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ใชชุดการจัดการเรียนรู 
พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 





ชุดการจัดการเรียนรูในโครงการจัดทํา
ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือใหมีสื่อการจัดการเรียนรู
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียน
การใชสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอน
กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ขาดแรงจูงใจ ในการเรียน ครูไมครบชั้น
ครูบางสวนขาดประสบการณในการจัดการเรียนรู
การเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร นักเรียน
อานไมออก เขียนและ คิดคํานวณไมไดเพ่ิมข้ึน ต

ชุดการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน มี 
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
การเรียนรูท่ีจัดทําข้ึนใชสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี
การเรียนรูกําหนดเนื้อหาเปนหัวขอหรือแกนเรื่อง 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สําหรับคู มือการใชชุดการจัดการเรียนรู
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
แนวทางดําเนินการและการนําไปใช และลักษณะของชุ
เปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบดวย (๑) บทนํา
วัตถุประสงคของโครงการแนวทางและชวงเวลา
(๒) แนวคิดหลักในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู
(๔) แนวทางการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 
สําหรับเนื้อหาในสวนท่ี ๒ เปนขอมูลเก่ียวกับลักษณะของ
ของชุดการจัดการเรียนรูท้ัง ๕ ชุด 

คณะผูจัด ทําคาดหวังว า  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูนิเทศติดตามผล ครูและบุคลากรผูใชสื่อ ฯลฯ ในการนําชุดการ
ในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็ก

คํานํา 
 

ชุดการจัดการเรียนรูในโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา จัดทําข้ึนตามพระราชดําริของสมเด็จ
การจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวไป 
การใชสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังในประเทศไทยและตางประเทศนํามาปรับใชเพ่ือแกไขปญหา

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีเผชิญกับความยากลําบากหลายประการ อาทิ นักเรียน
ครูไมครบชั้น ครูไมมีเวลาเตรียมการสอนเนื่องจากมีภาระงานดานการสอนและดานอ่ืนๆ

ครูบางสวนขาดประสบการณในการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ เปนตน จึงสงผลใหการจัด
มเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร นักเรียนสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า

คิดคํานวณไมไดเพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีการออกกลางคันสูงข้ึนมาโดยตลอด
ชุดการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน มี ๕  ชุด คือ ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และชุดการจัดการเรียนรู
จัดทําข้ึนใชสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี๑ – ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

หัวขอหรือแกนเรื่อง (Theme) ครบตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชุดการจัดการเรียนรู ในโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 
สยามบรมราชกุมารี ฉบับนี้ เปนเอกสารท่ีนําเสนอขอมูลภาพรวมท้ังแนวคิด               

แนวทางดําเนินการและการนําไปใช และลักษณะของชุดการจัดการเรียนรู ซ่ึงมีสาระสําคัญ 
บทนํา เสนอเนื้อหาเก่ียวกับแนวพระราชดําริ ตลอดจน

และชวงเวลาดําเนินการ ผลท่ีคาดหวัง ตลอดจนองคกรและหนวยงานรวมพัฒนา
แนวคิดหลักในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู (๓) แนวทางการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

ดการจัดการเรียนรูไปใช (๕) บทบาทของบุคลากรผูเก่ียวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช
เปนขอมูลเก่ียวกับลักษณะของชุดการจัดการเรียนรู ท้ังขอมูลภาพรวมและ

หวังว า  คู มือการใชชุดการจัดการเรียนรู ในโครงการจัดทํา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ศึกษานิเทศก 
ผูนิเทศติดตามผล ครูและบุคลากรผูใชสื่อ ฯลฯ ในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ขนาดเล็กท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จัดทําข้ึนตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ตอบสนองตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ท่ัวไป โดยนําประสบการณ
เพ่ือแกไขปญหาใหเหมาะสม

ความยากลําบากหลายประการ อาทิ นักเรียน       
มีภาระงานดานการสอนและดานอ่ืนๆ       

สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ เปนตน จึงสงผลใหการจัด      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า นักเรียนมีแนวโนม

มาโดยตลอด 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย               

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชุดการจัด       
จัดการเรียนรูบูรณาการ ชุดการจัด                

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  ๖ โดยแตละชุดการจัด   
ครบตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พรรษา เฉลิมพระเกียรติ                         
ฉบับนี้ เปนเอกสารท่ีนําเสนอขอมูลภาพรวมท้ังแนวคิด               

มีสาระสําคัญ ๓ สวนคือ สวนท่ี ๑              
ตลอดจนความเปนมาของโครงการ 

องคกรและหนวยงานรวมพัฒนา  
แนวทางการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก          

บทบาทของบุคลากรผูเก่ียวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช  
ท้ังขอมูลภาพรวมและลักษณะเฉพาะ

การใชชุดการจัดการเรียนรู ในโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา                      
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ศึกษานิเทศก 

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหสูงข้ึนตอไป. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 





คํานํา 
สวนที่ ๑ ขอมูลเบื้องตน 
บทนํา ............................................................................................................................

 แนวพระราชดําริและความเปนมาของโครงการ
 วัตถุประสงคของโครงการ .....................................................................................................
 แนวทางและชวงเวลาดําเนินการ
 ผลท่ีคาดหวัง

 องคกรและหนวยงานรวมสนับสนุน 
แนวคิดหลักในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู
แนวทางการจัดการเรียนรูแบบคละช้ันในโรงเรียนขนาดเล็ก
แนวทางในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช
บทบาทของบุคลากรผูเก่ียวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช
 
สวนที่ ๒ ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู
ลักษณะและองคประกอบของชุดการจัดการเรียนรู
ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู

 ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
 ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
 ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
     

เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

 คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ท่ี ๔๓๔ / ๒๕๕๖ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  

 
 

สารบัญ 

............................................................................................................................
แนวพระราชดําริและความเปนมาของโครงการ ....................................................................

.....................................................................................................
ดําเนินการ ..........................................................................................

องคกรและหนวยงานรวมสนับสนุน ...........................................................................................
แนวคิดหลักในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรูȮ
แนวทางการจัดการเรียนรูแบบคละช้ันในโรงเรียนขนาดเล็ก

บทบาทของบุคลากรผูเก่ียวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชȮ........................................

ล
Ȯ

 (ภาษาอังกฤษ)
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ......................................................................

ȮȮ

    

   
 

และคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ..............................................................

