวนหลอดทั้งหมดโดยนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจสอบความ 
  ถูกตอง 
4. ผูสอนใหตัวแทนนักเรียนอีก 1 คนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณบน 

 กระดาน เชน 25 + 10 =  จากนั้นผูสอนใหนักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ 
 บนกระดาน ดังน้ี 
  25 + 10 =  20 + 10 + 5 
   =  30 + 5 
   =  35 

 

ซองที่ 1 
จัดหลอดดูด จํานวน 25 หลอด 
ทําใหเปนมัดละ 10 หลอด 

ซองที่ 2 
จัดหลอดดูด จํานวน 10 หลอด  

 แลวมัดรวมกัน 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 

 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการ 
 หาวิธีหาผลบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 40 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบที่ไดจากการแกปญหาคณิตศาสตรและผลลัพธของ 
 โจทยปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอ 
 ผลงานตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 2ใหนักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับ การบวก ที่มีผลบวก 
ไมเกิน 40 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียน
ปรึกษากัน แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

4. คะแนนความกาวหนาของ 
 แตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง  2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากที่สุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยท้ังกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ  
 (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1           เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 60 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ  ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 60 
 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 ผูสอนนําแถบโจทยปญหา ติดบนกระดาน เชน 
 
 
 
 ใหนักเรียนอาสา 3 คน ออกมาหนาช้ันเรียน โดยคนที่ 1 เขียนสิ่งที่โจทย 
 กําหนดคนที่ 2 เขียน สิ่งที่โจทยถาม และคนที่ 3 เขียนประโยคสัญลักษณ 
 จากนั้นผูสอนและนักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
 
 
 
 
 
4. จากกิจกรรมใน ขอ 1 ผูสอนสาธิตวิธีการหาคําตอบบนกระดาน แลวให 
 ตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเติมคําตอบ 
5. ผูสอนใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหและเขียนประโยคสัญลักษณ โดยผูสอน 
 และนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

2. การเรียนกลุมยอยขั้นตอน 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน กิจกรรม 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหา 
 วิธีหาผลบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 60 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบท่ีไดจากการแกปญหาคณิตศาสตร และผลลัพธของ 
 โจทยปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอ 
 ผลงานตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 2ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับ การบวกที่มีผลบวก
ไมเกิน 60 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษา
กัน แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

นักเรียนช้ัน ป.1/2 มีนักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง 20 คน 
รวมมีนักเรียนทั้งหมดก่ีคน  

มีนักเรียนชาย  2   1 คน 
มีนักเรียนหญิง  2   0 คน 
รวมมีนักเรียนทั้งหมด 4   1 คน 
ตอบ ๔๑ คน 

+ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง 2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดมีผลสัมฤทธิ์ 
 ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามการ 
 ทํากิจกรรมของนักเรียน 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 80 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 80 ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขา
ดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 80 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 80 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 80 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 ผูสอนใหนักเรียนทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหา โดยครูติดแถบโจทย 
 ปญหา บนกระดาน ดังน้ี 
 - นิดมีหนังสือนิทาน 46 เลม มีหนังสือการตูน 23 เลม รวมนิดมีหนังสือก่ีเลม 
 - ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยโดยครูใหตัวแทนนักเรียน 3 คน ออกมา 
   เขียนบนกระดาน คนที่ 1 เขียนประโยคสัญลักษณคนที่ 2 เขียน สิ่งที่โจทย 
   กําหนด และคนที่ 3 เขียนสิ่งที่โจทยถามและหาคําตอบ 

   คนที่ 1 ประโยคสัญลักษณ 46 + 23  =   
   คนที่ 2 นิดมีหนังสือนิทาน 4    6 
  มีหนังสือการตูน  2    3 เลม 
   คนที่ 3 รวมนิดมีหนังสือ  6    9 เลม 
   ตอบ   ๖๙  เลม 

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
  คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหาวิธี 
 หาผลบวกจํานวนที่มีผลลัพธไมเกิน 80 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบท่ีไดจากการแกปญหาคณิตศาสตร และผลลัพธของ 
 โจทยปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอ 
 ผลงานตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 2ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับ การบวกที่มีผลบวกไม
เกิน 80 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษากัน  
แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง  2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการทํา
แบบทดสอบที่ 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบที่ 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  (นําคะแนน
สมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

 

+ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด) และ
รายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทําคะแนน
ไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทําคะแนนมาก
ที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยท้ังกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. จากการตรวจแบบฝกหัด 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 100 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน100ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขา
ดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 100สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน  
 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 100 
 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
4. ผูสอนใหนักเรียนเลนเกมโยงเสนหาคําตอบ โดยครูนําแผนภูมิมาติดบน 
 กระดานแลวใหนักเรียนออกมาโยงเสนครั้งละ 1 คน ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แลวใหนักเรียนชวยกันตรวจวาถูกตองหรือไม 

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
  คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหาวิธี 
 หาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 100 และการแกปญหาคณิตศาสตร 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหา และผลลัพธของโจทย 
 ปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงานตอ 
 ผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบท่ี 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับ การบวกไมเกิน 100
เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษากัน แลวนํา
คะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม 

4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง 2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2  จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

 

(1) 
36+12   65 
41-24  48 
53+23  78 
42+36  49 
14+35  76 

(2) 
14-23  87 
52-35  49 
26+23  37 
41-32  78 
53+25  73 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)และ
รายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทําคะแนน
ไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทําคะแนนมาก
ที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของ 
 นักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 
 (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 20 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 20 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวต้ังไมเกิน 20 สามารถหาคําตอบโดยใชของ
จริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 20 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน  
 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบที่มีตัวต้ังไมเกิน 20 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการลบ 
4. ผูสอนกําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน เชน 
 มีเงิน 20 บาท ซื้อหนังสือ 15 บาท จะเหลือเงินก่ีบาท 
 - อาสาสมัครนักเรียนออกมา 2 คน   
 คนที่ 1 สมมติเปนคนซื้อ มีเหรียญบาทอยูในมือ 20 อัน 
 คนที่ 2 สมมติเปนคนขาย มีหนังสืออยูในมือ 
 เพ่ือนๆ ชวยกันอานโจทย แลวใหคนที่ 1  นับเงิน 15 เหรียญ จายใหคนขาย 
 จากนั้นชวยกันนับเงินที่เหลืออยูในมือคนซื้อวาเหลือเทาไร 
 สรุป วิธีการลบคือการจายออกไป  การลดลง การหายไปโดยนักเรียน การใช 
 ไป ชวยกันเขียนประโยคสัญลักษณ ดังน้ี 

 ประโยคสัญลักษณ 20 - 15 =  
 ตอบ  ๕ 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ  

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหา 
 วิธีลบที่มีตัวต้ังไมเกิน 20 และการแกปญหาคณิตศาสตร 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหา และผลลบของโจทย 
 ปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงาน 
 ตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบท่ี 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับการลบท่ีมีตัวต้ังไม
เกิน 20 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษากัน  
แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของท้ัง 2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบท่ีได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
 นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1       เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 40 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 40  ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวต้ังไมเกิน40 สามารถหาคําตอบโดยใชของ
จริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 40 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน  
 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 40 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการลบ 
 - กําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน เชน ทบวน 
  การวิเคราะหโจทยปญหาในช่ัวโมงที่ผานมา 
 - กําหนดโจทยปญหาใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนประโยคสัญลักษณและ 
  แสดงวิธีทําบนกระดานทีละคน เชน พออายุ 40 ป แมอายุนอยกวา 8 ป แมมี 
  อายุก่ีป 

  ประโยคสัญลักษณ   40 – 8 =  
  วิธีทํา 
  พออายุ  40   ป 
  แมอายุมากกวา   8   ป 
  แมมีอายุ  32   ป 
  ตอบ   ๓๒   ป 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหา 
 วิธีลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 40 และการแกปญหาคณิตศาสตร 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหา และผลลบของโจทย 
 ปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงาน 
 ตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัว
ต้ังไมเกิน 40 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียน
ปรึกษากัน แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง  2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

- 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบท่ีได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

