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                                  -  รายนามผูเชี่ยวชาญ 
                                            -  หนังสือขอความอนุเคราะห 
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                                                              รายนามผูเช่ียวชาญ 
 
1. นายประสทิธิ    กะตะศิลา                 ศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ    
                                                    สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 
2. นางวันทนีย  กะตะศิลา                    ครูชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนวัดนํ้าดิบ 
                                                    สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 
3. นางเบญจวรรณ  ยะบุญธง                 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบานกูเสา 
                                                    สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 
4. นางสาวสิริภัสส  กันทะวงค                ครูชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนบานหนองเงือก 
                                                    สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 
5. นายประดิษฐ   จัดของ                     ครูชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนบานปงแมลอบ 
                                                    สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                       โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                            28  ตุลาคม   2556                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจยั 

เรียน          ศน.ประสิทธิ   กะตะศิลา 

สิ่งทีส่งมาดวย    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
           2. ชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
                    3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร    
                    4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสรมิทกัษะการแก 

โจทยปญหาคณิตศาสตร           

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
ไดรับอนุมัติใหศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง  การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานปง
แมลอบ อ.แมทา จ.ลําพูน  โดยจัดทําเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
ตําแหนง ชํานาญการพิเศษ ขณะน้ีอยูในระหวางการทดลองเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย   

เพื่อใหเครื่องมือที่จัดทํามีความสมบูรณ ครอบคลมุเน้ือหา สอดคลองกบัหลัก
วิชาการ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ และมปีระสบการณ ตรวจ
เครื่องมือการวิจัยดังกลาวขางตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ของขาราชการครู
ดังกลาว    ดังเอกสารที่เรียนเสนอมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนาในความอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                    
                                                            ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716                                                   
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                       โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                            28  ตุลาคม   2556                    

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจยั 

เรียน          นางวันทนีย  กะตะศิลา 

สิ่งทีส่งมาดวย    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
           2. ชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    
                    3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร    
                    4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสรมิทกัษะการแก 

โจทยปญหาคณิตศาสตร           

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
ไดรับอนุมัติใหศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง  การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบาน     
ปงแมลอบ อ.แมทา       จ.ลําพูน  โดยจัดทําเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
ตําแหนง ชํานาญการพิเศษ ขณะน้ีอยูในระหวางการทดลองเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย   

เพื่อใหเครื่องมือที่จัดทํามีความสมบูรณ ครอบคลมุเน้ือหา สอดคลองกบัหลัก
วิชาการ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ และมปีระสบการณ ตรวจ
เครื่องมือการวิจัยดังกลาวขางตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ของขาราชการครู
ดังกลาว    ดังเอกสารที่เรียนเสนอมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนาในความอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                       โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                            28  ตุลาคม   2556                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจยั 

เรียน          นางเบญจวรรณ  ยะบุญธง 

สิ่งทีส่งมาดวย    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
           2. ชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    
                    3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร    
                    4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสรมิทกัษะการแก 

โจทยปญหาคณิตศาสตร           

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
ไดรับอนุมัติใหศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง  การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานปง
แมลอบ อ.แมทา จ.ลําพูน  โดยจัดทําเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
ตําแหนง ชํานาญการพิเศษ ขณะน้ีอยูในระหวางการทดลองเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย   

เพื่อใหเครื่องมือที่จัดทํามีความสมบูรณ ครอบคลุมเน้ือหา สอดคลองกับหลัก
วิชาการ        จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณ 
ตรวจเครื่องมือการวิจัยดังกลาวขางตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ของ
ขาราชการครูดังกลาว    ดังเอกสารที่เรียนเสนอมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนาในความอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                       โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                            28  ตุลาคม   2556                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจยั 

เรียน          นางสาวสิริภัสส  กันทะวงค 

สิ่งทีส่งมาดวย    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
           2. ชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    
                    3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร    
                    4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสรมิทกัษะการแก 

โจทยปญหาคณิตศาสตร           

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
ไดรับอนุมัติใหศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง  การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานปง
แมลอบ อ.แมทา  จ.ลําพูน  โดยจัดทําเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ
ตําแหนง ชํานาญการพิเศษ ขณะน้ีอยูในระหวางการทดลองเพื่อปรับปรุงเครื่องมือวิจัย   

เพื่อใหเครื่องมือที่จัดทํามีความสมบูรณ ครอบคลุมเน้ือหา สอดคลองกับหลัก
วิชาการ         จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานซึ่งเปนผูมคีวามรูความสามารถ และมีประสบการณ 
ตรวจเครื่องมือการวิจัยดังกลาวขางตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ของ
ขาราชการครูดังกลาว    ดังเอกสารที่เรียนเสนอมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนาในความอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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                                                    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนบานปงแมลอบ 
ที่  -                         วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 

เรียน    นายประดิษฐ    จัดของ 

สิ่งทีส่งมาดวย    1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
           2. ชุดฝกเสริมทกัษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร    
                    3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร    
                    4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสรมิทกัษะการแก 

โจทยปญหาคณิตศาสตร           
  ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรยีนบานปงแมลอบ  
ไดรับอนุมัติใหศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง  การพฒันาชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนบานปง
แมลอบ อ.แมทา จ.ลําพูน  โดยจัดทําเปนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลือ่นวิทยฐานะ
ตําแหนง ชํานาญการพเิศษ ขณะน้ีอยูในระหวางการทดลองเพื่อปรับปรงุเครื่องมือวิจัย   

เพื่อใหเครื่องมือที่จัดทํามีความสมบูรณ ครอบคลมุเน้ือหา สอดคลองกบัหลัก
วิชาการ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ และมปีระสบการณ ตรวจ
เครื่องมือการวิจัยดังกลาวขางตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ของขาราชการครู
ดังกลาว  ดังเอกสารที่เรียนเสนอมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนาในความอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสน้ี 
 

 
                                                          ..................................... 

                                                                   ( นายศักด์ิชาย   ขวัญสิน) 
                                        ครูโรงเรียนบานปงแมลอบ  
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ภาคผนวก 

ข 
 

-  แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหา 
-  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย 
   ปญหาคณิตศาสตร 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานปงแมลอบ  อําเภอแมทา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1  คะแนนเต็ม  40  คะแนน เวลา 50 นาที 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาท  ( x ) หนาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงขอเดียว 
อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 1 – 3  
 
 
1.  โจทยกําหนดอะไรให 
     ก.   สุดาพรเกบ็ได  5,560  บาท 
     ข.   จิดาพาเก็บเงินได  4,800 บาท 
     ค.   สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันไดกีบ่าท 
     ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
2.  โจทยตองการทราบอะไร 
     ก.   สุดาพรเกบ็ได  5,560  บาท 
     ข.   จิดาพาเก็บเงินได  4,800 บาท 
     ค.   สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันไดกีบ่าท 
     ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
3.  จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
     ก.   5,560 + 4,800   =  
      ข.   5,560 - 4,800   =  
      ค.   5,560 x 4,800   =  
      ง.   5,560 ÷ 4,800   =  
 
4.  ไทยสงขาวสารออกไปขาย  3,641,500  ตัน  สงขาวโพดไปขาย 1,371,000  ตัน  ไทยสงขาวสาร

และขาวโพดไปขายทั้งหมดกี่ตัน 
     ก.   5,012,500  ตัน  
     ข.   5,013,500  ตัน 
     ค.   5,014,500  ตัน 
     ง.   5,015,500  ตัน 
 
5.  ชาวนาขายขาวครั้งแรกได 2,782 กระสอบ  ครั้งทีส่องขายขาวไดอีก 3,500 กระสอบ ชาวนาขาย
ขาวไดทั้งหมดกี่กระสอบ 
    ก.   6,282   กระสอบ   
    ข.   6,382   กระสอบ   
    ค.   6,280   กระสอบ   
    ง.   6,292   กระสอบ   

สุดาพรเก็บได  5,560  บาท  จิดาพาเกบ็เงินได  4,800 บาท  สุดาพรและจิดาพาเก็บเงินรวมกันไดกี่บาท 
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อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 6 – 9  
 