 หนา 
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..................................................................................................... ๒ 
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 คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ี ๑๕๓๒ / ๒๕๕๗ เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ี ๕๖๐/ ๒๕๕๘   
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

  สารบัญ (ตอ) 

คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แกไขเพ่ิมเติม) ...............................
คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แกไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒) ..................

 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

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

 
หนา 
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สวนท่ี ๑ ขอมลูเบ้ืองตน 
บทนํา 
  แนวพระราชดําริและความเปนมาของโครงการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัยมุงม่ันท่ีจะสงเสริมเด็ก
และเยาวชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาพระองคไดทรงดําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร   
มาเปนเวลากวา ๓๐ ป จนถึงปจจุบันปการศึกษา ๒๕๕๖ มีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริท่ีอยูใน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามสังกัดตางๆ จํานวนท้ังสิ้น ๗๘๘ โรงเรียน นักเรียน                  
จํานวน ๑๑๙,๓๘๔ คน และครูจํานวน ๖,๕๙๒ คนในพ้ืนท่ี ๑๕๙ อําเภอ ๔๖ จังหวัด รวมท้ังไดขยายโครงการ        
ไปยังประเทศตางๆ ไดแก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห งสหภาพเมียนมาร                
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มองโกเลีย ราชอาณาจักรภูฏาน
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรเลโซโท ราชอาณาจักรสวาซิแลนดและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอรเลสเต และสาธารณรัฐฟลิปปนส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสฯ วาปจจุบันสภาพการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตองเผชิญกับความยากลําบากหลายประการอาทิ นักเรียน
ขาดเปาหมายทางการเรียน ครูมีไมครบชั้นและโอนยายสูง ครูมีภาระงานดานการสอนและดานอ่ืนๆ มากทําใหไมมี
เวลาเตรียมการสอน ครูบางสวนขาดประสบการณในการจัดการเรียนรูสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ เปนตน 
จึงสงผลใหการจัดการเรียนรูของนักเรียนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนตํ่าจํานวนมาก รวมท้ังปรากฏใหเห็นวานักเรียนมีแนวโนมอานไมออก เขียนและคิดคํานวณไมไดเพ่ิมข้ึน 
ตลอดจนมีการออกกลางคันในแตละปการศึกษาสูงข้ึนอยางตอเนื่องจึงไดมีแนวพระราชดําริใหพัฒนาชุดการ
จัดการเรียนรูเพ่ือตอบสนองตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กข้ึน 

ในการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี           
มีพระราชดําริใหพิจารณาประสบการณการใชสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยเพ่ือนํามาปรับใช
ใหเหมาะสม เชน สื่อ RIT (Reduced Instruction Time) วิธีสอนพ้ืนฐานการอาน การเขียน การคัดลายมือ                     
การคิดเลขเร็วและการทองจํา ฯลฯ รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนของตางประเทศท่ีใชไดผล ท้ังนี้มีความคาดหวังวา 
หากครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไดใชชุดการจัดการเรียนรูดังกลาว จะเปนปจจัยสําคัญใหโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และท่ีสําคัญคือจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้ ครูจะสามารถลดเวลาในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนดวยตนเองและ 
มีความม่ันใจในการเตรียมการสอนมากข้ึน อีกท้ังเปนการอํานวยความสะดวกใหครูไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย 
ท้ังกิจกรรมรวมชั้น กิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู และกิจกรรมเด่ียว ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรู                  
ตามระดับชั้น ระดับพ้ืนฐานความรูและศักยภาพ ตลอดจนความสนใจไดอยางเต็มท่ี 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพื่อผลิตชุดการจัดการเรียนรู ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการ            
ตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป 

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการ                      
ตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป 

แนวทางและชวงเวลาดําเนินการ 
ในการดําเนินงานโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                           

สยามบรมราชกุมารีนั้น มีกิจกรรมสําคัญและชวงเวลาการดําเนินการดังนี้ 
กิจกรรม ชวงเวลา 

๑.จัดทําตนฉบับสื่อ๖๐พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีชวงชั้นที่ ๑ 
(ชั้นประถมศึกษาปที่๑๓) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
(๑) จัดทํา (ราง) ตนฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ 
(๒) ทดลองใชตนฉบบัสื่อ ๖๐ พรรษาฯฉบับสมบูรณใน
โรงเรียนกลุมเปาหมาย จาํนวน ๔๐ โรงเรียน   ใน ๕ 
จังหวัด คือ นครนายก , สระแกว นครศรีธรรมราช , 
นาน และบึงกาฬ  
(๓) ดําเนินการปรับปรุงตนฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ             
ฉบับสมบูรณ 

 
 
 
ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒. จัดทําตนฉบับสื่อ๖๐พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีชวงชั้นที่ ๒ 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔๖)โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
(๑) จัดทํา (ราง) ตนฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ  
(๒) ทดลองใชตนฉบบัสื่อ ๖๐ พรรษาฯ ฉบับสมบูรณ 
ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน ๔๐ โรงเรียน ใน ๕ 
จังหวัด คือ นครนายก , สระแกว นครศรีธรรมราช , 
นาน และบึงกาฬ 
(๓) ดําเนินการปรับปรุงตนฉบับสื่อ ๖๐ พรรษาฯ           
ฉบับสมบูรณ 

 
 
 
ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓. ทูลเกลาฯถวายสื่อ ๖๐ พรรษาฯ แด  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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กิจกรรม ชวงเวลา 

๔. ดําเนินการใหครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กนําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ ไปใช พรอมท้ังนิ เทศ 
ติดตาม และประเมินผลการใชสื่อ ๖๐ พรรษาฯ 

ภาคเรียนท่ี ๑ – ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลท่ีคาดหวัง 
๑. ไดชุดการจัดการเรียนรู ฯเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม          

ราชกุมารี ซ่ึงเปนชุดการจัดการเรียนรู ๕ กลุมสาระ ประกอบดวย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระ            
การเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
และกลุมบูรณาการ ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็กท่ัวไป  

๒. ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ัวไป สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ัวไป มีความรู ทักษะและประสบการณเพ่ิมข้ึน 

องคกรและหนวยงานสนับสนุน 
 ในการดําเนินการจัดทําชุดการจัดการเรียนรูในครั้งนี้ มีองคกรและหนวยงานรวมสนับสนุน ดังนี้ 