142 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1       เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 60 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 60 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวต้ังไมเกิน 60 สามารถหาคําตอบโดยใชของ
จริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 60 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน  
 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 60 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการลบ 
 กําหนดประโยคสัญลักษณการลบใหนักเรียนแสดงวีทําบนกระดาน 
 (การคิดแกปญหา) 
 - ใหนักเรียนฝกเขียนการกระจายประโยคสัญลักษณที่กําหนดใหดังน้ี 
  60 - 28 = � 
  วิธีทํา 6     0 
    2     8 
    3     2 
  ตอบ  ๓๒  สามสิบสอง 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหา 
 วิธีลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 60 และการแกปญหาคณิตศาสตร 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบท่ีไดจากการแกโจทยปญหา และผลลบของโจทย 
 ปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงาน 
 ตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับการลบที่มีตัวต้ังไม
เกิน 60 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษา
กัน แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง 2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากที่สุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยท้ังกลุม 

- 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 
 (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1       เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 80 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 80 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวต้ังไมเกิน80 สามารถหาคําตอบโดยใชของ
จริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 80 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน  
 

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 80 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการลบผูสอน กําหนดโจทย มีรถ 
 จอดอยู 80 คัน ขับออกไป 22 คัน จะเหลือรถก่ีคัน ระดมความคิดใหผูเรียน 
 เขียนเปนประโยคสัญลักษณ จะได 
  80 - 22 = � 
 จากน้ัน ใหชวยกันอานโจทยกําหนดอะไรเพ่ือปฏิบัติตามหลักการลบ ผูสอน 
 สมมติจํานวนรถคือ ดินสอจํานวน 80 แทง ที่มัดรวมกัน มัดละ 20 แทง อาสา 
 สมัคร นักเรียนออกมา 2 คน แตละคน ถือดินสอคนละ 2 มัด 
 คนที่ 1 หยิบมัดดินสอออกไป มัด ถามเพ่ือนๆ วา ตนมีดินสอก่ีแทง 
 คนที่ 2 แบงดินสอออกจากมัด 2 แทง ยื่นใหคนที่ 1 ถามเพ่ือนๆ วา คนที่ 1 
  มีดินสอก่ีแทง 
 อาสาสมัครคนที่ 3 ออกมา หยิบดินสอที่เหลือในมือของคนที่ 2 วาเหลือเทาไร 
 จากนั้นผูสอนนําเขาสู โจทยปญหาที่กําหนด 
 วิธีทํา มีรถ  8     0 คัน 
  ขับออกไป  2     2 คัน 
  จะเหลือรถจอดอยู  5     8 คัน 
 ตอบ  ๕๘  คัน 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ  

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหา 
 วิธีลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 80 และการแกปญหาคณิตศาสตร 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบท่ีไดจากการแกโจทยปญหา และผลลบของโจทย 
 ปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงาน 
 ตอผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบท่ี 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับการลบ ที่มีตัวต้ังไม
เกิน 80 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษากัน 
แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

- 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง 2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบท่ี 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)
และรายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทํา
คะแนนไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทํา
คะแนนมากที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบท่ีได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 
 (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 100 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 100 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบที่มีตัวต้ังไมเกิน100 สามารถหาคําตอบโดยใชของจริง 
หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การลบที่มีตัวตั้งไมเกิน 100 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. การนําเสนอบทเรียนตอ 
 ทั้งช้ันเรียน  

1. อธิบายถึงกระบวนการเรียนโดยใชเทคนิคการสอนกลุมสัมฤทธิ์ 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 100 และ 
 เขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการลบแลวกําหนดโจทย 
 ปญหา 
 - ซื้อลูกอม 100 เม็ด แจกใหนักเรียนทั้งหองเรียน จํานวน 40 เม็ด จะเหลือ 
  ลูกอมก่ีเม็ด 
 อาสาสมัครนักเรียน 3 คน 
 คนที่ 1 ถือถุงลูกอม จํานวน 100 เม็ด 
 คนที่ 2 นําลูกอมจากคนที่ 1 เดินแจกเพ่ือน 20 คน ในหอง คนละ 2 เม็ด 
 อาสาสมัคร นักเรียนคนที่ 3 นับลูกอมที่อยูในมือ คนที่ 1 พรอมๆ กับเพ่ือนวา 
 เหลือเทาไร ระดมความคิดใหผูเรียนเขียนเปนประโยคสัญลักษณ 
  ประโยคสัญลักษณ      100 - 40  =  � 
 จากนั้น ใหชวยกันอานโจทยกําหนดอะไรเพ่ือปฏิบัติตามหลักการลบ 
 จากนั้นผูสอนนําเขาสู  โจทยปญหาที่กําหนด 
 วิธีทํา ซื้อลูกอม  1  0  0  เม็ด 
  แจกนักเรียนทั้งหอง     4  0     เม็ด 
  จะเหลือลูกอม      6  0     เม็ด 
 ตอบ  ๖0  เม็ด 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ  

2. การเรียนกลุมยอย 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 -5 คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 
 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
2. ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นในการหาวิธี 
 ลบที่มีตัวต้ังไมเกิน 100 และการแกปญหาคณิตศาสตร 
 จากนั้นวิเคราะหคําตอบที่ไดจากการแกโจทยปญหา และผลลบของโจทย 
 ปญหาสํารวจตนเองวาวิธีใดที่ตนเองถนัดและนําไปใชไดดี นําเสนอผลงานตอ 
 ผูสอน เปนคะแนนกลุม 

3. การทดสอบยอย ผูสอนแจกแบบทดสอบท่ี 2 ใหนักเรียนทํากิจกรรมเก่ียวกับการลบ ที่มีตัวต้ังไม
เกิน 100 เปนรายบุคคล ในระหวางการทําใบงานไมอนุญาตใหนักเรียนปรึกษา
กัน แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม  

- 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. คะแนนความกาวหนา 
 ของแตละกลุม 

ผูสอนตรวจผลการทดสอบของทั้ง 2 แบบทดสอบคะแนนของนักเรียนจากการ
ทําแบบทดสอบที่ 1 จะเปนคะแนนกลุม คะแนนของแบบทดสอบท่ี 2 จะถือเปน
คะแนนรายบุคคล แลวนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเปนคะแนนกลุม (นํา
คะแนนสมาชิกในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม) 

5. กลุมที่ไดรับการยกยอง 
 หรือยอมรับ 

เปรียบเทียบคะแนนที่ไดของนักเรียนทั้งรายบุคคล (ใครไดคะแนนมากท่ีสุด)และ
รายกลุม (นําคะแนนรายบุคคลมารวมเปนคะแนนกลุม) นักเรียนคนใดทําคะแนน
ไดดีกวาครั้งกอน จะไดรับการชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทําคะแนนมาก
ที่สุดจะไดรับรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 
 (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1        เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
__________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20 ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขา
ดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 20 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกที่มีผลลัพธไมเกิน 20 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม 1. ผูสอนอธิบายถึงกระบวนการเรียนแบบรวมมือใชเทคนิคเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของเน้ือหาการบวกจํานวนที่มีผลบวก 
 ไมเกิน 20 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน ที่จะเรียนใหนักเรียนทราบ 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 
 20 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 

นักเรียนปฏิบัติโดยใชสื่อการสอนของจริง เชน 10 + 10 =  …… 
* ใหนักเรียน คนที่ 1 ออกมาหยิบมัดไม 1 มัด ซ่ึงมีมัดละ 10 อัน แลวนับ 
   ใหเพ่ือนๆ ชวยดู 
* ใหนักเรียนคนที่ 2 ออกมาหยิบอีก 1 มัด แลวนับ พรอมกับเพ่ือนๆ 
* จากนั้น นําไมทั้ง 2 มัด มานับรวมกัน พรอมกันทั้งหอง 

   ทั้งหองรวมกันหาคําตอบ  10 + 10 =  …… 
2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4 คน 1. แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน รวม 

 7 กลุม คละความสามารถ 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน 
 เด็กออน 1 คน 
ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกันทํางาน 
โดยมีการแบงหนาที่กัน และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน ไดแก 
คนที่ 1 อานโจทย คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
คนที่ 3 วางแผนแกปญหา คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือ 
 ผลงาน 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ที่มีผลลัพธไมเกิน 20 และเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน ฯลฯ 