  
6.  โจทยกําหนดอะไรให 
     ก.   นิภาพรซื้อเครื่องซักผา  9,960  บาท 
     ข.   ใหเงินคนขายไป  10,000 บาท   
     ค.   นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
     ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
7.  โจทยตองการทราบอะไร 
     ก.   นิภาพรซื้อเครื่องซักผา  9,960  บาท 
     ข.   ใหเงินคนขายไป  10,000 บาท   
     ค.   นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
     ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 

8.  จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 
     ก.   10,000 + 9,960   =  
      ข.   10,000 x 9,960   =  
      ค.   10,000 ÷ 9,960   =  
      ง.   10,000 - 9,960    =  
 

9.  นิภาพรจะไดรับเงินทอนกี่บาท 
      ก.   40    บาท 
      ข.   50    บาท 
      ค.   60    บาท 
      ง.   70    บาท 
 
10.  ปาดามีเงิน 15,000 บาทจายคาเชาบาน 5,500 บาท  ปาดาเหลือเงินกีบ่าท 
      ก.   9,500    บาท 
      ข.   9,400    บาท 
      ค.   9,300    บาท 
      ง.   9,200    บาท 
 
11. “โทรทัศนราคา 28,990 บาท ตูเย็นราคา 18,500 บาท โทรทัศนราคาแพงกวาตูเย็นกีบ่าท” 
     โจทยขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
     ก.   วิธีการบวก 
     ข.   วิธีการลบ 
     ค.   วิธีการคูณ 
     ง.   วิธีการหาร 

นิภาพรซื้อเครื่องซักผา  9,960  บาท  ใหเงินคนขายไป  10,000 บาท  นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกี่บาท 
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12. จากโจทยขอ 11  โทรทัศนราคาแพงกวาตูเย็นกีบ่าท 
      ก.   11,490    บาท 
      ข.   10,490    บาท 
      ค.   11,480    บาท 
      ง.   10,480    บาท 
 
อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 13 – 15  
 
  
 
 
13.  โจทยตองการทราบอะไร 
      ก.   ขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท 
      ข.   วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก 1,100 บาท 
      ค.   รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทั้งหมดกีบ่าท 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
14.  จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
      ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
      ข.   วิธีการบวกและการลบ 
      ค.   วิธีการลบและการคูณ 
      ง.   วิธีการคูณและการหาร 
 

15.  รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทัง้หมดกี่บาท 
      ก.   8,600    บาท 
      ข.   8,700    บาท 
      ค.   8,800    บาท 
      ง.   8,900    บาท 
 

16. “มะลิเลี้ยงปลาทั้งหมดอยู 15,000 ตัว วันแรกขายไปปลา 8,200 ตัว และวันที่สองขายไปปลา 
       4,500 ตัว มะลมิีปลาเหลือกี่ตัว” จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการลบและการคูณ 
       ง.   วิธีการคูณและการหาร 
 
 
 

กมลขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก 1,100 บาท 
รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทัง้หมดกี่บาท 
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17.  จากโจทยขอ 16 มะลิมปีลาเหลือกี่ตัว 
      ก.   2,300    ตัว 
      ข.   2,200    ตัว 
      ค.   2,100    ตัว 
      ง.   2,000    ตัว 
 

อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 18 – 20  
 
  
18.  โจทยกําหนดอะไรให 
      ก.   วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง 
      ข.   แตละถุงมีลูกอม 50 เม็ด 
      ค.   จะมีลูกอมทัง้หมดกี่เม็ด 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
19.  โจทยตองการทราบอะไร 
      ก.   วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง 
      ข.   แตละถุงมีลูกอม 50 เม็ด 
      ค.   จะมีลูกอมทัง้หมดกี่เม็ด 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
20.  จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยคสญัลกัษณไดอยางไร 
     ก.   158 + 50   =  
      ข.   158 - 50   =  
      ค.   158 x 50   =  
      ง.   158 ÷ 50    =  
 
อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 21 – 22 
 
  
21. จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
      ก.   วิธีการบวก 
      ข.   วิธีลบ 
      ค.   วิธีคูณ 
      ง.   วิธีหาร 
 

วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง แตละถุงมลีูกอม 50 เม็ด จะมีลกูอมทั้งหมดกี่เม็ด 

วิภาซื้อสมราคาเขงละ  250  บาท  แมคาซื้อมาขาย  36  เขง  ตองจายเงินกี่บาท 
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22. โจทยขอน้ีตอบเทาไร 
      ก.   12,000  บาท 
      ข.   11,000  บาท 
      ค.   10,000  บาท 
      ง.     9,000  บาท 
 
23. บุญมีขายไกได  385  ตัว  ขายราคาตัวละ  70  บาท  เขาขายไกไดเงินทั้งหมดเทาไร 
      ก.   26,950  บาท 
      ข.   26,960  บาท 
      ค.   26,970  บาท 
      ง.   26,980   บาท 
 
อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 24 – 27  
 
  
24.  โจทยกําหนดอะไรให 
      ก.   นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว 
      ข.   จัดที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว 
      ค.   จัดเกาอี้ไดทั้งหมดกี่แถว 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
25.  โจทยตองการทราบอะไร 
      ก.   นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว 
      ข.   จัดที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว 
      ค.   จัดเกาอี้ไดทั้งหมดกี่แถว 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
26. จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
      ก.   วิธีการบวก 
      ข.   วิธีลบ 
      ค.   วิธีคูณ 
      ง.   วิธีหาร 
 
27. โจทยขอน้ีตอบเทาไร 
      ก.   48   แถว 
      ข.   49   แถว 
      ค.   50   แถว 
      ง.   51   แถว 

นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว  โดยจัดที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว จัดเกาอี้ไดทัง้หมดกี่แถว 
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28. สมพงษซือ้ขาวสารจํานวน 12 กระสอบ จายเงินไป 7,200 บาท  ขาวสารราคากระสอบละกีบ่าท 
      ก.   600  บาท 
      ข.   700  บาท 
      ค.   800  บาท 
      ง.   900  บาท 
 
อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 29 – 30  
 
  
 
29.  โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการลบและการคูณ 
       ง.   วิธีการคูณและการหาร 
 
30. จากโจทยปญหาน้ี วัฒนาขายลําไยราคากิโลกรัมละกีบ่าท 
      ก.   12  บาท 
      ข.   13  บาท 
      ค.   14  บาท 
      ง.   15  บาท 
 
อานโจทยปญหาตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ  31 – 32  
 
  
 
31.  โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการลบและการคูณ 
       ง.   วิธีการคูณและการหาร 
 
32. จากโจทยปญหาน้ี วัฒนาขายลําไยราคากิโลกรัมละกีบ่าท 
      ก.   26  วัน 
      ข.   25  วัน 
      ค.   24  วัน 
      ง.   23  วัน 
 

วัฒนาเก็บลําไยได 8 เขง  ลําไยหนักเขงละ 20  กิโลกรมั สงไปขายไดเงินทั้งหมด 
2,400  บาท วัฒนาขายลําไยราคากิโลกรัมละกี่บาท 

พรวุฒิทํางานวันละ 6 ช่ัวโมง ในโรงงานแหงหน่ึง เขาไดรบัคาแรงช่ัวโมงละ  65 บาท 
เขาตองทํางานกี่วันจึงจะไดรบั  9,750 บาท 
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33.  “สรุิยามีเงิน 950 บาท นําไปซื้อหนังสือ  5 เลม  ราคาเลมละ 180  บาท  สุริยาเหลือเงินกี่บาท” 
      โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการหารและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการคูณและการลบ 
       ง.   วิธีการบวกและการหาร 
 
34.  จากโจทยปญหาขอที่ 33  สุริยาเหลือเงินกีบ่าท 
      ก.   30  บาท 
      ข.   40  บาท 
      ค.   50  บาท 
      ง.   60  บาท 
 