๑. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเปนหนวยริเริ่มโครงการและสนับสนุนงบประมาณ  
๒. สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทําหนาท่ีอํานวยการ 

ประสานงาน กํากับ ติดตามโครงการ และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
๓. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําหนาท่ีในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู           

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุมบูรณาการ            
นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

๔. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําหนาที่ในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 

๕. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําหนาท่ีวิจัย และประเมินผลการนําชุดการจัดกิจกรรม              
การเรียนรูไปทดลองใชและประเมินความสําเร็จของโครงการ 

๖. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  สระแกว เขต ๑  สระแกว เขต ๒  
นครศรีธรรมราช เขต ๒  นครศรีธรรมราช เขต ๓  นาน เขต ๑  นาน เขต ๒ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ พรอมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เขตละ ๕ โรงเรียน จํานวน ๔๐ โรงเรียนรวมทดลองใช         
ชุดการจัดการเรียนรู ฯ รวมท้ังนิเทศ ติดตาม การทดลอง 
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แนวคิดหลักในการพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู 
 

การจัดทําชุดการจัดการเรียนรูตามโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดทําสื่อ ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกแกครู              
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กท่ีประสบปญหาครูไมครบชั้น ครูไมเพียงพอ หรือครูใหมท่ีมีประสบการณในการ
สอนนอย ท้ังนี้เพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอ            
การเรียนรูของนักเรียน โดยชุดการจัดการเรียนรูฯ ไดถูกพัฒนาข้ึนภายใตแนวคิดสําคัญ ๕ ประการ คือ 

๑. การนอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ              
ใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนท่ีกําลังประสบปญหาขาดแคลนครู เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอน                    
ไดตามปกติ โดยผสมผสานการใชสื่อและการจัดการเรียนการสอนลักษณะตางๆ ไดแก การใชสื่อ RIT               
(Reduced Instruction Time) วิธีการสอนพ้ืนฐานการอาน การเขียน และคัดลายมือ วิธีการสอนการคิดเลขเร็ว
และการทองจํา ฯลฯ  

๒. การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรูฯ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู             
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ โดยเนนการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นซ่ึงออกแบบ
กิจกรรมในลักษณะท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพสมวัย  

๓. การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรูฯ ในลักษณะท่ีเปนสื่อพ้ืนฐานมีความสะดวกสําหรับใหครูผูสอน
นําไปใชในบริบทโรงเรียนของตนเอง โดยชุดการจัดการเรียนรูฯ ประกอบดวยโครงสรางหลักสูตรโครงสรางของ 
ชุดการเรียนรูแนวทางการจัดหนวยการเรียนรูใบกิจกรรม/แบบบันทึกกิจกรรม/แบบฝกหัดหนวยการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู และสื่อการเรียนการสอนสําหรับหนวยการเรียนรูนั้นเปนการสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดลําดับ
การนําเสนอแนวคิดโครงสรางแผนการจัดหนวยการเรียนรู 

ในสวนของแผนการจัดหนวยการเรียนรู (ฉบับยอ) จะอธิบายขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู 
แนวทางการจัดกิจกรรม แบบบันทึกกิจกรรม และแบบฝกหัดท่ีใช  โดยจัดใหเปนแผนการจัดการเรียนรูรายคาบ/
เรื่อง ลักษณะเปนแผนยอ ๆ มีหนาเดียวหรือมากกวา ๑ หนา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสาระการเรียนรูท่ีสอน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหครูหรือบุคลากรผูใชสื่อไดศึกษาองคประกอบของแผนการสอนและสามารถปรับใชแผนไดตาม
ความเหมาะสม 

นอกจากนี้ในชุดการจัดการเรียนรูฯ ยังรวบรวมสื่อการเรียนการสอนของแตละหนวยการเรียนรูท่ีมี
รายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวอยางครบถวน ท้ังนี้เพ่ือใหครูผูสอนสามารถเลือกใชกิจกรรมการเรียนรู
ใหสอดคลองตามบริบทของตนเองไดอยางเหมาะสม มีการจัดทําคูมือการใชชุดการจัดการเรียนรูท่ีนําเสนอ
ขอมูลภาพรวมแนวคิดหลักการและแนวทางการดําเนินการท่ีสําคัญมุงเนนการนํากิจกรรมการเรียนรูไปปฏิบัติ            
ใหเกิดผลกับนักเรียนในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูไดรับโอกาส 
ในการเรียนรูอยางเต็มท่ี ดังนั้นในการใชชุดการจัดการเรียนรูฯจึงเนนความคลองตัวในการใชงานในระดับชั้นเรียน
ครูสามารถศึกษาคูมือครูและเอกสารประกอบตางๆท่ีอยูในชุดการจัดการเรียนรูฯ โดยไมจําเปนตองเขารับการ
อบรมเพ่ิมเติมแตอยางใด อยางไรก็ตาม แมวาการใชชุดการจัดการเรียนรูฯ จะไมเนนการอบรมครู แตกระบวนการ
ในการนําชุดการจัดการเรียนรูจะไดผลดีและเกิดประโยชนกับเด็กนักเรียนมากท่ีสุดไดนั้น จําเปนตองอาศัยระบบ
การสนับสนุนและการนิเทศติดตามผลจากผูบริหารสถานศึกษาอยางใกลชิดตอเนื่องตลอดเวลา 
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๔. ชุดการจัดการเรียนรูฯท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชรวมกับสื่ออุปกรณหรือสิ่งท่ีโรงเรียนมีอยูแลว               

อาทิ สื่อทางไกลคอมพิวเตอรพกพา หนังสือแบบเรียน หนังสือแบบฝกหัด ฯลฯ โดยโรงเรียนสามารถปรับใช
กิจกรรมการเรียนรูในชุดการจัดการเรียนรูฯ ตามสภาพความพรอมของโรงเรียน 

๕. การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรูฯ  มี ข้ันตอน  กระบวนการพัฒนาและการตรวจสอบ              
คุณภาพถูกตองตามหลักวิชาการ ประกอบดวย ๕ ข้ัน คือ(๑) ข้ันการพัฒนาสื่อ (๒) ข้ันการทดลองและวิจัย              
(๓) ข้ันการสรุปผลและปรับปรุง (๔) ข้ันการนนําไปใชจริงในโรงเรียนกลุมเปาหมาย และ (๕) ข้ันการติดตามและ
ประเมินผล 