4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการบวก 
 จํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 20และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให
คําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 
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6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามการ 
 ทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 
 (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1        เร่ืองการบวก จํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 40 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
__________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 40 ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลัก
เดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 40 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน 40 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 
 40 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 1. ผูสอนทบทวนเรื่องการบวกตามแนวนอน โดยครูใหนักเรียน 1 คน 
  ออกมาแสดงวิธีการกระจายจากโจทยที่ครูกําหนด เชน 

   31 + 6   =   
   37 =  30+1+6 
  จากนั้นใหนักเรียนอีกคนออกมาหาผลบวก 
   37 =  30 + (1+6) 
    =  30+7 
    =  37 
 2. ผูสอนและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปวา การบวกตองบวกใน 
  หลักหนวยกอนแลวจึงรวมกับหลักสิบครูใหนักเรียน 2 คนออกมา 
  ปฏิบัติตามบัตรคําสั่งที่ครูแจกให 
            ซองที่ 1          ซองที่ 2 
 
 
 
 
4. ผูสอนใหนักเรียนอีก 1 คน ออกมาจัดหลอดดูดทั้ง 2 กองรวมกัน 
 แลวนับจํานวนหลอดทั้งหมด โดยนักเรียนทุกคนชวยกันตรวจสอบ 
 ความถูกตองแลวนับจํานวนหลอดทั้งหมด โดยนักเรียนทุกคนชวยกัน 
 ตรวจสอบความถูกตอง 
5. ผูสอนใหตัวแทนนักเรียนอีก 1 คนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ 

 บนกระดาน เชน 25 + 10 =   จากนั้นครูใหนักเรียนแสดงวิธีหา 
 คําตอบบนกระดาน ดังน้ี 
  25 + 10 =  20 + 10 + 5 
   =  30 + 5 
   =  35 

จัดหลอดดูด จํานวน 25 หลอด 

ทําเปนมัดละ 10 หลอด 

จัดหลอดดูดจํานวน 10 หลอด 

แลวมัดรวมกัน 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4 คน แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน 

  รวม 7 กลุม  คละความสามารถ 1:2:1  คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 
 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกันทํางาน 
 โดยมีการแบงหนาที่กัน และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย 
 คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา 
 คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ที่มีผลบวกไมเกิน 40 และเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน ฯลฯ 

4. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุด
ใหคําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

5. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการบวก 
 ไมเกิน 40และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธิ์ 
 ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม การทํา 
 กิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 
เวลาเรียน  2  คาบ    ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกท่ีมีผลบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลัก
เดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 60 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 
 60 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 ผูสอนนําแถบโจทยปญหา ติดบนกระดาน เชน 
 
 
 
 ใหนักเรียนอาสา 3 คน ออกมาหนาช้ันเรียน 
 โดย คนที่ 1 เขียนสิ่งที่โจทยกําหนด 
        คนที่ 2 เขียน สิ่งที่โจทยถาม 
 และคนท่ี 3 เขียนประโยคสัญลักษณจากนั้นผูสอนและนักเรียน 
 ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
 
 
 
 
 
 จากกิจกรรมใน ขอ 1 ผูสอนสาธิตวิธีการหาคําตอบบนกระดาน ดังน้ี 
 แลวใหตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเติมคําตอบ 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 
 

1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม  คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
    ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกัน 
 ทํางานโดยมีการแบงหนาที่กัน และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน ไดแกคนที่ 
  คนที่ 1 อานโจทย   คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนท่ี 3 วางแผนแกปญหา   คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 60 และ
เขียนตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน ฯลฯ 

นักเรียนช้ัน ป.1/2 มีนักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง 20 คน 
รวมมีนักเรียนทั้งหมดก่ีคน  

มีนักเรียนชาย  2   1 คน 
มีนักเรียนหญิง  2   0  คน 
รวมมีนักเรียนทั้งหมด    4    1 คน 
ตอบ  ๔๑ 

+
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการบวก 
 ไมเกิน 60 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุด
ใหคําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู ( K ) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธิ์ 
 ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถาม การทํา 
 กิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการบวก จํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 80 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกท่ีมีผลบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน80  ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลัก
เดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกท่ีวิธีการบวกที่มีผลบวกไมเกิน 80 สามารถหาคําตอบ
โดยใชของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 -  การหาผลบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน  80 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 
 80 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 ผูสอนนําแถบโจทยปญหา ติดบนกระดาน เชน ผูสอนใหนักเรียน 
 ทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหา โดยครูติดแถบโจทยปญหา บน 
 กระดานดังน้ี 
 
 
 
 
 ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโจทยโดยครูใหตัวแทนนักเรียน 3 คน 
 ออกมาเขียนบนกระดาน คนที่ 1 เขียนประโยคสัญลักษณคนที่ 2 เขียน 
 สิ่งที่โจทยกําหนด และคนที่ 3 เขียนสิ่งที่โจทยถามและหาคําตอบ 
 
 
 
 
 
 
      

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด ผูเรียนชวยกัน 
 ทํางานโดยมีการแบงหนาที่กัน และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย   คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา  คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

 

 

นิดมีหนังสือนิทาน 46 เลม มีหนังสือการตูน 23 เลมรวมนิดมี

หนังสือก่ีเลม 

คนที่ 1 ประโยคสัญลักษณ 46 + 23  =   
คนที่ 2 นิดมีหนังสือ 4    6           เลม 
            มีหนังสือการตูน 2    3           เลม 
คนที่ 3 รวมนิดมีหนังสือ  6    9           เลม      
ตอบ  ๖๙  เลม 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 80 และ
เขียนตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน  

4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการบวก 
 ไมเกิน 80 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุด
ใหคําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได ทําให 
 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามและ 
 การทํากิจกรรมของนักเรียน 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1        เร่ืองการบวก จํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 100 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน100  ใชวิธีการบวกจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขา
ดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการบวกจํานวนท่ีมีผลบวกไมเกิน 100 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลบวกที่มีผลบวกไมเกิน100 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 
 100 และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการบวก 
 ผูสอนนําแถบโจทยปญหา ติดบนกระดาน เชน 
 ผูสอนใหนักเรียนทบทวนการวิเคราะหโจทยปญหา โดยครูติดแถบ 
 โจทยปญหา บนกระดานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แลวใหนักเรียนชวยกันตรวจวาถูกตองหรือไม 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกันทํางาน 
 โดยมีการแบงหนาที่กัน  และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน  ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย   คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา  คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 80 และ
เขียนตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน  

 

 

(1) 

36+12   65 
41-24  48 
53+23  78 
42+36  49 
14+35  76 

(2) 

14-23  87 
52-35               49 
26+23               37 
41-32               78 
53+25               73 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการบวก 
 ที่มีผลบวกไมเกิน 80และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให 
คําชมเชย ใหรางวัล  หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามการ 
 ทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประ เมิ น  การทํ า กิ จกรรม 
ข อ ง นั ก เ รี ย น 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1        เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 20 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
__________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 20 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน  
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 20 สามารถหาคําตอบโดยใชของจริง 
หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลลบท่ีมีตัวตั้งไมเกิน  20 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

167 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 20 
4. ผูสอนกําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน 
 เชน  มีเงิน 20 บาท ซื้อหนังสือ 15 บาท จะเหลือเงินก่ีบาท 
 อาสาสมัครนักเรียนออกมา 2 คน 
 คนที่ 1 สมมติเปนคนซื้อ มีเหรียญบาทอยูในมือ 20 อัน 
 คนที่ 2 สมมติเปนคนขาย มีหนังสืออยูในมือ 
 เพ่ือนๆ ชวยกันอานโจทย แลวใหคนที่ 1  นับเงิน 15 เหรียญ จายให 
 คนขาย  จากนั้นชวยกันนับเงินที่เหลืออยูในมือคนซื้อวาเหลือเทาไร 
 สรุป วิธีการลบคือการจายออกไป  การลดลง การหายไปโดยนักเรียน 
 ชวยกันเขียนประโยคสัญลักษณ ดังน้ี 