35. “พี่ชายมีเงิน  9,500  บาท  พี่สาวมีเงิน  8,200  บาท  พี่ชายและพี่สาวนําเงินมารวมกัน 
     มาแบงใหนอง  3 คน  คนละเทาๆ กัน นองไดรับเงินคนละกีบ่าท” 
     จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยคสญัลกัษณไดอยางไร 
     ก.   (9,500 + 8,200) ÷ 3   =  
      ข.   (9,500 - 8,200) x 3    =  
      ค.   (9,500 x 8,200) ÷ 3   = 
      ง.   (9,500 - 8,200) x 3    = 
 
36. จากโจทยปญหาขอที่ 35  นองไดรับเงินคนละกี่บาท 
      ก.   5,900  บาท 
      ข.   5,800  บาท 
      ค.   5,700  บาท 
      ง.   5,600  บาท 
 
37.  ชาวสวนตัดดอกกุหลาบได  3,950  ดอก  จัดเปนชอ  ชอละ 25 ดอก  จะจัดดอกกหุลาบไดกี่ชอ 
      ก.   158  ชอ 
      ข.   159  ชอ 
      ค.   160  ชอ 
      ง.   161  ชอ 
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38.  แมซื้อเกาอี้  5  ตัว  ใหธนบัตรคนขายไป 1,000  บาท  ไดรับเงินทอน  125  บาท  ถาเกาอี้ราคา  
      เทากันทั้ง  5  ตัว  เกาอี้ราคาตัวละกีบ่าท 
      โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการลบและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการคูณและการบวก 
       ง.   วิธีการลบและการหาร 
 
39.  จากโจทยปญหาขอที่ 38  เกาอี้ราคาตัวละกี่บาท 
      ก.   174  บาท 
      ข.   175  บาท 
      ค.   176  บาท 
      ง.   177  บาท 
 
40. พิกุลตัดดอกกหุลาบได 23,400 ดอก  นํามาจัดเปนกํา กําละ 30 ดอก ขายสงราคากําละ  50 
บาท 
     พิกุลขายไดเงินทั้งหมดกีบ่าท 
      ก.   39,000  บาท 
      ข.   38,000  บาท 
      ค.   37,000  บาท 
      ง.   36,000  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานปงแมลอบ  อําเภอแมทา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1   คะแนนเต็ม  40  คะแนน 
 

 
                         1.       ง 
                         2.       ค 
                         3.       ก 
                         4.       ก 
                         5.       ก 
                         6.       ง 
                         7.       ค 
                         8.       ง  
                         9.       ก 
                        10.      ก 
                        11.      ข 
                        12.      ข 
                        13.      ค 
                        14.      ข 
                        15.      ง 
                        16.      ข 
                        17.      ก 
                        18.      ง 
                        19.      ค 
                        20.      ค  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                  21.      ค 
                  22.      ง 
                  23.      ก 
                  24.      ง 
                  25.      ค 
                  26.      ง 
                  27.       ก 
                  28.       ก 
                  29.       ง 
                  30.       ง 
                  31.       ง 
                  32.       ข 
                  33.       ค 
                  34.       ค 
                  35.       ก 
                  36.       ก 
                  37.       ก 
                  38.       ง 
                  39.       ข 
                  40.       ก 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนท่ีมีตอการเรยีนโดยใช 
ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  

เรื่อง  ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
....................................................................................... 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่นักเรยีนคิดวาพึงพอใจทีสุ่ด 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

1. การเรียนวิชาน้ีทําใหเกิดความรูความเขาใจ
อยางชัดเจน 

     

2. เน้ือหาวิชาน้ีมีความสําคัญตอการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

     

3. เทคนิคการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

     

4. สื่อการเรียนการสอนหลาหลายและชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค 

     

5. นักเรียนไดรับความชวยเหลือจากครผููสอน 
ในบทเรียนน้ีมาก นอยเพียงใด 

     

6. กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติและ
สรางองคความรูดวยตนเอง 

     

7. นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาและรวมกัน
ตัดสินใจ 

     

8. กิจกรรมการเรียนรูสงเสรมิใหนักเรียนมีวินัย 
มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ และ 
มีความคิดสรางสรรค 

     

9. นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู 
และมีความสุขกบัการเรียนวิชาน้ี 

     

10. นักเรียนรูสกึวาจํานวนแบบฝกมากนอยเพียงใด      
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ภาคผนวก 
ค 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง 

                                                 -  ผลการวิเคราะหความยาก 
                                                 -  คาอํานาจจําแนก 
                                                 -  คาความเช่ือมั่น 
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แบบประเมินความเหมาะสมสอดคลองของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ชุดท่ี ..... เรื่อง .......................................................... (ผูเชี่ยวชาญ) 

................................................................................................................................................................ 
คําชี้แจง 
           แบบประเมินฉบับน้ีเปนแบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  เรื่องทักษะแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โปรดเขียน
เครื่องหมาย ( / ) ลงในชองขวามือของขอคําถามแตละขอความ 
          ความคิดเห็นของทาน  โดยมีเกณฑการพจิารณา ดังน้ี 
          ระดับความคิดเห็น   5   หมายถึง   มีความเหมาะสมมากที่สุด 
          ระดับความคิดเห็น   4   หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 
          ระดับความคิดเห็น   3   หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง 
          ระดับความคิดเห็น   2   หมายถึง   มีความเหมาะสมนอย 
          ระดับความคิดเห็น   1   หมายถึง   มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ดานคําแนะนําในการใชชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 

     

1.1  สื่อความหมายชัดเจนเขาใจงาย      
1.2  บอกรายละเอียดของเน้ือหาไดครอบคลุม      
1.3  เราความสนใจของนักเรียน       

2 ดานเน้ือหา      
2.1 เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      
2.2 ความละเอียดของเน้ือหา      
2.3 ความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน      
2.4 เน้ือหาเปนไปตามลําดับข้ันตอน      
2.5 มีความยากงายเหมาะสม      
2.6 เน้ือหามีความชัดเจน      
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3 ดานแบบฝกเสริมทักษะ      
3.1  แบบฝกเสรมิทักษะมีจํานวนพอเหมาะ      
3.2  แบบฝกเสรมิทักษะมีความยากงายพอเหมาะ      
3.3  แบบฝกเสรมิทักษะเราความสนใจของนักเรียน       

4 ดานแบบทดสอบ      
4.1 แบบทดสอบมจีํานวนขอพอเหมาะ      
4.2 แบบทดสอบมีความสอดคลองกบัเน้ือหา      
4.3 แบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงค  
การเรียนรู 

     

5 ดานภาษา      
5.1 ความเหมาะสมในการใชคําในดานการสื่อ
ความหมาย 

     

5.2 ความถูกตองของภาษาที่ใช      
5.3 ภาษาเขาใจงายเหมาะสมกับวัย      
5.4 ความเหมาะสมกับตัวอกัษรที่ใช      

6 ภาพรวมของรูปเลมของชุดฝกเสริมทักษะการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตร 

     

 6.1 แบบฝกเสริมทักษะมีความนาสนใจ      
 6.2 ความสอดคลองของภาพประกอบ      
 6.3 มีเฉลยแบบทดสอบในการชุดฝกเสริมทักษะ      
 6.4 ความเหมาะสมของเวลาในการทําแบบทดสอบ      
 6.5 นักเรียนมสีวนรวมในชุดฝกเสริมทักษะน้ี      
 6.6 ชุดฝกเสริมทกัษะน้ีงายตอการใชในการเรียน      
 6.7 ชุดฝกเสริมทกัษะมีภาพชัดเจน สวยงาม      
 6.8 นักเรียนนําไปใชประโยชนไดจรงิ      

7 ดานความสะดวกตอการใช      
 7.1 สามารถใชบทเรียนไดตามปกติ      
 7.2 สามารถออกจากบทเรียนไดในระหวางเรียน      
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

7 ดานความสะดวกตอการใช (ตอ)      
7.3 สามารถใชชุดฝกเสรมิทักษะไดตามตองการ      
7.4 สามารถนําไปใชในชวงเวลาวางได      
7.5 สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได       

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                                             ลงช่ือ...............................................ผูเช่ียวชาญ 
                                                                   (...............................................) 
                                                                  ............./...................../................ 
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แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี........................................................... 