ดวยแนวคิดหลักดังกลาว ทําใหชุดการจัดการเรียนรูฯ มีความสมบูรณและสามารถตอบสนองความ
ตองการในการใชงานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ัวไปโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลนครู ท่ีมีครูไมครบชั้น ไมครบวิชา ท่ีครูยายบอย และท่ีครูบางสวนมี
ประสบการณนอย ไดอยางแทจริง 
แนวทางการจัดการเรียนรูแบบคละช้ันในโรงเรียนขนาดเล็ก 

การดําเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กใหประสบผลสําเร็จเปนความทาทายท่ีสําคัญเนื่องจากโรงเรียน
ขนาดเล็กมีขอจํากัดท้ังดานทรัพยากรและการบริหารจัดการ และมีปญหาอุปสรรคแตกตางกันไป จําเปนตอง
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับรูปแบบเฉพาะของแตละโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไมครบชั้นเรียนและ
นักเรียนแตละชั้นมีจํานวนนอย สามารถดําเนินการโดยนํานักเรียนมากกวา๑ ชั้นเรียนมาเรียนรวมกัน และบริหาร
จัดการโดยใชการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น 

เพ่ือใหผูใชคูมือมีความเขาใจแนวคิด แนวทางในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จึงไดนําเสนอสาระเก่ียวกับความหมาย แนวคิดพ้ืนฐาน ประโยชน แนวทางการจัดการเรียนรู หลักการจัดการ
เรียนรู การบริหารจัดการ ความรู ทักษะและสมรรถนะ และเจตคติของครู เทคนิคการจัดชั้นเรียน และปจจัย
สงเสริมความสําเร็จ รายละเอียดดังนี้ 

ความหมาย 
การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นหมายถึง การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนตางชั้นตางกลุมอายุและ           

ตางระดับความสามารถ ใหเรียนอยูในหองเดียวกันโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperation)              
และการสนับสนุนจากเพ่ือนในหอง (Peer Support) 

ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นนั้นมักใชครูคนเดียวในการวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
ระดับความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมยอยโดยใชกิจกรรมเรียนรูท่ีหลากหลายคือ การเรียน    
จากครู การเรียนกับกลุมเพ่ือนในลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือนหรือพ่ีชวยนองและเรียนรูจากการคนควาอิสระ 

แนวคิดพ้ืนฐาน 
การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น (Multigrade) มีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญคือการจัดการเรียนรู             

เพ่ือสนองตอบความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมยอยซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องปฏิรูปการ
เรียนรูตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นจึงใชไดดี
กับโรงเรียนทุกประเภทเนื่องจากชั้นเรียนทุกชั้นยอมมีนักเรียนท่ีระดับความสามารถตางกันตลอดจนมีความ
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ตองการเรียนรูและลักษณะการเรียนรู (Learning Styles) เฉพาะบุคลาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความ
ตองการและความสามารถของนักเรียนรายบุคคลจึงเนนการจัดการเรียนรูตามความแตกตางของนักเรียน 
(Differentiate Instruction) หองเรียนท่ีจัดการเรียนรูแบบนี้จึงเปนหองเรียนท่ีคละความสามารถของนักเรียน 
(Mixed – Ability Classrooms) สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีนํานักเรียนตางระดับช้ันมาเรียนรวมกันเรียกวาการ
จัดการเรียนรูแบบคละชั้น (Multigrade Classrooms) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเพิ่มเปน๒ดานคือจัดการเรียนรูคละอายุ
และคละความสามารถ (Mixed age & Mixed Ability)ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูตามความแตกตางของนักเรียน
โดยจัดกิจกรรมหลากหลายสลับกันไปประกอบดวยการเตรียมงานตามความสนใจการทบทวนประเด็นรวมกันการ
แลกเปล่ียนเรียนรูการคนควา / สํารวจรายบุคคลหรือกลุมยอยการทําความเขาใจประเด็นหรือหัวขอการเรียนรูให
ชัดเจนการผลิตชิ้นงานท่ีสะทอนความรูความเขาใจดังแผนภาพท่ี๑ 
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สําหรับหองเรียนที่จัดการเรียนรูแบบคละชั้นนอกเหนือจากกิจกรรมที่ใหนักเรียนเรียนรูตามความ
แตกตางรายบุคคลและรายกลุมยอยแลวครูผูสอนจะใชกิจกรรมพื้นฐาน ในการจัดชั้นเรียน และชวยใหนักเรียน   
ไดเรียนรูอยางเปนระบบดังนี้ 

๑. กิจกรรมสอนรวมชั้น เปนกิจกรรมเตรียมความพรอม นําเขาสูบทเรียน ทบทวนความรูเดิม 
กิจกรรมนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจากครูจําเปนตองชี้แจงกิจกรรมหลักที่จะเรียนรูในแตละวัน พรอมทั้ง
มอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมกอนที่นักเรียนจะแยกกันไปทํางานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงในหนึ่งวัน นักเรียน
แตละกลุมจะหมุนเวียนกิจกรรมสลับกัน ระหวางกิจกรรมตอไปนี้ การทํางานกลุมยอย การเรียนรูแบบจับคู           
การทํางานเดี่ยว และการเรียนรูกับครูในกลุมเฉพาะ แผนการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น จึงจําเปนตองมีกิจกรรม
รวมชั้น  โดยเฉพาะการจัดหนวยการเรียนรูที่เปนหนวยเร่ืองเดียวกัน แตมีกิจกรรมสําหรับนักเรียนแตละชั้น
ตางกันตามระดับการเรียนรูของนักเรียน ครูผูสอนสามารถจัดทําใบความรู ใบงาน หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได       
ใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในแตละโรงเรียน 

๒. กิจกรรมจับคูเปนกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนเปนคู ซ่ึงอาจจับคูนักเรียนท่ีเรียนระดับชั้น
เดียวกัน หรือจับคูนักเรียนตางระดับชั้นก็ได 

๓. กิจกรรมกลุมยอย เปนกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน เปนกลุมยอย ซ่ึงครูสามารถดําเนินการ
โดยการวิเคราะหความสามารถนักเรียนและจัดกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถใกลเคียงกันใหทํางานรวมกัน 
โดยครูจัดใบงานหรือใบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนแตละกลุม 