 ประโยคสัญลักษณ 20 - 15 =  
 ตอบ  ๕ 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกันทํางาน 
 โดยมีการแบงหนาที่กัน  และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน  ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย   คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา  คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 20  และเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน ฯลฯ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการลบ 
 จํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 20และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการ 
 ตรวจสอบยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให
คําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบท่ีได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามการ 
 ทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1        เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 40 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 40 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวต้ังไมเกิน 40 สามารถหาคําตอบโดยใชของ
จริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 -  การหาผลลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน  40 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 40 
4. ผูสอนกําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
 - กําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน 
  เชน ทบวนการวิเคราะหโจทยปญหาในช่ัวโมงที่ผานมา 
 - กําหนดโจทยปญหาใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนประโยคสัญลักษณ 
  และแสดงวิธีทําบนกระดานทีละคน 
  เชน พออายุ 40 ป แมอายุนอยกวา 8 ป แมมีอายุก่ีป 

  ประโยคสัญลักษณ  40 – 8  =   
  วิธีทํา 
   พออายุ                                40           ป 
   แมอายุมากกวา                     8 ป 
   แมมีอายุ                              32           ป 
 ตอบ  ๓๒ ป 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกัน 
 ทํางานโดยมีการแบงหนาที่กัน  และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน  ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย  คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา  คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 40  และเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน 

 

 

-
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการลบท่ี 
 มีตัวต้ังไมเกิน 40และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให
คําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบที่ได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามการ 
 ทํากิจกรรมของนักเรียน 
3. ตรวจแบบฝกทักษะ (ใบงาน) 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1       เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 60 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 60 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 60 สามารถหาคําตอบโดยใชของจริง 
หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกนิ 60 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 60 
4. ผูสอนกําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
 กําหนดประโยคสัญลักษณการลบใหนักเรียนแสดงวีทําบนกระดาน 
 (การคิดแกปญหา) 
 - ใหนักเรียนฝกเขียนการกระจายประโยคสัญลักษณที่กําหนดใหดังน้ี 

  60 - 28  =   
 วิธีทํา  6     0 
   2     8 
   3     2 
 ตอบ  ๓๒ 
    ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด  ผูเรียนชวยกัน 
 ทํางานโดยมีการแบงหนาที่กัน  และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน  ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย 
 คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา 
 คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 60  และเขียน
ตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน ฯลฯ 

 

 

‐ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการลบ 
 จํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 60และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให
คําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผล และแสดงวิธีทําได ทํา 
 ใหผลการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามและ 
 กิจกรรมของนักเรียน  

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1      เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 80 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 80 ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 80 สามารถหาคําตอบโดยใชของจริง 
หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 -  การหาผลลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกนิ 80 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบการเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 
2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 80 
4. ผูสอนกําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
 กําหนดโจทย มีรถจอดอยู 80 คัน  ขับออกไป 22 คัน  จะเหลือรถก่ีคัน 
 ระดมความคดิใหผูเรียนเขียนเปนประโยคสัญลักษณ  จะได 

  80 – 22  =   
 จากนั้น ใหชวยกันอานโจทยกําหนดอะไรเพ่ือปฏิบัติตามหลักการลบ 
 ผูสอนสมมติจํานวนรถคือ ดินสอจํานวน 80 แทง ที่มัดรวมกัน มัดละ 20 
 แทง อาสาสมัคร นักเรียนออกมา 2 คน  แตละคน ถือดินสอคนละ 2 มัด 
 คนที่ 1  หยิบมัดดินสอออกไป มัด ถามเพ่ือนๆ วา ตนมีดินสอก่ีแทง 
 คนท่ี 2  แบงดินสอออกจากมัด 2 แทง ยื่นใหคนที่ 1 ถามเพื่อนๆ วา คนที่  
 1 มีดินสอก่ีแทง  อาสาสมัครคนที่ 3 ออกมา หยิบดินสอที่เหลือในมือ 
 ของคนที่ 2 วาเหลือเทาไร จากนั้นผูสอนนําเขาสู โจทยปญหาที่กําหนด 
 วิธีทํา  มีรถ           8     0       คัน 
   ขับออกไป 2     2 คัน 
   จะเหลือรถจอดอยู 5     8 คัน 
 ตอบ  ๕๘  คัน 
 ใหนักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
  1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด ผูเรียนชวยกัน 
 ทํางานโดยมีการแบงหนาที่กัน และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย   คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา  คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ที่มีผลลบที่มีตัวต้ังไมเกิน 80 และ
เขียนตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน  

‐
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการลบท่ีมี 
 ตัวต้ังไมเกิน 80และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให
คําชมเชย ใหรางวัล หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลของคําตอบท่ีได และ 
 แสดงวิธีทําไดทําใหผล 
 สัมฤทธิ์ของการเรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามและ 
 กิจกรรม 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
 นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   รายวิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา    ค11101 
ชั้น  ป.1        เร่ืองการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 100 
เวลาเรียน  2  คาบ     ครูผูสอน  ครูยุพิศ จันทวี 
___________________________________________________________________________ 
1. สาระสําคัญ 
 การลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 100   ใชวิธีการลบจํานวนท่ีมีอยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
 
2. จุดประสงคการเรียนรู 
 1. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได และแสดงวิธีทําไดทําใหผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนดีข้ึน (K) 
 2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาการลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 100 สามารถหาคําตอบโดยใช
ของจริง หรือบัตรภาพได เพื่อสามารถแกโจทยปญหาไดดี (P) 
 3. ความรับผิดชอบมีความซ่ือสัตย (A) 
 
3. สาระการเรียนรู 
 - การหาผลลบจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 100 
 
4. การบูรณาการ 
 - ภาษาไทย        การอานโจทยปญหา 
 - จริยะ      ความซ่ือสัตย ความสามัคคี 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
    แบบเรียนรวมกัน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม 
1. ขั้นทบทวนเน้ือหาเดิม  1. อธิบายถึงการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

2. ผูสอนบอกจุดประสงคของการเรียนตามเน้ือหา 
3. ผูสอนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการลบจํานวนที่มีตัวต้ังไมเกิน 100 
4. ผูสอนกําหนดโจทยปญหาบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน ให 
 นักเรียนฝกวิเคราะหเขียนเปนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบเขียน 
 ตัวเลขแสดงจํานวนอธิบายหลักของการลบแลวกําหนดโจทยปญหา 
 - ซื้อลูกอม 100 เม็ด แจกใหนักเรียนทั้งหองเรียน จาํนวน 40 เม็ด จะ 
  เหลือลูกอมก่ีเม็ด อาสาสมัครนักเรียน 3 คน 
  คนที่ 1 ถือถุงลูกอม จํานวน 100 เม็ด 
  คนที่ 2 นําลูกอมจากคนที่ 1 เดินแจกเพ่ือน 20 คน ในหอง คนละ 2 
  เม็ดอาสาสมัคร นักเรียนคนที่ 3 นับลูกอมที่อยูในมือ คนที่ 1 พรอมๆ 
  กับเพ่ือนวาเหลือเทาไร ระดมความคิดใหผูเรียนเขียนเปนประโยค 
  สัญลักษณ 
  ประโยคสัญลักษณ  100 - 40  =  � 
  จากนั้น ใหชวยกันอานโจทยกําหนดอะไรเพ่ือปฏิบัติตามหลักการลบ 
  จากนั้นผูสอนนําเขาสู  โจทยปญหาที่กําหนด 
  วิธีทํา ซื้อลูกอม  1  0  0 เม็ด 
   แจกนักเรียนทั้งหอง     4  0    เม็ด 
     จะเหลือลูกอม      6  0 เม็ด 
  ตอบ   ๖๐  เม็ด 

2. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย 1. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 4  คน รวม 7 กลุม คละความสามารถ 
 1:2:1 คือเด็กเกง 1 คน เด็กปานกลาง 2 คน เด็กออน 1 คน 
 ผูสอนแจกแบบทดสอบที่ 1 ใหทุกกลุมๆ ละ 1 ชุด ผูเรียนชวยกัน 
 ทํางานโดยมีการแบงหนาที่กัน และผลัดเปล่ียนหนาที่กัน ไดแก 
 คนที่ 1 อานโจทย   คนที่ 2 วิเคราะหโจทย 
 คนที่ 3 วางแผนแกปญหา  คนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน 

