
ง

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ   การสรางแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการ
ที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ สํ าหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4

ผูเขียน                          นางไพลิน ศรีโพธิ์

ปริญญา                          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาพิเศษ)

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
                                   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํ าภา  ดานภักดี    ประธานกรรมการ
                                   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุณี  มณีกุล       กรรมการ

บทคัดยอ

การศกึษาครัง้นีม้วัีตถปุระสงคเพือ่สรางและใชแผนการจดัการเรยีนรูคณติศาสตรแบบบูรณาการ
ที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ สํ าหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญกับเกณฑที่ต้ังไว กลุมเปาหมายที่ใชในการศกึษา
คร้ังนีค้อื  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่4  ภาคเรียนที ่2 ปการศกึษา  2548โรงเรียนกาวลิะอนกุลู  อํ าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม  จํ านวน 8  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย  1) แผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ  จํ านวน 15 แผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลาสอน
16 ชัว่โมง  2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ท ําการวเิคราะหขอมลูโดยเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย
และคะแนนรอยละของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวนํ าไปเทียบกับเกณฑรอยละ 60
นํ าเสนอโดยใชการพรรณนาวิเคราะห และใชตารางประกอบการบรรยาย   สรุปผลการศึกษาดังนี้

1. ไดแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ  สํ าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํ านวน  15 แผนการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูรวมกัน  และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสํ าคัญ

2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชแผนการจดัการเรยีนรูคณิตศาสตร
แบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสํ าคัญสูงกวากอนเรียน  โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย รอยละกอนเรียน
คอื 36.25  ซึง่ไมผานเกณฑ  และคะแนนเฉลีย่รอยละหลงัเรียนคอื  71.88 ซึง่ผานเกณฑทีต้ั่งไวคอืรอยละ 60
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ABSTRACT

          The  purposes  of  this  study  were  to  construct  and  use  of  learner - centered Integrated
mathematics  lesson  plan  for  Prathom  Suksa  4 students with  Mental  retardation and  to
compare the  student ' achievement  pretest  and  posttest  scores  after  using  the  learner-centered
integrated mathematics  lesson  plan  with  the set  criteria.  The  sample  of  this  study  were
eight  Prathom  Suksa 4 students with  Mental retardation who  were  studying  in  the  second
semester  of  2005  academic year at   Kawilaanukul school, mung  district  Chingmai province.
The  instruments of  this study were  1) Fifteen learner-centered  integrated mathematics Lesson
plans  for  16 hours.  2) The achievement  test.  The  data were analyzed  by  mean, Percentages
and compare with 60percentage criteria. Presentation through tables and description.
          The  findings were  as  follow :
          1.  There  were  fifteen  learner-centered  integrated  mathematics  lesson  plan for
Prathom  Suksa  4 students  with  Mental retardation .  In  those  plans, the 8 learning  substances
were  integrated  and the activities  were  learner-centered  activities.
          2.  Students' achievement  posttest  score  on  the learner-centered  integrated
mathematics  lesson  plan for Prathom  Suksa  4 students  with  Mental retardation     was  higher
than  pretest.  The  mean  of  the pretest  was 36.25 % which  did  not  pass  the  set  criteria,
meanwhile, the  mean  of  posttest  was 71.88 %  which  passed  the set criteria of 60
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