๔. กิจกรรมการสอนโดยกลุมเพ่ือน (เพ่ือนสอนเพ่ือน) และการสอนขามกลุมอายุ 
๕. กิจกรรมการทํางานรายบุคคล 
๖. กิจกรรมการเรียนรูกับครูเปนกลุมยอย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว ทําใหนักเรียนแตละคนมีงานท่ีไดรับมอบหมายตามระดับ

ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ตลอดจนเนนการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางนักเรียนดวยกัน 
ฝกฝนการเปนผูใหและผูรับ ทําใหมีวินัยในตนเอง สามารถรับผิดชอบตนเองไดเปนอยางดี การจัดกิจกรรม
ลักษณะท่ีหลากหลายเชนนี้ ทําใหครูมีเวลาดูแลนักเรียนเปนรายบุคคลและกลุมยอยไดครบถวน 

ประโยชน 
การจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ทําใหเกิดผลดีตอการพัฒนานักเรียนหลายประการ โดยเฉพาะการ

สงเสริมคุณสมบัติสําคัญของนักเรียน ไดแก การเรียนรูเก่ียวกับการปรับตัวเขากับผูอ่ืนและการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนดานสติปญญา เนื่องจากกระบวนการเรียนรูแบบคละชั้นมีกิจกรรมหลากหลาย ไดแก กิจกรรมการรวมชั้น 
จับคูแบงกลุมยอยคนควาดวยตนเองฯลฯทําใหนักเ รียนมีลักษณะการเรียนรูแบบควบคุมตนเองได                     
(Self–managing) ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญของการใฝเรียนรู นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นที่
สอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนตรงกับหลักการสอนที่มีประสิทธิภาพจากงานวิจัยของ บรานดท
(Brandt,๑๙๙๘) ที่ระบุวานักเรียนเรียนรูไดดีที่สุดภายใตสถานการณตอไปนี้ 

๑. เปนเร่ืองที่นักเรียนสนใจและมีความหมายตอเขา 
๒. ทาทายความสามารถกระตุนใหอยากเรียนรู 
๓. เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  
๔. สอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของตนมีตัวเลือกใหเลือกได 
๕. ใชความรูเดิมมาตอยอดสรางเปนความรูใหม 
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๖. มีโอกาสสรางปฏิสัมพันธทางสังคม 
๗. ไดรับขอเสนอแนะ หรือขอมูลยอนกลับท่ีเปนประโยชนจากครูและกลุมเพ่ือน 
๘. ไดเลือกและทดลองใชวิธีการเรียนรูท่ีเขาเลือก 
๙. บรรยากาศการเรียนรูในหองเรียนท่ีสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการ

ทางอารมณพรอมท่ีจะเรียนรู 
แนวทางการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นมีแนวทางสําคัญดังนี้ 
๑. ครูจัดนักเรียนเปนกลุมตามระดับความสามารถโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระการเรียนรูภาษาไทยและคณิตศาสตรเปนหลักหรือผลจากการทดสอบความสามารถดานภาษาไทย
และคณิตศาสตรท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน 

กลุมท่ีจัดไวนี้จะไมตายตัวครูสามารถจัดกลุมตามความสนใจของนักเรียนท่ีตองการ
ทํางานดวยกันเชน ทําโครงงาน และงานกลุมท่ีไดรับมอบหมาย 
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๒. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลายเชน เรียนรูกับครูเรียนรูจากเพ่ือนในกลุม
ยอย เรียนรูจากพ่ีและเพ่ือนในกิจกรรมจับคูขามชั้นหรือจับคูในชั้นเดียวกันเรียนรูจากการคนควาดวย
ตนเองในการทํางานเด่ียวท้ังการคนควาจากหนังสือและสื่อ ICT 

จากแนวทางการจัดการเรียนรูดังกลาว ไดนํามาใชในการออกแบบพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูคละชั้นสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชุดการจัดการเรียนรู  โดยการจัดกิจกรรมรวมชั้นกิจกรรมกลุม
ยอยพบครูกลุมยอยนักเรียน กิจกรรมจับคูขามชั้นหรือจับคูชั้นเดียวกันการทํางานเด่ียว และการคนควา
เพ่ิมเติมรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบคละชั้นเปนการจัดการเรียนรู ท่ี มีนักเรียนตางชั้นตางวัยตาง

ความสามารถมาเรียนรูพรอมกันในเวลาเดียวกันดังนั้นในการจัดการเรียนรูจึงตองอาศัยหลักการท่ีสําคัญ
ดังนี้ 

๑. การเสริมสรางปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกันการมีนักเรียนจํานวนนอยในแตละชั้นทําให
บรรยากาศในหองเรียนขาดการเรียนรูทางสังคมการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นจึงชวยใหเกิดการเรียนรู         
ทางสังคมไดดี 

๒. การจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพหองเรียนคละชั้นเปนหองเรียนท่ี
สอดคลองกับธรรมชาติของวิถีการดํารงชีวิต  คือมีการเรียนรูพ่ึงพากันระหวางนักเรียนท่ีมีอายุตางกัน 
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมกลุมหลากหลาย ทําใหครูมีเวลาดูแลนักเรียนทุกคนไดอยางมีคุณภาพ 

๓. การจัดกลุมนักเรียนท่ีมีพัฒนาการและระดับความสามารถในการเรียนรูท่ีใกลเคียงกัน            
ไวดวยกัน 

๔. การจัดประสบการณใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูจากผูอ่ืน 
การบริหารจัดการคละช้ัน 

  การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น  เปนรูปแบบการบริหารจัดการท่ีนํานักเรียนหลายชั้น             
มาเรียนรูพรอมกันเพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาควรคํานึงถึง
องคประกอบตอไปนี้ 
      ๑.  การจัดครูเขาสอน 
 การจัดครูเขาสอนในหองเรียนแบบคละชั้นควรคํานึงถึงขอมูลตางๆ ดังนี้  ขอมูลภูมิหลังของครู และท่ี
สําคัญคือขอมูลระดับความรูทักษะและสมรรถนะตลอดจนเจตคติท่ีดีของครูในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  
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    ๒.  การจัดกลุมนักเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้น 
 ชั้นเรียนแบบคละชั้นเปนหองเรียนที่มีนักเรียนตางชั้นตางกลุมอายุ และมีความสามารถตางกันนํามา
จัดการเรียนรูดวยกัน  โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเชนการจัดกิจกรรมแบบรวมชั้น การทํางาน
กลุมยอย  การทํางานแบบคู  การทํางานรายบุคคล  ในการจัดกลุมนักเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้นครูควร
คํานึงถึงสิ่งตางๆตอไปนี้ 
  ๒.๑  พัฒนาการหรือระดับความสามารถของนักเรียนการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นไมควรจัด
นักเรียนที่มีความสามารถตางกันมากๆมาเรียนรวมกันเชน ประถมศึกษาปที่ ๑ กับ ประถมศึกษาปที่ ๕ ควรจัด
นักเรียนที่มีระดับพัฒนาการในการเรียนรูใกลเคียงกันมาเรียนรวมกัน เชน ประถมศึกษาปที่๑รวมกับ ประถมศึกษา
ปที่๒ประถมศึกษาปที่๒ รวมกับประถมศึกษาปที่ ๓หรือจัดรวมประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖เปนตน 
เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาความสามารถของตนเองสําหรับชุดการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนนี้ไดออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน ๓ ชั้นเรียน โดยแบงเปนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ (ชวงชั้นที่ ๑)              
และ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ (ชวงชั้นที่ ๒) 
  ๒.๒ ระดับผลการเรียน หรือความสนใจในการจัดกลุมนักเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้นนั้นอาจ
จัดตามระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูหลัก เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพไดเต็มที่ สําหรับการเรียนรูหนวยบูรณาการ สามารถจัดตามความสนใจในหัวขอเดียวกัน นอกจากนี้ครู
ควรสังเกตความสนใจของนักเรียน  และเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกเขากลุมยอยดวยตนเองหรือเปดโอกาสให
นักเรียนที่ใชภาษาถ่ินเหมือนกัน มีวัฒนธรรมประเพณีคลายคลึงกันไดทํากิจกรรมกลุมยอยดวยกัน 
  ๒.๓ จํานวนนักเรียน  ในชั้นเรียนแบบคละชั้นสัดสวนเด็กตอครูควรอยูที่จํานวน ๒๐  ๒๕ คน 
เพื่อใหครูสามารถดูแลเด็กที่มีระดับการเรียนรูตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. การจัดตารางเรียน 
  โรงเรียนขนาดเล็กที่สอนแบบคละชั้น  สามารถปรับตารางเรียนใหสอดคลองกับลักษณะ                    
การเรียนรูแบบคละชั้นโดยจัดตารางเรียนชวงเชาเนนการเรียนรูดานภาษาและคณิตศาสตร ภาคบาย                 
จัดแบบบูรณาการเปนหนวยการเรียนรู โดยเนนทักษะสําคัญที่เปนทักษะรวมในการแสวงหาความรู เชน ทักษะ
การคิด ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการสื่อสาร เปนตน 
 ๔. แผนการจัดการเรียนรู 
  กอนการจัดการเรียนรูครูควรศึกษารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูใหเขาใจ สําหรับชุด
การจัดกิจกรรมการเรียนร่ีจัดทําข้ึนนี้มีรายละเอียด ประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม 
สื่อ/แหลงเรียนรู ภาระงาน/ชิ้นงาน และการประเมินผลซ่ึงครูผูสอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูลวงหนา         
เพื่อจัดเตรียมสื่อ/กิจกรรมและการประเมินผล รวมทั้งจัดทําแฟมนักเรียนรายบุคคล สําหรับบันทึกความกาวหนา
ของนักเรียนเปนการประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนตามสภาพจริง แผนการเรียนรูนี้จัดเปนหนวยตามสาระการเรียนรู
ของหลักสูตรที่วิเคราะหแลว  

๕.  การเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรู 
  ครูผูสอนในชั้นเรียนแบบคละชั้น  ควรมีการเตรียมความพรอม ดังนี้ 
  ๕.๑ วิเคราะหขอมูลนักเรียนรายบุคคล  โดยเฉพาะอยางย่ิงการประเมินพื้นฐานดานการอาน
และคณิตศาสตรเพื่อจัดกลุมเด็กตามระดับความสามารถ เนื่องจากทักษะดานภาษา (Literacy) และการคิด
คํานวณ (Numeracy) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการแสวงหาความรู ครูที่จัดการเรียนรูแบบคละชั้นจะจัด 
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กิจกรรมตามความสามารถของเด็กใหสอดคลองกับหลักสูตร  เนนการฝกทักษะตามธรรมชาติวิชา และ
เนนการฝกทักษะตามลําดับข้ัน 
  ๕.๒ จัดกลุมนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม 

ในการจัดกลุมนักเรียน ครูผูสอนควรเตรียมตัวดังนี้  จัดกลุมยอยนักเรียนที่มีความสามารถระดับ
เดียวกันจับคูนักเรียนที่อยูในระดับเดียวกันหรือตางกัน เตรียมกิจกรรมที่ใชในชวงรวมชั้น  จับคู  กลุมยอย  งานเดี่ยว 
เตรียมใบงาน  ใบความรู  แหลงเรียนรู ฯลฯ 

๕.๓ จัดระบบการเรียนรูแบบหมุนเวียนกลุม การเรียนรูเปนกลุมหลากหลายลักษณะทําให
ผูเรียนเรียนรูไดดี และเพิ่มทักษะการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน แตครูควรจัดระบบ เตรียม ลําดับการจัดกิจกรรมให
เหมาะสม เชน กําหนดกลุมท่ีทํางานอิสระกลุมยอยท่ีเรียนกับครูกลุมยอยท่ีทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ 

๖. การวัดความรูนักเรียนเพ่ือจัดกลุมความสามารถ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนตองรูวาระดับความรูพ้ืนฐานของ
นักเรียนในแตละเรื่อง และมีขอมูลเก่ียวกับความสามารถของนักเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบคละ
ชั้น เนนจัดกลุมนักเรียนตามความสามารถ ดังนั้น ครูผูสอนจําเปนตองวัดความรู ความสามารถของ
นักเรียนเปนรายบุคคลกอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนควรวัดความรู ความสามารถของนักเรียนเพ่ือ
จัดกลุม โดยอาจวัดกอนเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกอนการเรียนรูแตละหนวย  

๗. จัดเตรียมสื่อการเรียนรูตามระดับความสามารถ 
  หลังจากทดสอบความรูพ้ืนฐาน และนําขอมูลมาจัดกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถ
แลวครูผูสอนตอง จัดสื่อหรือแบบฝกท่ีแตกตางกันเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนตามระดับความรู 
ความสามารถ  
  ครูผูสอนอาจจัดกลุมนักเรียนเปน ๓กลุม คือ กลุมท่ีมีความสามารถสูงกวาระดับชั้น 
(Above Level) กลุมท่ีมีความสามารถตรงกับระดับชั้น (On Level)  และกลุมท่ีมีความสามารถตํ่ากวา
ระดับชั้น (Below Level) (หรืออาจเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนได) สื่อ/ใบงานหรือแบบฝกท่ีครูใช ควรสอดคลอง
กับระดับความสามารถของนักเรียนแตละกลุม  

ความรู ทักษะและสมรรถนะ และเจตคติของครู 
ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นนั้นครูผูสอนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ครูตองมีความรู ทักษะ

และสมรรถนะ และเจตคติตอนักเรียนและการเรียนรู  
๑. ดานความรู 

              ในการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ครูควรมีความรูดังนี้ 
๑.๑ ความรูเก่ียวกับรูวิธีสอนที่หลากหลายซ่ึงสามารถใชสอนในชั้นเรียนแบบคละชั้นได 

อยางมีประสิทธิภาพ เชน การสอนเปนทีมการศึกษาดวยตนเองการทํางานกลุมยอย การสอนเปนชั้นรวม               
การเรียนรูโดยกลุมเพื่อน การจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามฐานอยางเปนระบบ  การตอยอดแนวคิดและแกนเร่ือง         
ในหนวยการเรียนรู 

๑.๒ ความรูเก่ียวกับวิธีจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูงตามธรรมชาติของแตละรายวิชา 
๑.๓  ความรูเก่ียวกับประโยชนและผลดีของการสอนแบบคละชั้น 
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๑.๔ ความรูเก่ียวกับการจัดโครงสรางหลักสูตรที่ครอบคลุมการสอนเปนรายวัน  รายสัปดาห            
รายภาคเรียนและรายป 

๑.๕  ความรูเก่ียวกับวิธีการหลากหลายในการจัดการชั้นเรียน  เชน การจัดกลุมท้ังชั้น , 
กลุมยอย, การจับคูการทํางานรายบุคคล และความรูเก่ียวกับเกณฑในการจัดกลุมยอย  เชน จัดตามระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ความสนใจ ความพึงพอใจของเด็ก จัดตามกลุมท่ีพูดภาษาถ่ินหรือเปนชนเผาเดียวกัน ฯลฯ 
ท้ังนี้ควรหมุนเวียนใหเด็กมีโอกาสเขากลุมอยางหลากหลาย 

๑.๖ ความรู เ ก่ียวกับการจัดกิจวัตรประจําวันดานการเรียนรู ท่ี ทําใหเ ด็กคุนเคย                   
จนสามารถเรียนรูตอเนื่องไดแมครูไมอยูในชั้น เชน การควบคุมกํากับโดยนักเรียน การใชสื่อท่ีมีอยูเพ่ือให
นักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง และเปนกลุม 

๑.๗ ความรูเก่ียวกับวิธีจัดพ้ืนท่ีในหองเรียน การจัดสื่อคนควาและแหลงเรียนรูท้ังใน – 
นอกหองเรียนสําหรับกลุมนักเรียนท่ีคละชั้น 

๑.๘ ความรู เ ก่ียวกับวิธีประเมินผลตามสภาพจริง และมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ประเมินผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสําหรับนักเรียนในชั้นเรียนคละชั้น  โดยเปนการประเมินแบบปกติระหวาง
จัดการเรียนรู 

๒. ดานทักษะและสมรรถนะ 
ครูผูสอนในหองเรียนแบบคละชั้นควรมีทักษะและสมรรถนะตอไปนี้ 
๒.๑ ทักษะการวิเคราะหระดับความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล 
๒.๒ ทักษะการจัดทํา/หาสื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนแบบคละชั้น 
๒.๓ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายท่ีเ อ้ือตอการเรียนรูและ

สนองตอบตามระดับความสามารถของนักเรียน 
๒.๔ ทักษะในการจัดการชั้นเรียน โดยครูผูสอนควรมอบหมายงานใหนักเรียนทุกคนได

ทํางานตามความสามารถและครูมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียน 
๒.๕ ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีหลากหลายตรงตามสภาพจริง  

๓. ดานเจตคติ  
  เจตคติท่ีดีเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมาก ครูท่ีสอนคละชั้นควรมีเจตคติ ดังนี้ 

๓.๑ มีความเชื่อวาการสอนแบบคละชั้นจะเกิดประโยชนแกนักเรียนท้ังดานพัฒนาการ
ทางสติปญญา และการพัฒนาทางสังคมและอารมณ 

๓.๒ เชื่อม่ันวานักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และเรียนรูรวมกันได 
เทคนิคการจัดการช้ันเรียนแบบคละช้ัน (Multigrade Classroom Management) 

 หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  คือ ครูตองมีทักษะในการจัดการชั้นเรียน 
(Classroom Management) เนื่องจากหองเรียนแบบคละชั้นมีนักเรียนตางกลุมอายุมาเรียนรูดวยกันจึง
จําเปนตองฝกเด็กดานระเบียบวินัย โดยทําขอตกลงรวมกันในการเรียนรู และฝกลักษณะนิสัยใหนักเรียน
รักษากฎ กติกา มารยาทในการทํางานและเรียนรูรวมกัน ตลอดจนควบคุมตนเองในการเรียนรู รูจักแบง
เวลาในการทํางาน หมุนเวียนมาเขากลุมไดตามกําหนด  เทคนิคในการจัดการชั้นเรียนมีดังนี้ 
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๑. การเสริมสรางวินัยสําหรับเด็ก 

 การเสริมสรางวินัยสําหรับเด็กเปนภารกิจของ ครู ท้ังโรงเรียนตองรวมกันฝกวินัย            
การเรียนรูในหองเรียนแบบคละชั้น  โดยเริ่มตนจากชั้นเล็กท่ีสุด  เชน ชั้นอนุบาล หรือประถมศึกษาปท่ี ๑             
ท่ีเริ่มมาโรงเรียนครูจะแนะนําเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู  กิจวัตรประจําวันและการปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียน
เนื่องจากหองเรียนคละชั้นครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนทําตามระดับความสามารถครูเปนผูดูแล อํานวย
ความสะดวกใหคําแนะนําโดยหมุนเวียนไปตามกลุม ดังนั้นเด็กจึงตองมีวินัยในตนเอง และรูจักการเรียนรู
คนควาท้ังจากเอกสารใบงานใบความรู  สื่อ ICT ตางๆ ตลอดจนเรียนรูจากการทํางานรวมกับนักเรียน          
คนอ่ืน หรือนักเรียนในชั้นตางกันสําหรับแนวทางการเสริมสรางวินัย และขอตกลงของหองเรียน มีดังนี้ 