3. ขั้นตรวจคําตอบหรือผลงาน 
 

นักเรียนชวยกันวางแผนการแกปญหาจนไดคําตอบแลวจากคําตอบที่ได
จากการวิเคราะหโจทยปญหาการบวก ที่มีผลลบที่มีตัวต้ังไมเกิน 100  และ
เขียนตัวเลขแสดงจํานวน โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางยุทธวิธีที่ใชในการแก
โจทยปญหา เชน ใชแผนภาพ ภาพแทง ไมตารางรอย เสนจํานวน  

‐ 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
4. ขั้นนําเสนอผลงานเปนคะแนน 
 กลุม 
 
 

1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแผน โดยเลือกยุทธวิธีในการแกปญหาที่ 
 เหมาะสม 
2. นักเรียนชวยกันแปลความประโยคสัญลักษณและหาคําตอบการลบท่ี 
 มีตัวต้ังไมเกิน 100และเขียนตัวเลขแสดงจํานวน 
3. นักเรียนพิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบท่ีได โดยการตรวจสอบ 
 ยอนกลับ 

5. ประกาศชมเชยกลุมที่ทํา 
 คะแนนสูงสุด 

ผูสอนตรวจสอบผลงานงานนักเรียนแตละกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสุดให
คําชมเชย  ใหรางวัล  หรือติดประกาศไวในบอรดคนเกง 

 
6. การวัดและประเมินผล 
 

ดานความรู (K) ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม (A) ดานทักษะและกระบวนการ (P) 
1. ตระหนักถึงความสมเหตุ 
 สมผลมีผลสัมฤทธิ์ของการ 
 เรียนดีขึ้น 
2. ประเมินการตอบคําถามการ 
 ทํากิจกรรม 

1. ประเมินพฤติกรรมในการทํางาน 
 รายบุคคล 
 - การต้ังใจเรียน 
 - มีความรับผิดชอบ 
 - มีระเบียบวินัยในการทํางาน 

- ประเมิน การทํากิจกรรมของ 
  นักเรียน 
- ตรวจแบบฝกทักษะ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
ใบงานท่ี 1 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 20 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. นอยซ้ือมะพราวมา 11 ลูก  หนอยซ้ือมะพราวมาเพ่ิมอีก 8 ลูก รวมมีมะพราวกี่ลูก 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ดาวซ้ือดินสอราคาโหลละ 10 บาท  พอซ้ือดินสอมาราคาโหลละ 9 บาท รวมตองจายเงินซ้ือ 
 เทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
ใบงานท่ี 2 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 20 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. แอมอายุ 12 ป นอง อายุ 8 ป รวมอายุแอมกับนองเปนกี่ป 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ดาวมีดินสอ 13 แทง เพื่อนใหอีก 5 แทง ดาวมีดินสอรวมกี่แทง 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
ใบงานท่ี 1 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 40 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. นักเรียนหองหนึ่งชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 20 คน ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 15 คน นักเรียน 
 หองนี้มีท้ังหมดกี่คน 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ดาวออมเงินไว 28 บาท ปาใหมาเพ่ิมอีก 12 บาท ขณะนี้ดาวมีเงินเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
ใบงานท่ี 2 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 40 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. กระจาดใบหน่ึงมีขนมตาล 15 ชิ้น มีขนมกลวย 18 ชิ้น รวมมีขนมท้ังหมดกี่ชิ้น 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ตะกราผลไมใบหน่ึงมีชมพู 19 ผล มีสม 19 ผล ตะกราใบนี้รวมมีผลไมกี่ผล 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
ใบงานท่ี 1 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 60 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. พออายุ 32 ป นาอายุ 18 ป รวมอายุท้ังสองคนเปนเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. นักเรียน ป. 1/1 มี 31 คน ป. 1/2 มี 23 คน รวมมีนักเรียนกี่คน 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 
ใบงานท่ี 2 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 60 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. ติ๋มเก็บเงินได 30 บาท พอใหเพิ่มอีก 28 บาท ติ๋มมีเงินรวมท้ังส้ินเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. โอมีลูกหิน 42 ลูก แมซ้ือเพิ่มใหอีก 17 ลูก โอมีลูกหินรวมกี่ลูก 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
ใบงานท่ี 1 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 80 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. แปงซ้ือปลากระปองมา 48 กระปอง แมซ้ือมาอีก 32 กระปอง รวมมีปลากระปองเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. วินเล้ียงปลาทอง 42 ตัว แวนเล้ียงปลาทอง 36 ตัว รวมมีปลาทองกี่ตัว 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 
ใบงานท่ี 2 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 80 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. บอลเก็บเงินได 40 บาท พอใหเพิ่มอีก 40 บาท บอลมีเงินรวมท้ังส้ินเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ออมีดินสอ 42 แทง แมซ้ือเพิ่มใหอีก 28 แทง ออมีดินสอรวมกี่แทง 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
ใบงานท่ี 1 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 100 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. กลองใบหน่ึงมีตะปูอยู 82 ตัว ชางไมนําตะปูใสกลองอีก 18 ตัว รวมมีตะปูในกลองกี่ตัว 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. พอไปรานวัสดุอุปกรณซ้ือกรรไกรราคา 36 บาท ซ้ือเล่ือยราคา 64 บาท รวมตองจายเงินเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

190 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 
ใบงานท่ี 2 การบวกจํานวนที่มีผลบวกไมเกิน 100 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. แมไปตลาดซ้ือปลาเกามา 1 กิโลกรัม ราคา 80 บาท ซ้ือตนหอม-ผักชี 15 บาท แมตองจายเงิน 
 ท้ังหมดเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ลุงปอมซ้ือเส้ือมาใหนองโบหน่ึงตัวราคา 55 บาท ซ้ือกางเกงใหอีกหนึ่งตัวราคา 45 บาท 
 ลุงปอมตองจายเงินเทาไร 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
ใบงานท่ี 1 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 20 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. มีเงินอยู 18 บาท ซ้ือขนมไป 12 บาท เหลือเงินกี่บาท 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ฝนมีเงิน 20 บาท ซ้ือขนมไป 5 บาท ฝนเหลือเงินกี่บาท 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

192 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 
ใบงานท่ี 2 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 20 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. แมซ้ือสมมา 20 ผล เนาเสีย 2 ผล จะเหลือสมกี่ผล 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. มาเหม่ียวซ้ือนมมา 20 กลอง นมเสีย 4 กลอง เหลือนมกี่กลอง 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
ใบงานท่ี 1 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 40 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. ปุยมีเงิน 39 บาท ใหนองไป 15 บาท เหลือเงินกี่บาท 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. มีขนมกลวย 38 หอ แบงใหเพื่อน 12 หอ เหลือขนมกลวยกี่หอ 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 
ใบงานท่ี 2 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 40 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. มีปากกา 40 ดาม แบงใหเพื่อน 22 ดาม จะเหลือปากกากี่ดาม 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. แดงมีสมุด 35 เลม แบงขายใหเพื่อน 22 เลม จะเหลือสมุดกี่เลม 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
ใบงานท่ี 1 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 60 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. ออยเล้ียงกบ 60 ตัว น้ําทวมกบหายไป 45 ตัว จะเหลือกบกี่ตัว 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. พอใหเงิน 59 บาท ซ้ือขนมไป 25 บาท จะเหลือเงินกี่บาท 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 
ใบงานท่ี 2 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 60 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. มีขนม 58 ถุง แบงใหเพื่อน 42 ถุง จะเหลือขนมกี่ถุง 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. หองเรียนหนึ่งมีนักเรียน 60 คน ขาดเรียน 12 คน จะเหลือนักเรียนกี่คน 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
ใบงานท่ี 1 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 80 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. มีแตงกวา 80 ลูก แบงทําอาหาร 44 ลูก เหลือแตงกวากี่ลูก 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ซ้ือมะพราวมา 78 ลูก ใชทําอาหาร 55 ลูก จะเหลือมะพราวกี่ลูก 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 
ใบงานท่ี 2 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 80 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. มานีจับปลาได 80 ตัว แบงใหแมปรุงอาหาร 69 ตัว จะเหลือปลากี่ตัว 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. พอใหเงินมานะ 75 บาท แบงใหนอง 15 บาท จะเหลือเงินกี่บาท 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 
ใบงานท่ี 1 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 100 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. แสงเล้ียงปลาทอง 100 ตัว ตายเสีย 82 ตัว จะเหลือปลาทองกี่ตัว 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. สุดามีเงิน 99 บาท ซ้ือขนมไป 22 บาท สุดาเหลือเงินกี่บาท 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 
ใบงานท่ี 2 การลบจํานวนท่ีมีตัวตัง้ไมเกิน 100 