คําช้ีแจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี  5 ระดับ คือ 
             ระดับความคิดเห็น       5     หมายถึง      ดีมาก 
             ระดับความคิดเห็น       4     หมายถึง      ดี 
             ระดับความคิดเห็น       3     หมายถึง      ปานกลาง 
             ระดับความคิดเห็น       2     หมายถึง      ปรับปรุง 
             ระดับความคิดเห็น       1     หมายถึง      ใชไมได 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. สาระสาํคัญ 
 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูและสาระการเรียนรู      
2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 สอดคลองกบัสาระการเรียนรู      
2.2 สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู      
2.3 สอดคลองกบัสื่อการเรียนรู      
2.4 สอดคลองกบัการประเมินผล      

3. สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู      
3.2 ครอบคลมุจุดประสงคการเรียนรู      

4. กิจกรรมการเรยีนรู 
4.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู      
4.2 สอดคลองกบัสาระการเรียนรู      
4.3 สอดคลองกบัประเมินผล      

5. สื่อ/แหลงเรียนรู 
5.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูและเน้ือหา      
5.2 มีความสอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู      
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

6.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู      
6.2 สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู      

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                                             ลงช่ือ...............................................ผูเช่ียวชาญ 
                                                                   (...............................................) 
                                                                  ............./...................../................ 
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แบบประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  (สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 

คําชี้แจง  แบบประเมินฉบับน้ีเปนแบบประเมินความสอดคลองของจุดประสงคการเรียนรูของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร   ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โปรดเขียนเครือ่งหมาย ลงในชองขวามือของคําถามแตละขอ  ตาม
ความคิดเห็นของทาน โดย  มีเกณฑการพจิารณาคะแนนแตละขอคําถาม ดังน้ี 

           ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
            ใหคะแนน  0  ถาไมแนใจวาแบบทดสอบมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
            ใหคะแนน  -1 ถาแนใจวาแบบทดสอบไมมีความสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 
 

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวกให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาบวกได
ถูกตอง 

สุดาพรเก็บได  5,560  บาท  จิดาพาเกบ็เงินได  
4,800 บาท  สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันได
กี่บาท 
1.  โจทยกําหนดอะไรให 
     ก.  สุดาพรเก็บได  5,560  บาท 
     ข.  จิดาพาเก็บเงินได  4,800 บาท 
     ค.  สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันไดกี่บาท 
     ง.  ถูกทั้งขอ ก และ ข 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวกให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาบวกได
ถูกตอง 

สุดาพรเก็บได  5,560  บาท  จิดาพาเกบ็เงินได  
4,800 บาท  สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันได
กี่บาท 
2.  โจทยตองการทราบอะไร 
     ก.  สุดาพรเก็บได  5,560  บาท 
     ข.  จิดาพาเก็บเงินได  4,800 บาท 
     ค.  สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันไดกี่บาท 
     ง.  ถูกทั้งขอ ก และ ข 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

กําหนดโจทยปญหาการบวก
ให นักเรียนสามารถวางแผน
และเขียนแสดงในรปู
ประโยคสัญลักษณไดถูกตอง 

สุดาพรเก็บได  5,560  บาท  จิดาพาเกบ็เงินได   
4,800 บาท  สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันไดกี่บาท 
3.  จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยคสัญลักษณได
อยางไร 
     ก.   5,560 + 4,800   =  
      ข.   5,560 - 4,800   =  
      ค.   5,560 x 4,800   =  
      ง.   5,560 ÷ 4,800   =  

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวกให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

สุดาพรเก็บได  5,560  บาท  จิดาพาเกบ็เงินได  4,800 
บาท  สุดาพรและจิดาพาเกบ็เงินรวมกันไดกีบ่าท 
4. สุดาพรและจิดาพาเก็บเงินรวมกันไดกี่บาท 
      ก.   5,560  
      ข.   5,560  
      ค.   5,560  
      ง.   5,560  

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวกให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

5.  ไทยสงขาวสารออกไปขาย  3,641,500  ตัน  สง
ขาวโพดไปขาย 1,371,000  ตัน  ไทยสงขาวสารและ
ขาวโพดไปขายทั้งหมดกี่ตัน 
     ก.   5,012,500  ตัน  
     ข.   5,013,500  ตัน 
     ค.   5,014,500  ตัน 
     ง.   5,015,500  ตัน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวกให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

6.  ชาวนาขายขาวครั้งแรกได 2,782 กระสอบ  ครั้งที่
สองขายขาวไดอีก 3,500 กระสอบ  ชาวนาขายขาว ได
ทั้งหมดกี่กระสอบ 
    ก.   6,282   กระสอบ   
    ข.   6,382   กระสอบ   
    ค.   6,280   กระสอบ   
    ง.   6,292   กระสอบ   
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวกให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

7. ทิพยฝากเงินธนาคาร 76,500  บาท นิดฝาก
เงินธนาคารมากกวาทิพย 8,500 บาท นิดฝาก
เงินธนาคาร  เทาไร 
     ก.  85,000  บาท 
     ข.  86,000  บาท 
     ค.  87,000  บาท 
     ง.  88,000  บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาการลบ
ไดถูกตอง 

นิภาพรซื้อเครื่องซักผา 9,960 บาทใหเงินคนขาย
ไป 10,000 บาท  นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
8.  โจทยกําหนดอะไรให 
     ก.   นิภาพรซื้อเครื่องซักผา  9,960  บาท 
     ข.   ใหเงินคนขายไป  10,000 บาท   
     ค.   นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
     ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาการลบ
ไดถูกตอง 

นิภาพรซื้อเครื่องซักผา 9,960 บาทใหเงินคนขาย
ไป 10,000 บาท  นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
9.  โจทยตองการทราบอะไร 
     ก.   นิภาพรซื้อเครื่องซักผา  9,960  บาท 
     ข.   ใหเงินคนขายไป  10,000 บาท   
     ค.   นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
     ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 

   

กําหนดโจทยปญหาการลบ
ให นักเรียนสามารถวางแผน
และเขียนแสดงในรปู
ประโยคสัญลักษณไดถูกตอง 

นิภาพรซื้อเครื่องซักผา 9,960 บาทใหเงินคนขาย
ไป 10,000 บาท  นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
10.  จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยค
สัญลักษณไดอยางไร 
     ก.   10,000 + 9,960   =  
      ข.   10,000 x 9,960   =  
      ค.   10,000 ÷ 9,960   =  
      ง.   10,000 - 9,960    =  

   

 
 
 
 
 



101 
 

 
จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 

+1 0 -1 
เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

นิภาพรซื้อเครื่องซักผา 9,960 บาทใหเงินคนขาย
ไป 10,000 บาท  นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกีบ่าท 
11.  นิภาพรจะไดรบัเงินทอนกี่บาท 
      ก.   40    บาท 
      ข.   50    บาท 
      ค.   60    บาท 
      ง.   70    บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

12. พงษขายที่ดินไดเงิน  2,650,000 บาท นํา
เงินไปซือ้บานราคา 1,470,000 บาท  พงษเหลือ
เงินอยูกีบ่าท 
      ก.   1,150,000   บาท 
      ข.   1,160,000   บาท 
      ค.   1,170,000   บาท 
      ง.   1,180,000   บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

13.  ปาดามีเงิน 15,000 บาทจายคาเชาบาน 
5,500 บาท  ปาดาเหลือเงินกีบ่าท 
      ก.   9,500    บาท 
      ข.   9,400    บาท 
      ค.   9,300    บาท 
      ง.   9,200    บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาการลบ
ไดถูกตอง 

14. “โทรทัศนราคา 28,990 บาท ตูเย็นราคา 
18,500 บาท โทรทัศนราคาแพงกวาตูเย็นกี่
บาท”  
โจทยขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
     ก.   วิธีการบวก 
     ข.   วิธีการลบ 
     ค.   วิธีการคูณ 
     ง.   วิธีการหาร 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาการลบ
ไดถูกตอง 

“โทรทัศนราคา 28,990 บาท ตูเย็นราคา 
18,500บาท โทรทัศนราคาแพงกวาตูเย็นกีบ่าท”  
15. จากโจทยขอ 14  ใชวิธีคิดกี่ข้ันตอน 
     ก.   1  ข้ันตอน 
     ข.   2  ข้ันตอน 
     ค.   3  ข้ันตอน 
     ง.   4  ข้ันตอน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การลบให นักเรียนสามารถ
แสดงวิธีทําและหาคําตอบได
ถูกตอง 