 
 
ชื่อ.............................................................................................................ช้ัน..................เลขท่ี..... 
เขียนประโยคสัญลักษณและหาคําตอบ 
1. ศักดิ์มีขนมถวย 100 ชิ้น แบงใหเพื่อน 65 ชิ้น เหลือขนมกี่ช้ิน 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. แมคามีมะมวงอยู 100 ผล ขายไป 85 ผล จะเหลือมะมวงกี่ผล 
 วิธีทํา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ค 
 
 -  ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
  ดานความเหมาะสมของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมและความชัดเจนดานภาษาของ 
  รูการเรียนแบบรวมมือเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ จํานวน 5 ทาน 
 -  ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ 
  ดานความเหมาะสมของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมและความชัดเจนดานภาษาของ 
  รูการเรียนแบบรวมมือเทคนิคแบบเรียนรวมกัน จํานวน 5 ทาน 
 -  ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียวตรงตามเนื้อหาของ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเช่ียวชาญ จํานวน 
  5 ทาน 
 -  ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียวตรงตามเนื้อหาของ 
  แบบทดสอบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของผูเช่ียวชาญ จํานวน 
  5 ทาน 
 -  ตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และผลการวิเคราะหของ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
 -  ตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และผลการวิเคราะหของ 
  แบบทดสอบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 -  ตารางแสดงคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  คณิตศาสตรท้ังฉบับ แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
  การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรท้ังฉบับ 
 -  แสดงผลความแตกตางของคะแนน 
 -  แสดงผลการวิเคราะหดวยโปรแกรม Computer 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญดาน 
    ความเหมาะสมของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมและความชัดเจนดานภาษาของรูการเรียน 
    แบบรวมมือเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ จํานวน 5 ทาน 
 

คะแนนความเห็นผูเชี่ยวชาญ แผนการ
สอนที่ 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

รวม IOC ความหมาย 

1 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 1 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญดาน 
    ความเหมาะสมของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมและความชัดเจนดานภาษาของรูการเรียน 
    แบบรวมมือเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นผูเชี่ยวชาญ แผนการ
สอนที่ 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

รวม IOC ความหมาย 

9 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญดาน 
    ความเหมาะสมของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมและความชัดเจนดานภาษาของรูการเรียน 
    แบบรวมมือเทคนิคแบบเรียนรวมกัน จํานวน 5 ทาน 
 

คะแนนความเห็นผูเชี่ยวชาญ แผนการ
สอนที่ 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

รวม IOC ความหมาย 

1 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญดาน 
    ความเหมาะสมของเน้ือหารูปแบบกิจกรรมและความชัดเจนดานภาษาของรูการเรียน 
    แบบรวมมือเทคนิคแบบเรียนรวมกัน จํานวน 5 ทาน (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นผูเชี่ยวชาญ แผนการ
สอนที่ 

ประเด็น 
1 2 3 4 5 

รวม IOC ความหมาย 

9 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 ความสอดคลองของเน้ือหากับ
จุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตาม
ขั้นตอนเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของ 
    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
 

คะแนนความคิดเห็นของ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
คา IOC ความหมาย 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 +1 -1 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 4 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบ 
    ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร ของผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 
 

คะแนนความคิดเห็นของ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
คา IOC ความหมาย 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 +1 -1 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
    การเรียน 
 

ขอท่ี (p) (r) 
1 0.67 0.40 
2 0.63 0.47 
3 0.47 0.40 
4 0.60 0.27 
5 0.63 0.47 
6 0.67 0.40 
7 0.60 0.27 
8 0.63 0.47 
9 0.60 0.27 
10 0.63 0.47 
11 0.63 0.47 
12 0.63 0.47 
13 0.67 0.35 
14 0.57 0.47 
15 0.60 0.53 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบวัดความสามารถ 
    ในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
 

ขอท่ี (p) (r) 
1 0.60 0.40 
2 0.60 0.40 
3 0.60 0.40 
4 0.53 0.27 
5 0.57 0.33 
6 0.60 0.40 
7 0.47 0.27 
8 0.53 0.30 
9 0.57 0.20 
10 0.60 0.40 
11 0.63 0.33 
12 0.70 0.30 
13 0.60 0.40 
14 0.50 0.33 
15 0.63 0.33 
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แสดงคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรท้ังฉบบั 

 
Reliability 
 
    ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
    R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
    Reliability Coefficients 
    N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
    Alpha =    .8280 
 

 
 

 

 

แสดงคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรท้ังฉบบั 
 
Reliability 
 
    ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
    R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
    Reliability Coefficients 
    N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
    Alpha =    .8320 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลและความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบวัดความสามารถใน 
    การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือโดยใช 
    เทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิ 
 

คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
ลําดับท่ี กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง ลําดับท่ี กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง 

1 10 15 5 16 3 10 7 
2 6 15 9 17 10 15 5 
3 4 5 1 18 5 12 3 
4 5 10 5 19 4 12 2 
5 10 10 0 20 5 14 9 
6 6 15 9 21 10 14 4 
7 5 10 5 22 16 18 2 
8 8 10 2 23 8 14 6 
9 8 15 7 24 15 18 3 
10 3 5 2 25 6 12 6 
11 8 10 2     
12 4 12 8     
13 3 12 9     
14 3 5 2     
15 12 15 3     
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ตารางท่ี 9 แสดงผลและความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบวัดความสามารถใน 
    การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือ 
    โดยใชเทคนิคแบบเรียนรวมกัน 
 

คะแนนเต็ม  30  คะแนน 
ลําดับท่ี กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง ลําดับท่ี กอนเรียน หลังเรียน ผลตาง 

1 12 16 4 16 6 11 5 
2 10 16 6 17 12 12 0 
3 12 18 6 18 10 12 2 
4 8 16 8 19 10 17 7 
5 8 12 4 20 12 12 0 
6 12 16 4 21 9 15 6 
7 13 18 5 22 10 12 2 
8 8 12 4 23 9 14 5 
9 5 10 5 24 8 12 4 
10 14 18 4 25 9 14 5 
11 10 15 5 26 6 12 6 
12 14 18 4 27 12 14 2 
13 14 18 4 28 12 14 2 
14 10 14 4 29 12 15 3 
15 15 18 3     
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลัง 
      การเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือโดยใช 
      เทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิและแบบเรียนรวมกัน 
 
T-Test                                                                                          Group Statistics 

วิธีสอน N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

เทคนิคแบบเรียนรวมกัน 29 26.6552 4.71529 .87561 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ  
คณิตศาสตร 
 เทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 25 18.7200 3.27261 .65452 

Independent Samples Test 
 

Independent 
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร 

 
 
 
        Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

3.726 .059 7.070 52 .001 7.94 1.13 5.67 10.18 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการ

คณิตศาสตร 
 

 
variances 

not 
assumed 

  7.259 49.868 .002 7.94 1.10 5.74 10.13 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลัง 
      การเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1ท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือโดยใช 
      เทคนิคแบบกลุมสัมฤทธ์ิและแบบเรียนรวมกัน 
 
T-Test                     Group Statistics 

วิธีสอน N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
เทคนิคแบบเรียนรวมกัน 29 14.52 2.48741 .46190 

 
ความสามารถ 

ในการแกโจทยปญหา 
 เทคนิคแบบกลุมสัมฤทธิ์ 25 12.12 3.58608 .71722 

 
Independent Samples Test 

 
Independent 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

ความสามารถในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 

 
 
 
        Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

1.87 .178 2.89 52 .006 2.40 .83 .73 4.06 
ความ 

สามารถใน
การแกโจทย

ปญหา
คณิตศาสตร 

 
 

 
variances 

not 
assumed 

  2.81 41.86 .007 2.40 .85 .68 4.12 
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ตารางท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ 
      นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบกลุม 
      สัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน 
 
T-Test 
 Paired Samples Statistics 
 

Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

7.0800 25 3.65057 .73011 
 Pair 1 
กอนเรียน 
หลังเรียน 12.1200 25 3.58608 .71722 

 
 Paired Samples Correlations 
 

N Correlation Sig.  
Pair 1 
กอนเรียน&หลังเรียน 25 .696 .000 

 
                                   Paired Samples Test 
 

Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference    

ความสามารถในการ 
แกโจทยปญหา 
คณิตศาสตร 
 
 
    Lower Upper    
Pair 1 กอนเรียน - 

หลังเรียน 
-5.0400 2.82076 .56415 -6.2044 -3.8756 

 
-8.934 

 
24 

 
.000 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ 
      นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคแบบเรียน 
      รวมกันกอนเรียนและหลังเรียน 
 
 T-Test 
 
                                         Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

Pair 1 กอนเรียน 10.4138 29 2.57068 .47736 

 หลังเรียน 14.5172 29 2.48741 .46190 

 
                                       Paired Samples Correlations 
 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 กอนเรียน&หลัง

เรียน 
29 .731 .000 

 
                                    Paired Samples Test 
 

Paired Differences t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Std. 
Deviati
on 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference    

ความสามารถในการ 
แกโจทยปญหาคณิต 
ศาสตร 
 
    Lower Upper    
Pair 1 กอนเรียน - 

หลังเรียน -4.1034 1.85828 .34507 -4.8103 -3.3966 -11.892 28 .000 
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ภาคผนวก ง 
 
 - แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ 
  แผนการจัดการเรียนรูการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและความ 
  สามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรดานความตรงของเน้ือหา   
 -  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานความเท่ียงตรงทางดานเนื้อหา 
  และโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 
  คณิตศาสตร 
 - แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดานความเท่ียงตรงทางดานเนื้อหา 
  และโครงสรางของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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แบบสอบถามนี้สรางขึ้นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิและแบบเรียนรวมกัน 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1   โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
  
คําชี้แจง กรุณาใหความคิดเห็นดานความสอดคลองของเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูและ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตองตามข้ันตอน โดยทําเคร่ืองหมายดังนี้ ลงในชองวางให 
 ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด และเขียนคําแนะนําลงในชองขอเสนอแนะ 
 - ถาทานแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและมีความเหมาะสม 
  ทําเคร่ืองหมายท่ีชอง +1 
 - ถาทานไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนี้มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีความ 
  เหมาะสมทําเคร่ืองหมายท่ีชอง 0 
 - ถาทานแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสม 
  ทําเคร่ืองหมายท่ีชอง -1 
 

ความคิดเห็น 
เร่ือง ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 20 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

2. การลบ จํานวนที่มีตัวต้ัง 
 ไมเกิน 20 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

3. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 40 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..….…. 
......................……
….…………..…….. 

4. การลบ จํานวนที่มีตัวต้ัง 
 ไมเกิน 40 

1. ความสอดคลองของเน้ือหาตรง 
 ตามจุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอน ถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 
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ความคิดเห็น 
เร่ือง ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

5. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 60 

1. ความสอดคลองของเน้ือหาตรงตาม 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

6. การลบ จํานวนที่มีตัวต้ัง 
 ไมเกิน 60 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

7. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 80 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

8. การลบ จํานวนที่มีตัวต้ัง 
 ไมเกิน 80 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

9. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 100 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคกลุมสัมฤทธิ์ 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 

10. การลบ จํานวนที่มีตัว 
   ต้ังไมเกิน 100 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิค 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

......................……
….…………..…….. 
......................……
….…………..…….. 
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ความคิดเห็น 
เร่ือง ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 20 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

2. การลบ จํานวนที่มีตัวต้ัง 
 ไมเกิน 20 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

3. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 40 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

4. การลบ จํานวนที่มีตัวต้ัง 
 ไมเกิน 40 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

5. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 60 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

6. การลบ จํานวนที่มีตัว 
 ต้ังไมเกิน 60 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

7. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 80 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

8. การลบ จํานวนที่มีตัว 
 ต้ังไมเกิน 80 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
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ความคิดเห็น 
เร่ือง ประเด็น 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

9. การบวก จํานวนที่มี 
 ผลบวกไมเกิน 100 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

10. การลบ จํานวนที่มีตัว 
   ต้ังไมเกิน  100 

1. ความสอดคลองของเน้ือหากับ 
 จุดประสงค    
2. กิจกรรมการเรียนการสอนถูกตอง 
 ตามข้ันตอนเทคนิคการเรียนรวมกัน 

..... 
 

..... 

…. 
 

..... 

…. 
 

…. 

……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา และโครงสรางของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 
คณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี  
 
คําชี้แจง:  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 15 ขอ 15 คะแนน    เวลา 50 นาที 
จุดประสงค 1. ความเขาใจโจทยปญหา 
  2. การลือกกลยุทธวิธีการแกโจทยปญหา 
  3. การใชยุทธวิธีการแกปญหา 
  4. การตอบ 
 +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอความวัดไดตรงตามวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
 -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบวดัความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
    สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคล ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 
 

ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 แปงซื้อขนมมา 18 ชิ้น แบงใหเพื่อนๆ 12 ชิน้ แปงเหลือขนมกี่ชิ้น 
โจทยบอกอะไรมาบางตอบใหครบ 
ก.  แปงซื้อขนมมา 18 ชิ้น     ข. แบงใหเพื่อนๆ 12 ชิ้น 
ค.  แปงซื้อขนมมา 18 ชิ้น และ แบงใหเพือ่นๆ 12 ชิ้น 
ง.   แปงเหลือขนมกี่ชิ้น 

ความเขาใจปญหา     

2 เกดมีตุกตา 22 ตัว  พอซื้อเพิม่ใหอีก 12 ตวั  เกดมีตุกตากีต่ัว 
โจทยบอกอะไรมาบางตอบใหครบ 
ก. เกดมีตุกตากี่ตัว 
ข. เกดมีตุกตา 22 ตัว และ  พอซื้อเพิ่มใหอีก 12 ตัว   
ค. พอซื้อเพิ่มใหอีก 12 ตัว   
ง. เกดมีตุกตา 22 ตัว             

ความเขาใจปญหา     

3 แกวมีเงาะ 60 ผล  กินไป 14 ผล แกวเหลือเงาะกี่ผล 
โจทยบอกอะไรมาบางตอบใหครบ 
ก. แกวเหลือเงาะกี่ผลข. แกวมีเงาะ 60 ผล   
ค. แกวมีเงาะ 60 ผล  กินไป 14 ผล   ง. กินไป 14 ผล 

ความเขาใจปญหา     
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ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

4 
 
 
 

แมคาซื้อสมโอมา 91 ผล ขายไป 12 ผล แมคาเหลือสมโอกี่ผล 
โจทยตองการทราบอะไร 
ก. แมคามีสมโอ 91 ผล               ข. ขายไป  12 ผล 
ค. แมคาจะเหลือสมโอกี่ผล        ง. แมคาตองการสมโอเพิ่ม  

การเลือกกลยทุธ     

5 ตองมีดินสอ 62 แทง แตมใหอีก 12 แทง รวมตองมีดินสอกี่แทง 
โจทยตองการทราบอะไร 
ก. ตองมีดินสอกี่แทง          ข. ตองมีดินสอ 62 แทง 
ค. แตมใหอีก 12 แทง         ง.  แตมมีดินสอกี่แทง 

การเลือกกลยทุธ     

6 
 
 
 

บุงมีเงิน 80 บาท แมใหเพิ่มอีก 15 บาท รวมบุงมีเงินกี่บาท 
โจทยตองการทราบอะไร 
ก. บุงมีเงิน 80 บาท                      ข. แมใหเพิ่ม 15 บาท 
ค. รวมบุงมีเงินกี่บาท 
ง. บุงมีเงิน 80 บาท  และ  แมใหเพิ่ม 15 บาท 

การเลือกกลยทุธ     
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ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

7 พี่ตนมีจานขาว 70 ใบ ลางจานแลวทําแตก 18 ใบ พี่ตนเหลือจาน
กี่ใบ 
โจทยตองการทราบอะไร 
ก. พี่ตนมีจานขาว 70 ใบ ข. พี่ตนทําจานแตกกี่ใบ 
ค.ลางจานแลวทําแตก 18 ใบ      ง.พี่ตนเหลือจานกี่ใบ 

การเลือกกลยทุธ     

8 ไกฝูงหนึ่งมี 99 ตัว  เปนไกตวัผู 80 ตัว เปนไกตัวเมียกี่ตัว 
จงเขียนประโยคสัญลักษณ 
ก.  99-80  =   ……        ข.  99+80 = ........ 
ค.  80-99   =  ……        ง.  80-99  = ……. 