16. จากโจทยขอ 15 โทรทัศนราคาแพงกวา
ตูเย็นกี่บาท 
      ก.   11,490    บาท 
      ข.   10,490    บาท 
      ค.   11,480    บาท 
      ง.   10,480    บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบระคนให นักเรียน
สามารถวิเคราะหโจทย
ปญหาไดถูกตอง 

กมลขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท     
วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก 1,100 บาท 
รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทัง้หมด      
กี่บาท 
17.  โจทยตองการทราบอะไร 
     ก. ขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท 
     ข. วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก  
         1,100 บาท 
     ค. รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไร   

ทั้งหมดกี่บาท 
      ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบระคนให 
นักเรียนสามารวางแผนหรือ
หาวิธีการแกโจทยปญหา   
ไดถูกตอง 

กมลขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท     
วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก 1,100 บาท 
รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทัง้หมด      
กี่บาท 
18.  จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
      ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
      ข.   วิธีการบวกและการลบ 
      ค.   วิธีการลบและการคูณ 
      ง.   วิธีการคูณและการหาร 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบระคนให 
นักเรียนสามารวางแผนหรือ
หาวิธีการแกโจทยปญหา   
ไดถูกตอง 

กมลขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท     
วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก 1,100 บาท 
รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทัง้หมด      
กี่บาท 
19. จากโจทยขอน้ี ใชวิธีคิดกี่ข้ันตอน 
     ก.   1  ข้ันตอน 
     ข.   2  ข้ันตอน 
     ค.   3  ข้ันตอน 
     ง.   4  ข้ันตอน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบระคนให นักเรียน
สามารถแสดงวิธีทํา หา
คําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 
 

กมลขายสินคาวันแรกไดกําไร 5,000 บาท     
วันที่สองไดกําไรนอยกวาวันแรก 1,100 บาท 
รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทัง้หมด      
กี่บาท 
20. รวมสองวันรานคาขายสินคาไดกําไรทั้งหมด 
กี่บาท 
      ก.   8,600    บาท 
      ข.   8,700    บาท 
      ค.   8,800    บาท 
      ง.   8,900    บาท 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบระคนให 
นักเรียนสามารวางแผนหรือ
หาวิธีการแกโจทยปญหา   
ไดถูกตอง 

21. “มะลิเลี้ยงปลาทั้งหมดอยู 15,000 ตัว วัน
แรกขายไปปลา 8,200 ตัว และวันที่สองขายไป
ปลา 4,500 ตัว มะลิมีปลาเหลือกี่ตัว” จากโจทย
ปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการลบและการคูณ 
       ง.   วิธีการคูณและการหาร 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบระคนให นักเรียน
สามารถแสดงวิธีทํา หา
คําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

22.  จากโจทยขอ 16 มะลิมปีลาเหลือกี่ตัว 
      ก.   2,300    ตัว 
      ข.   2,200    ตัว 
      ค.   2,100    ตัว 
      ง.   2,000    ตัว 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาคูณได
ถูกตอง 

วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง แตละถุงมลีูกอม 50 เม็ด 
จะมลีูกอมทั้งหมดกีเ่ม็ด 
23.  โจทยกําหนดอะไรให 
      ก.   วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง 
      ข.   แตละถุงมีลูกอม 50 เม็ด 
      ค.   จะมีลูกอมทัง้หมดกี่เม็ด 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาคูณได
ถูกตอง 

วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง แตละถุงมลีูกอม 50 เม็ด 
จะมลีูกอมทั้งหมดกีเ่ม็ด 
24.  โจทยตองการทราบอะไร 
      ก.   วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง 
      ข.   แตละถุงมีลูกอม 50 เม็ด 
      ค.   จะมีลูกอมทัง้หมดกี่เม็ด 
      ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ข 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
วางแผนและเขียนแสดงใน
รูปประโยคสัญลักษณ      
ไดถูกตอง 

วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง แตละถุงมลีูกอม 50 เม็ด 
จะมลีูกอมทั้งหมดกีเ่ม็ด 
25.  จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยค
สัญลักษณไดอยางไร 
     ก.   158 + 50   =  
      ข.   158 - 50   =  
      ค.   158 x 50   =  
      ง.   158 ÷ 50    =  

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
อธิบายเหตุผลในการหา
คําตอบไดอยางเหมาะสม 

วิชิตซื้อลูกอม 158 ถุง แตละถุงมลีูกอม 50 เม็ด 
จะมลีูกอมทั้งหมดกีเ่ม็ด 
26.  วิชิตจะมีลูกอมทัง้หมดกี่เม็ด 
      ก.   2,300    ตัว 
      ข.   2,200    ตัว 
      ค.   2,100    ตัว 
      ง.   2,000    ตัว 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
วางแผนและเขียนแสดงใน
รูปประโยคสัญลักษณ      
ไดถูกตอง 

วิภาซื้อสมราคาเขงละ  250  บาท  แมคาซื้อมา
ขาย  36  เขง  ตองจายเงินกี่บาท 
27. จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
      ก.   วิธีการบวก 
      ข.   วิธีลบ 
      ค.   วิธีคูณ 
      ง.   วิธีหาร 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
อธิบายเหตุผลในการหา
คําตอบไดอยางเหมาะสม 

วิภาซื้อสมราคาเขงละ  250  บาท  แมคาซื้อมา
ขาย  36  เขง  ตองจายเงินกี่บาท 
28. โจทยขอน้ีตอบเทาไร 
      ก.   12,000  บาท 
      ข.   11,000  บาท 
      ค.   10,000  บาท 
      ง.     9,000  บาท 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
คูณให นักเรียนสามารถ
อธิบายเหตุผลในการหา
คําตอบไดอยางเหมาะสม 

29. บุญมีขายไกได  385  ตัว  ขายราคาตัวละ  
70  บาท  เขาขายไกไดเงินทั้งหมดเทาไร 
      ก.   26,950  บาท 
      ข.   26,960  บาท 
      ค.   26,970  บาท 
      ง.   26,980   บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาหารได
ถูกตอง 

นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว  โดยจัด
ที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว จัดเกาอี้
ไดทั้งหมดกี่แถว 
30.  โจทยกําหนดอะไรให 
      ก. นารีตองการจัดเกาอี้จํานวน 1,200  ตัว 
      ข. จัดที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว 
      ค. จัดเกาอี้ไดทั้งหมดกี่แถว 
      ง.  ถูกทั้งขอ ก และ ข 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารให นักเรียนสามารถ
วิเคราะหโจทยปญหาหารได
ถูกตอง 

นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว  โดยจัด
ที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว จัดเกาอี้
ไดทั้งหมดกี่แถว 
31.  โจทยตองการทราบอะไร 
      ก. นารีตองการจัดเกาอี้จํานวน 1,200  ตัว 
      ข. จัดที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว 
      ค. จัดเกาอี้ไดทั้งหมดกี่แถว 
      ง.  ถูกทั้งขอ ก และ ข 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารให นักเรียนสามารถ
วางแผนหาวิธีการแกปญหา
และหาคําตอบ ไดถูกตอง 

นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว  โดยจัด
ที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว จัดเกาอี้
ไดทั้งหมดกี่แถว 
32. จากโจทยปญหาน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
      ก.   วิธีการบวก 
      ข.   วิธีลบ 
      ค.   วิธีคูณ 
      ง.   วิธีหาร 

   

 
 
 



107 
 

 
 

จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารให นักเรียนสามารถ
วางแผนหาวิธีการแกปญหา
และหาคําตอบ ไดถูกตอง 

33. นารีตองการจัดเกาอี้จํานวน 1,200  ตัว  โดย
จัดที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว จัด
เกาอี้ไดทั้งหมดกี่แถว 
จากโจทยขอน้ี ใชวิธีคิดกี่ข้ันตอน 
     ก.   1  ข้ันตอน 
     ข.   2  ข้ันตอน 
     ค.   3  ข้ันตอน 
     ง.   4  ข้ันตอน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารให นักเรียนสามารถ
วางแผนหาวิธีการแกปญหา
และหาคําตอบ ไดถูกตอง 