การใชกลยุทธ     

9 แพรมีหนังสือ 60 เลม เพื่อนใหอีก 24 เลม แพรมีหนังสือกี่เลม 
จงเขียนประโยคสัญลักษณ 
ก. 60-24 = ……..          ข. 60+24  =  ……. 
ค. 20-60 = …….            ง. 84 

การใชกลยุทธ     
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ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

10 ในกรงมีนกอยู 88 ตัว เมื่อเปดกรง นกบินหนีไปได 18 ตัว 
จะเหลือนกในกรงกี่ตัว 
จงเขียนประโยคสัญลักษณ 
ก. 18-88 = ………….              ข. 88+18 =  ……….. 
ค.  70                                        ง.88-18  =  ………… 

การใชกลยุทธ     

11. แมไกออกลูกมา 12 ตัว  แมกระตายออกลูกมา 8 ตัว รวมมีลูกไก
และลูกกระตายกี่ตวั 
หาคําตอบ 
ก.   20 ตัว                                ข.  25  ตัว 
ค.  30  ตัว                                ง.   19  ตัว 

คํานวณ     

12 หนิงมีลูกโปง 45 ลูก  แมซื้อเพิ่มใหอีก  10 ลูก  หนิงมีลูกโปงกี่ลูก 
หาคําตอบ 
ก.  55 ลูก                                 ข. 50 ลูก 
ค.  60 ลูก                                  ง. 42 ลูก             
 

คํานวณ     
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคล ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา 

ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

13 แกวซื้อดอกไมมา  99 ดอก  ดอกไมเหี่ยวทิ้งไป 11 ดอก เหลือ
ดอกไมกีด่อก 
หาคําตอบ 
ก. 80 ดอก                                     ข. 88 ดอก 
ค. 90 ดอก                                     ง. 79 ดอก 

คํานวณ     

14 แมทอดปลา  42 ตัว  พอทอดเพิ่มอีก 15 ตัว รวมมีปลาทอดกี่ตัว 
หาคําตอบ 
ก.  50 ตัว                                      ข.52  ตัว 
ค.  60 ตัว                                       ง. 57 ตัว 

คํานวณ     

15 ตองมีดินน้ํามันสีแดง 22 กอน   ติ๋มใหดินน้ํามันสีเขียวเพิ่มอีก 18 
กอน  รวมตอยมีดินน้ํามันกี่กอน 
หาคําตอบ 
ก. 38  กอน                                  ข. 40 กอน 
ค. 45 กอน                                   ง. 39 กอน 

คํานวณ     
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานความเที่ยงตรงทางดานเนื้อหา และโครงสรางของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี  
 
คําชี้แจง: แบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 15 ขอ 15 คะแนน    เวลา 50 นาที 
จุดประสงค 1. การคํานวณ 
  2. ความเขาใจ 
  3. การนําไปใช 
  4. การวเิคราะห 
 +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอความวัดไดตรงตามวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี  
 -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงคในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี  
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเปนรายบุคคล ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
 

ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1 มีเกาอี้ 18 ตัว เด็กนั่งลงไป  5 ตัว ยังเหลือเกาอี้ที่
ยังไมไดนั่งกี่ตวั 
ก.  10 ตัว                       ข.  12  ตัว 
ค.  13 ตัว                       ง.   15  ตัว 

การคํานวณ     

2.  มานะมีเงิน 40 บาท  มานีมีเงิน 22 บาท สองคนมี
เงินรวมกนักี่บาท  
ก.  60  บาท                   ข.  62 บาท 
ค.  54 บาท                    ง.  65  บาท 

การคํานวณ     

3. ในตะกรามีไขไก 85 ฟอง   นองแปงทําแตก  
8 ฟอง  จะเหลือไขไกในตะกรากี่ฟอง 
ก.  77 ฟอง                    ข.  70 ฟอง 
ค.  80  ฟอง                   ง.   85  ฟอง 

การคํานวณ     
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ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

4 แมคามีมะมวงสุก 82 ผล  มีมะมวงดิบ 18 ผล 
แมคามีมะมวงทั้งหมดกี่ผล 
ก. 100 ผล                          ข.  80 ผล 
ค   95 ผล                           ง. 98  ผล 

การคํานวณ     

5  ดวงใจมีเงินอยู  92 บาท  ซื้อสมุดไป 12 บาท 
ดวงใจจะเหลือเงินกี่บาท 
ก.   80 บาท                        ข. 82 บาท 
ค.   85  บาท                       ง.  

ความเขาใจ 
 

    

6 นักเรียน ป.1 มีนักเรียนชาย 32 คน  มีนักเรียน
หญิง 43 คน  รวมมีนักเรียนชั้น ป. 1 กี่คน 
ก. 85 คน                             ข. 75 คน 
ค. 60 คน                             ง. 70 คน 

ความเขาใจ 
 

    

7 สุดามีนม  45 กลอง  กินไป 9 กลอง สุดามีนมกี่
กลอง 
ก. 36 กลอง                        ข.  40 กลอง 
ค. 32  กลอง                        ง. 30 กลอง 

ความเขาใจ 
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ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

8. ชาวสวนเก็บทุเรียนได  98 ผล  ทุเรียนเนาเสีย 
16 ผล  เหลือทุเรียนกี่ผล 
ก.  82 ผล                            ข. 80 ผล 
ค  90  ผล                            ง. 85 ผล 

ความเขาใจ 
 

    

9 มีชมพู 69 ผล  มีมะมวง 28 ผล  รวมมีผลไมกี่ผล 
ก. 90 ผล                              ข. 97 ผล 
ค.10 ผล                               ง. 99 ผล  

การนําไปใช     

10 แมคามีปลากะพงอยู  65 ตัว  ขายไป 15 ตัว 
จะเหลือปลากะพงกี่ตวั 
ก. 55 ตัว                              ข.  60 ตัว 
ค. 50 ตัว                              ง.  52 ตัว 

การนําไปใช     

11 สมชายมีน้ําปลา  78 ขวด  ทําแตกไป   11 ขวด 
จะเหลือน้ําปลากี่ขวด 
ก.  67 ขวด                         ข.  60 ขวด 
ค. 56 ขวด                          ง.  62 ขวด 

การนําไปใช     
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ความคิดเห็น 
ลําดับ รายละเอียดคําถามและตัวเลือก พฤติกรรม 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

12 ยุพินมีอายุ  48 ป  ลัดดามีอายุ  52 ป  รวมอายุทั้ง
สองคนไดกี่ป 
ก. 99 ป                             ข.  95 ป 
ค. 90  ป                             ง. 100 ป 

การนําไปใช     

13 มีวัว 58 ตวั  ขายไป  9 ตวั  จะเหลือววักีต่ัว  
ก.  48 ตัว                          ข. 40 ตัว 
ค   47 ตัว                          ง. 49 ตัว 

วิเคราะห     

14 แตมเลี้ยงเปด 100 ตัว  เปนโรคตาย  61 ตัว 
จะเหลือเปดกีต่ัว 
ก.  39 ตัว                          ข. 40 ตัว 
ค.  45 ตัว                          ง. 42 ตัว 

วิเคราะห     

15 แปงเลี้ยงกุงในบอ 99 ตัว    นองตักขึ้นมาทอดกิน 
12 ตัว  จะเหลือกุงในบอกีต่วั     
ก. 85  ตัว                              ข.  87 ตัว 
ค. 90 ตัว                                ง.  80 ตัว               

วิเคราะห     
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุพิศ  จันทวี 
วัน เดือน ปเกิด 3 พฤษภาคม 2516 
ภูมิลําเนา  นครศรีธรรมราช 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกบัญชี 
  สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 พ.ศ. 2554 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2545- ปจจุบัน ครูสอนคณิตศาสตร โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
   กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2548-ปจจุบัน ธุรการ/บัญชี  โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี 
   กรุงเทพมหานคร 
 
ท่ีอยู 
 77/139  หมูบานพฤกษา 30/1 ถนนบานกลวยไทรนอย ตําบลบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
นนทบุรี  รหัสไปรษณีย 11110 
 
ท่ีทํางาน 
 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี    แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย 10160 
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