นารีตองการจัดเกาอีจ้ํานวน 1,200  ตัว  โดยจัด
ที่น่ังในหองประชุมเปนแถวละ  25 ตัว จัดเกาอี้
ไดทั้งหมดกี่แถว 
34. โจทยขอน้ีตอบเทาไร 
      ก.   48   แถว 
      ข.   49   แถว 
      ค.   50   แถว 
      ง.   51   แถว 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
หารให นักเรียนสามารถ
วางแผนหาวิธีการแกปญหา
และหาคําตอบ ไดถูกตอง 

35. สมพงษซือ้ขาวสารจํานวน 12 กระสอบ
จายเงินไป 7,200 บาท  ขาวสารราคากระสอบ
ละกีบ่าท 
      ก.   600  บาท 
      ข.   700  บาท 
      ค.   800  บาท 
      ง.   900  บาท 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 

+1 0 -1 
เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถวิเคราะห
โจทยปญหา ไดถูกตอง 

วัฒนาเก็บลําไยได 8 เขง  ลําไยหนักเขงละ     
20  กิโลกรัม สงไปขายไดเงินทั้งหมด2,400 บาท 
วัฒนาขายลําไยราคากิโลกรมัละกี่บาท 
36.  โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการลบและการคูณ 
       ง.   วิธีการคูณและการหาร 

   

 วัฒนาเก็บลําไยได 8 เขง  ลําไยหนักเขงละ     
20  กิโลกรัม สงไปขายไดเงินทั้งหมด2,400 บาท 
วัฒนาขายลําไยราคากิโลกรมัละกี่บาท 
37. จากโจทยขอน้ี ใชวิธีคิดกี่ข้ันตอน 
     ก.   1  ข้ันตอน 
     ข.   2  ข้ันตอน 
     ค.   3  ข้ันตอน 
     ง.   4  ข้ันตอน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

วัฒนาเก็บลําไยได 8 เขง  ลําไยหนักเขงละ     
20  กิโลกรัม สงไปขายไดเงินทั้งหมด2,400 บาท 
วัฒนาขายลําไยราคากิโลกรมัละกี่บาท 
38. จากโจทยปญหาน้ี วัฒนาขายลําไยราคา
กิโลกรัมละกีบ่าท 
      ก.   12  บาท 
      ข.   13  บาท 
      ค.   14  บาท 
      ง.   15  บาท 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให นักเรียนสามารวางแผน
หรือหาวิธีการแกโจทย
ปญหาไดถูกตอง 
 

พรวุฒิทํางานวันละ 6 ช่ัวโมง ในโรงงานแหงหน่ึง 
เขาไดรับคาแรงช่ัวโมงละ  65 บาท  เขาตอง
ทํางานกี่วันจงึจะไดรบั  9,750 บาท 
39.  โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการบวกและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการลบและการคูณ 
       ง.   วิธีการคูณและการหาร 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

พรวุฒิทํางานวันละ 6 ช่ัวโมง ในโรงงานแหงหน่ึง 
เขาไดรับคาแรงช่ัวโมงละ  65 บาท  เขาตอง
ทํางานกี่วันจงึจะไดรบั  9,750 บาท 
40. จากโจทยปญหาน้ี วัฒนาขายลําไยราคา
กิโลกรัมละกีบ่าท 
      ก.   26  วัน 
      ข.   25  วัน 
      ค.   24  วัน 
      ง.   23  วัน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให นักเรียนสามารวางแผน
หรือหาวิธีการแกโจทย
ปญหาไดถูกตอง 
 

41.“สุริยามีเงิน 950 บาทนําไปซื้อหนังสอื 5 เลม  
ราคาเลมละ 180  บาท  สุริยาเหลือเงินกี่บาท” 
      โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการหารและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการคูณและการลบ 
       ง.   วิธีการบวกและการหาร 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

42. จากโจทยปญหาขอที่ 41 สุริยาเหลือเงิน 
กี่บาท 
      ก.   30  บาท 
      ข.   40  บาท 
      ค.   50  บาท 
      ง.   60  บาท 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 

+1 0 -1 
เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให นักเรียนสามารวางแผน
หรือหาวิธีการแกโจทย
ปญหาไดถูกตอง 
 

43. “พี่ชายมีเงิน  9,500  บาท  พี่สาวมีเงิน  8,200  
บาท  พี่ชายและพี่สาวนําเงินมารวมกัน 
มาแบงใหนอง  3 คน  คนละเทาๆ กัน นองไดรับเงิน
คนละกี่บาท” จากโจทยปญหาน้ีเขียนเปนประโยค
สัญลักษณ ไดอยางไร 
     ก.   (9,500 + 8,200) ÷ 3   =  
      ข.   (9,500 - 8,200) x 3    =  
      ค.   (9,500 x 8,200) ÷ 3   = 
      ง.   (9,500 - 8,200) x 3    = 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให นักเรียนสามารวางแผน
หรือหาวิธีการแกโจทย
ปญหาไดถูกตอง 
 

“พี่ชายมีเงิน  9,500  บาท  พี่สาวมเีงิน  8,200 บาท  
พี่ชายและพี่สาวนําเงินมารวมกันมาแบงใหนอง  3 คน  
คนละเทาๆ กัน นองไดรบัเงินคนละกีบ่าท 
44. จากโจทยขอ 43 ใชวิธีคิดกี่ข้ันตอน 
     ก.   1  ข้ันตอน 
     ข.   2  ข้ันตอน 
     ค.   3  ข้ันตอน 
     ง.   4  ข้ันตอน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

45. จากโจทยปญหาขอที่ 35 นองไดรับเงินคนละกี่
บาท 
      ก.   5,900  บาท 
      ข.   5,800  บาท 
      ค.   5,700  บาท 
      ง.   5,600  บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

46.  ชาวสวนตัดดอกกุหลาบได  3,950  ดอก  จัดเปน
ชอ  ชอละ 25 ดอก  จะจัดดอกกหุลาบ ไดกี่ชอ 
      ก.   158  ชอ 
      ข.   159  ชอ 
      ค.   160  ชอ 
      ง.   161  ชอ 
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จุดประสงคการเรียนรู แบบทดสอบ คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให นักเรียนสามารวางแผน
หรือหาวิธีการแกโจทย
ปญหาไดถูกตอง 
 

47.  แมซื้อเกาอี้  5  ตัว  ใหธนบัตรคนขายไป 
1,000 บาท  ไดรับเงินทอน 125 บาท  ถาเกาอี้
ราคา เทากันทัง้  5  ตัว  เกาอี้ราคาตัวละกี่บาท 
 โจทยปญหาขอน้ีตองคิดดวยวิธีใด 
       ก.   วิธีการลบและการคูณ 
       ข.   วิธีการบวกและการลบ 
       ค.   วิธีการคูณและการบวก 
       ง.   วิธีการลบและการหาร 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

48. จากโจทยปญหาขอที่ 47 เกาอี้ราคาตัวละ 
กี่บาท 
      ก.   174  บาท 
      ข.   175  บาท 
      ค.   176  บาท 
      ง.   177  บาท 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหา  
การบวก ลบ คูณ หารระคน
ให นักเรียนสามารวางแผน
หรือหาวิธีการแกโจทย
ปญหาไดถูกตอง 

49. จากโจทยขอน้ี 47 ใชวิธีคิดกี่ข้ันตอน 
     ก.   1  ข้ันตอน 
     ข.   2  ข้ันตอน 
     ค.   3  ข้ันตอน 
     ง.   4  ข้ันตอน 

   

เมื่อกําหนดโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคนให 
นักเรียนสามารถแสดงวิธีทํา 
หาคําตอบและตรวจสอบ
คําตอบไดถูกตอง 

50. พิกุลตัดดอกกหุลาบได 23,400  ดอก     
นํามาจัดเปนกํา  กําละ 30 ดอก ขายสงราคา   
กําละ  50 บาท พิกุลขายไดเงินทั้งหมดกีบ่าท 
      ก.   39,000  บาท 
      ข.   38,000  บาท 
      ค.   37,000  บาท 
      ง.   36,000  บาท 

   

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                                             ลงช่ือ...............................................ผูเช่ียวชาญ 
                                                                   (...............................................) 
                                                                  ............./...................../............... 
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แบบตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใช 

ชุดเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทาน ซึ่งมี 3 ระดับ ดังน้ี 
                      +1      ถาแนใจวาขอคําถามตรงเน้ือหา 
                        0      ถาไมแนใจวาขอคําถามตรงเน้ือหา 
                       -1      ถาแนใจวาขอคําถามไมตรงเน้ือหา 
 

ขอ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
+1 0 -1 

1 การเรียนวิชาน้ีทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางชัดเจน    
2 เน้ือหาวิชาน้ีมีความสําคัญตอการนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน    
3 เทคนิคการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู    
4 สื่อการเรียนการสอนหลาหลายและชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงค 
   

5 นักเรียนไดรับความชวยเหลือจากครผููสอนในบทเรียนน้ีมาก นอยเพียงใด    
6 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติและสรางองคความรูดวยตนเอง    
7 นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาละรวมกันตัดสินใจ    
8 กิจกรรมการเรียนรูสงเสรมิใหนักเรียนมีวินัยมคุีณธรรม มีความรับผิดชอบ 

และมีความคิดสรางสรรค 
   

9 นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู และมีความสขุกับการเรียน
วิชาน้ี 

   

10 นักเรียนรูสกึวาจํานวนแบบฝกมากนอยเพียงใด    
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                                             ลงช่ือ...............................................ผูเช่ียวชาญ 
                                                                   (...............................................) 
                                                                  ............./...................../................ 
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การวิเคราะหความเหมาะสมสอดคลองของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
 

รายการ
ประเมินขอท่ี 

ระดับความเหมาะสมสอดคลอง 
n µ   5 4 3 2 1 

1.1 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
1.2 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
1.3 2 3 0 0 0 5 4.40 0.55 
รวม 8 7 0 0 0 15 4.53 0.55 
2.1 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
2.2 1 4 0 0 0 5 4.20 0.81 
2.3 2 3 0 0 0 5 4.40 0.55 
2.4 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
2.5 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
2.6 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
รวม 16 14 0 0 0 30 4.53 0.51 
3.1 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
3.2 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
3.3 1 4 0 0 0 5 4.20 0.80 
รวม 8 7 0 0 0 15 4.53 0.52 
4.1 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
4.2 5 0 0 0 0 5 5.00 0.00 
4.3 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
รวม 12 3 0 0 0 15 4.80 0.41 
5.1 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
5.2 1 4 0 0 0 5 4.20 0.81 
5.3 2 3 0 0 0 5 4.40 0.55 
5.4 1 4 0 0 0 5 4.20 0.81 
รวม 7 13 0 0 0 20 4.35 0.49 
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การวิเคราะหความเหมาะสมสอดคลองของชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 
รายการ

ประเมินขอท่ี 
ระดับความเหมาะสมสอดคลอง 

n µ   5 4 3 2 1 
6.1 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
6.2 3 1 1 0 0 5 4.40 0.89 
6.3 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
6.4 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
6.5 2 3 0 0 0 5 4.60 0.55 
6.6 3 2 0 0 0 5 4.40 0.55 
6.7 2 3 0 0 0 5 4.60 0.55 
6.8 2 3 0 0 0 5 4.40 0.55 
รวม 23 16 1 0 0 40 4.53 0.58 
7.1 3 2 0 0 0 5 4.60 0.55 
7.2 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
7.3 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
7.4 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
7.5 4 1 0 0 0 5 4.80 0.45 
รวม 19 6 0 0 0 25 4.80 0.42 

รวมท้ังหมด 93 66 1 0 0 160 4.55 0.53 
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สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. สาระสาํคัญ 
 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู

และสาระการเรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 สอดคลองกบัสาระการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2 สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.3 สอดคลองกบัสื่อการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.4 สอดคลองกบัการประเมินผล 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3. สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2 ครอบคลมุจุดประสงคการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. กิจกรรมการเรยีนรู 
4.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.2 สอดคลองกบัสาระการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.3 สอดคลองกบัประเมินผล 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. สื่อ/แหลงเรียนรู 
5.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู

และเน้ือหา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5.2 มีความสอดคลองกบักิจกรรมการ
เรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
6.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6.2 สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
รายการประเมิน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. สาระสาํคัญ 
 สอดคลองกบัจุดประสงค      

การเรียนรูและสาระการเรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
2.1 สอดคลองกบัสาระการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.2 สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.3 สอดคลองกบัสื่อการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.4 สอดคลองกบัการประเมินผล 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3. สาระการเรียนรู 
3.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการ

เรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2 ครอบคลมุจุดประสงคการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. กิจกรรมการเรยีนรู 
4.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการ

เรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.2 สอดคลองกบัสาระการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.3 สอดคลองกบัประเมินผล 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. สื่อ/แหลงเรียนรู 
5.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการ

เรียนรูและเน้ือหา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5.2 มีความสอดคลองกบักิจกรรม
การเรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
6.1 สอดคลองกบัจุดประสงคการ

เรียนรู 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6.2 สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอท่ี 
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC 1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4 0 0 0 +1 +1 +2 0.40 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7 +1 0 +1 0 0 +2 0.40 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
12 +1 -1 0 0 +1 +1 0.20 
13 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
15 +1 0 0 0 +1 +2 0.40 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
17 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
19 0 0 +1 0 +1 +2 0.40 
20 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
21 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ผลการประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอท่ี 
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC 1 2 3 4 5 
26 +1 0 +1 0 0 +2 0.40 
27 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
30 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
31 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
33 +1 0 -1 0 +1 +1 0.20 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
35 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
36 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
37 +1 0 +1 0 0 +2 0.40 
38 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
39 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
40 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
41 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
42 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
43 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
44 0 +1 0 0 +1 +2 0.40 
45 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
46 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
47 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
48 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
49 +1 -1 0 0 +1 +1 0.20 
50 +1 +1 +1 0 +1 +4 0.80 
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ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใชชุดฝกเสริม

ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
โดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอท่ี ขอความ 
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม IOC 1 2 3 4 5 
1 การเรียนวิชาน้ีทําใหเกิดความรูความเขาใจ

อยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

2 เน้ือหาวิชาน้ีมีความสําคัญตอการนําไปใชให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

3 เทคนิคการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

4 สื่อการเรียนการสอนหลาหลายและชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

5 นักเรียนไดรับความชวยเหลือจากครผููสอน 
ในบทเรียนน้ีมาก นอยเพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

6 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติ
และสรางองคความรูดวยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

7 นักเรียนมีโอกาสในการคิดแกปญหาและ
รวมกันตัดสินใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

8 กิจกรรมการเรียนรูสงเสรมิใหนักเรียนมีวินัย 
มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ และ 
มีความคิดสรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

9 นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศ       
การเรียนรูและมีความสุขกับการเรียนวิชาน้ี 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 

10 นักเรียนรูสกึวาจํานวนแบบฝกมากนอย
เพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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            คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
       เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

ขอท่ี กลุมสูง 
ตอบถูก 

PH กลุมตํ่า 
ตอบถูก 

PL คาความยากงาย 
(P) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

1 20 0.75 6 0.24 0.52 0.40 
2 22 0.81 5 0.18 0.54 0.68 
3 21 0.84 4 0.16 0.50 0.68 
4 20 0.75 6 0.24 0.52 0.64 
5 19 0.73 7 0.27 0.52 0.32 
6 24 0.80 6 0.20 0.60 0.72 
7 23 0.82 5 0.18 0.56 0.72 
8 20 0.74 7 0.26 0.54 0.52 
9 20 0.74 7 0.26 0.54 0.52 
10 22 0.78 6 0.21 0.56 0.64 
11 22 0.78 6 0.21 0.56 0.64 
12 21 0.77 6 0.22 0.54 0.60 
13 23 0.79 6 0.20 0.58 0.68 
14 24 0.71 4 0.14 0.56 0.80 
15 19 0.73 7 0.27 0.52 0.32 
16 19 0.73 7 0.27 0.52 0.32 
17 20 0.74 7 0.26 0.54 0.52 
18 20 0.76 6 0.23 0.52 0.56 
19 23 0.79 6 0.21 0.58 0.68 
20 23 0.76 7 0.23 0.60 0.64 
21 24 0.85 4 0.14 0.56 0.80 
22 22 0.81 5 0.18 0.54 0.68 
23 21 0.77 6 0.22 0.54 0.60 
24 20 0.74 7 0.25 0.54 0.52 
25 21 0.75 7 0.25 0.56 0.56 
26 20 0.74 7 0.26 0.54 0.52 
27 21 0.77 6 0.22 0.54 0.60 
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      คาความยากและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
        เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

ขอท่ี กลุมสูง 
ตอบถูก 

PH กลุมตํ่า 
ตอบถูก 

PL คาความยาก 
(P) 

คาอํานาจจําแนก 
(r) 

28 19 0.79 5 0.21 0.48 0.56 
29 20 0.83 4 0.16 0.48 0.64 
30 22 0.81 5 0.18 0.54 0.68 
31 21 0.80 5 0.19 0.52 0.64 
32 21 0.77 6 0.22 0.54 0.60 
33 20 0.83 4 0.16 0.48 0.64 
34 20 0.80 5 0.20 0.50 0.60 
35 23 0.85 4 0.14 0.54 0.76 
36 24 0.82 5 0.17 0.58 0.76 
37 20 0.76 6 0.23 0.52 0.56 
38 19 0.73 7 0.26 0.52 0.32 
39 18 0.72 7 0.28 0.50 0.44 
40 19 0.79 5 0.20 0.48 0.56 
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คะแนนเพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

 
คะแนน (X) X2 f fX fX2 

38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

1,444 
1,369 
1,296 
1,225 
1,156 
1,089 
1,024 
961 
900 
841 
784 
729 
676 
625 
576 
529 
484 

7 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

266 
148 
144 
105 
102 
99 
96 
93 
60 
87 
84 
54 
52 
50 
48 
46 
44 

10108 
5476 
5184 
3675 
3468 
3267 
3072 
2883 
1800 
2523 
2352 
1458 
1352 
1250 
1152 
1058 
968 

  f = 50 fX = 1,578 fX2 = 51,046 
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ผลการวิเคราะหการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร 

ขอท่ี p q pq ขอท่ี p q pq 
1 0.65 0.35 0.2275 21 0.65 0.35 0.2275 
2 0.67 0.33 0.2211 22 0.67 0.33 0.2211 
3 0.74 0.26 0.1924 23 0.70 0.30 0.21 
4 0.70 0.30 0.21 24 0.72 0.28 0.2016 
5 0.69 0.31 0.2139 25 0.78 0.22 0.1716 
6 0.72 0.28 0.2016 26 0.76 0.24 0.1824 
7 0.78 0.22 0.1716 27 0.77 0.23 0.1771 
8 0.76 0.24 0.1824 28 0.79 0.21 0.1716 
9 0.77 0.23 0.1771 29 0.77 0.23 0.1771 
10 0.69 0.31 0.2139 30 0.65 0.35 0.2275 
11 0.80 0.2 0.16 31 0.67 0.33 0.2211 
12 0.77 0.23 0.1771 32 0.74 0.26 0.1924 
13 0.70 0.30 0.21 33 0.70 0.30 0.21 
14 0.77 0.23 0.1771 34 0.69 0.31 0.2139 
15 0.69 0.31 0.2139 35 0.72 0.28 0.2016 
16 0.72 0.28 0.2016 36 0.78 0.22 0.1716 
17 0.78 0.22 0.1716 37 0.76 0.24 0.1824 
18 0.76 0.24 0.1824 38 0.77 0.23 0.1771 
19 0.77 0.23 0.1771 39 0.69 0.31 0.2139 
20 0.69 0.31 0.2139 40 0.80 0.20 0.16 

pq  = 7.8077 
 

                          fX = 1,578                          fX2 = 51,046 
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คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร 
             แทนคาสูตร 

22
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ภาคผนวก 
ง 

เอกสารหลักฐานการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ขาพเจาไดนําผลงานทางวิชาการไปเผยแพรใหเพื่อนครูและผูสนใจในงานวิชาการตางๆและ

โรงเรียนตางๆ ดังน้ี 
1. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย

ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหกบัเพื่อนครูโรงเรียน
บานศรีปาน 

2. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานหนองเงอืก 

3. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหกบัเพื่อนครูโรงเรียน
วัดกูเสา 

4. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานหนองหลม 

5. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานปาเลา 

6. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานศรียอย 

7. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
วัดทากาศ 

8. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานทาปาเปา 

9. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานทาปาสัก 
          10. เผยแพรชุดฝกเสรมิทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทกัษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหกับเพื่อนครูโรงเรียน
บานไรดง 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                      โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง         ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีปาน 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                      โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเงือก 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                      โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกูเสา 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                      โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองหลม 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                      โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาเลา 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ที่  ศธ 04134.157/ว.334                      โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรียอย 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ศธ 04134.157/ว.334                        โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทากาศ 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ศธ 04134.157/ว.334                        โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาปาเปา 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ศธ 04134.157/ว.334                           โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาปาสกั 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ศธ 04134.157/ว.334                           โรงเรียนบานปงแมลอบ  ตําบลทาแมลอบ 
                       อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน  51170                                                  

                                                         23  กุมภาพันธ   2558                     

เรื่อง          ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน         ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรดง 

สิ่งทีส่งมาดวย   ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร  ช้ันประถมศึกษาปที่  6   

           ดวยนายศักด์ิชาย   ขวัญสิน  ตําแหนง  ครูชํานาญการโรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ไดดําเนินการสรางนวัตกรรมประเภทชุดฝก
เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  เรื่อง ทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เรื่องทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  ที่มีปญหาในการเรียนการสอน 

ทางโรงเรียนบานปงแมลอบ  จึงขอความอนุเคราะหมายังทาน ไดนํานวัตกรรม
ดังกลาวมอบใหกับครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  นําไปจัดการ
เรียนการสอนและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความอนุเคราะหจากทาน จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาส
น้ีเปนอยางสงู 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        ( นางสาวเสาวภา    ประพันธ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 

 

โรงเรียนบานปงแมลอบ 
โทร 053-540019 , โทรมือถือ 080-1305716 
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ประวัตผิูเขียน 
 

 ชื่อ  -  สกุล   นายศักด์ิชาย   ขวัญสิน 
 วัน เดือน ป เกิด   22  ตุลาคม  2522 
 ท่ีอยูปจจุบัน   59  หมู 4 ตําบลนาเกาะ  อําเภอหลมเกา   
                                                    จังหวัดเพชรบูรณ   67120 
  

ประวัติการศึกษา   
        ปการศึกษา  2531           สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน  
     โรงเรียนบานนํ้าออย  ต.นาเกาะ อ.หลมเกา จ. เพชรบูรณ   

ปการศึกษา  2534      สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนบานนํ้าออย  ต.นาเกาะ อ.หลมเกา จ. เพชรบูรณ   
ปการศึกษา  2541  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
                                   โรงเรียนเหลมเกาพิทยาคม  อ.หลมเกา  จ. เพชรบรูณ         
ปการศึกษา  2545   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี(สาขาคณิตศาสตร) 

        ปการศึกษา  2546  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)    
ปการศึกษา  2553   สําเร็จการศึกษาปริญญาโท (สาขาคณิตศาสตรศึกษา)  

  
 ประวัติการทํางาน  

 พ.ศ. 2546                อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จงัหวัดลําพูน 

      พ.ศ. 2547                    อาจารย 1 ระดับ 4  โรงเรยีนบานปงแมลอบ  
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จงัหวัดลําพูน 

      พ.ศ. 2547  ครู คศ. 1 โรงเรียนบานปงแมลอบ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน  เขต 1 

          พ.ศ. 2555           ครูชํานาญการ   โรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 

                   พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน   ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนบานปงแมลอบ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน  เขต 1 
 

 
 

 

 

 

 