เริ่มตนโดยจัดทําระเบียบและขอตกลงของหองเรียนโดยเด็กมีสวนรวม ซ่ึงลักษณะของ
ขอตกลงของหองเรียนควรมีลักษณะดังนี้ 

๑.๑ จํานวนขอไมมาก 
๑.๒ ใชภาษาท่ีจดจําไดงาย 
๑.๓ ใชภาพประกอบ /สีสัน/คํากลอน 
ดังตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางขอตกลงในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
๑.ระมัดระวังความปลอดภัย 
๒.มีน้ําใจ 
๓.สุภาพ 

ตัวอยางขอตกลงในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
๑.ต้ังใจฟง 
๒.ทําตามคําแนะนํา 
๓.ทํางานเงียบๆ ไมรบกวนเพ่ือน 
๔.ใหเกียรติเพ่ือนท้ังวาจาและการกระทํา 

ตัวอยางขอตกลงในชั้นเรียน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
๑.มีน้ําใจและใหเกียรติผูอ่ืน 
๒.ต้ังใจฟงขณะท่ีผูอ่ืนพูด 
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๓.รักษามารยาทและระวังความปลอดภัย 
๔.ต้ังใจทํางาน 
๕.สนุกกับการเรียนรู 

ตัวอยางขอตกลงในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 
๑.ใหเกียรติครูและเพื่อนตลอดเวลา 
๒.ตั้งใจฟงและสบสายตากับผูที่เราพูดดวย  
๓.พูดเสียงเบาๆ  เม่ือทํางานในกลุมยอยหรือทํางานคู 
๔.ใช คําสุภาพ เชนกรุณาขอบคุณขอโทษ เ ม่ือทํางานกลุม  ยกยองผู อ่ืน ใช                 

มารยาทสุภาพ 
ฯลฯ 

๒. กําหนดขอตกลงพ้ืนฐานสําหรับครูและนักเรียน  ในการอยูรวมกันในชั้นเรียนแบบคละชั้น 
ควรมีการกําหนดขอตกลงพ้ืนฐานรวมกัน ดังนี้ 
              ๒.๑ ครูมีความสุภาพ ออนโยน เอาใจใสนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
              ๒.๒ นักเรียนเคารพและใหเกียรติครูทุกคน 
              ๒.๓ นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
              ๒.๔ ทุกคนตองระวังรักษาทรัพยสินของโรงเรียน 

๓. จัดการช้ันเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู ในการจัดชั้นเรียนใหมีบรรยากาศแหงการ
เรียนรูนั้นนักเรียนทุกคนไดรับการฝกฝนและปฏิบัติตน ดังนี้ 

  ๓.๑ ใหเกียรติผูอ่ืน  ต้ังใจฟงเม่ือมีผูพูดดวย 
  ๓.๒ ทําตามคําแนะนํา 
  ๓.๓ นําอุปกรณท่ีตองใชทํากิจกรรมมาดวย 

               ๓.๔ปฏิบัติตามกริ่งสัญญาณหมดเวลาแตละชั่วโมง 
               ๓.๕ ยกมือเม่ือตองการถามครู 
               ๓.๖ คิดกอนทํา  ไมรบกวนกระบวนการเรียนรูในหองเรียน 

ปจจัยสงเสริมความสําเร็จการจัดการเรียนรูคละชั้น 
ปจจัยสําคัญ๓ประการที่สงเสริมใหการจัดการเรียนรูคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กประสบผลสําเร็จคือ 

๑.การจัดพ้ืนที่ในหองเรียนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบคละชั้น 
เนื่องจากนักเรียนจําเปนตองมีพื้นที่กวางเพียงพอสําหรับทํากิจกรรมที่แตกตางกันในเวลา

เดียวกันดังนั้น ครูควรจัดพื้นที่ใหครอบคลุมกิจกรรมหลักรวม๗มุมดังนี้ 
๑.๑ พื้นที่กวางสําหรับกิจกรรมรวมชั้นที่ครูใชนัดหมายทําขอตกลงและนําเขาสูบทเรียน

รวมทั้งใชสําหรับกิจกรรมกลุมยอยพบครู 
๑.๒ พื้นที่สําหรับนักเรียนทํากิจกรรมกลุมยอยประมาณ๒๓ กลุม 
๑.๓ พื้นที่สําหรับนักเรียนทํากิจกรรมจับคูประมาณ๒๓ คู 
๑.๔ พื้นที่สําหรับกิจกรรมเดี่ยวงานศิลปะ 
๑.๕ มุมสําหรับคนควาเอกสารตามสาระการเรียนรู 
๑.๖ มุม ICT และอุปกรณสื่อ CD เพ่ือการเรียนรู 
๑.๗ มุมท่ีนักเรียนตรวจสอบเฉลยแบบฝกหัดหรือใบกิจกรรมดวยตนเอง 
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๒. การเสริมสรางวินัยในตนเองและจัดกระบวนการเรียนรูท่ีชัดเจน 

หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นใหมีประสิทธิภาพคือการเสริมสรางวินัย   
ในตนเองนักเรียนท่ีเรียนรูแบบคละชั้นจําเปนตองฝกความรับผิดชอบรักษาเวลาและปฏิบัติตามขอตกลงท้ัง
ขอตกลงของชั้นเรียนและขอตกลงในการทํางานกลุมจับคูและงานเด่ียว 

นอกจากนี้ครูตองกําหนดแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหชัดเจนในแตละวัน และนักเรียน
ตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนโดยดูจากกําหนดการสอนรายสัปดาหเชนสัญลักษณตัวยอของกลุมมะลิถา
เปน คกจ หมายความวาหลังจากกิจกรรมรวมชั้นแลวนักเรียนกลุมมะลิจะเปนกลุมแรกท่ีพบครูแลวจึงแยก
ยายไปเขากลุมยอยและทํากิจกรรมจับคูเปนลําดับตอไป 

 
ค =     กลุมยอยพบครู 
ก =     กลุมยอยนักเรียน 
จ =     จับคู 
ด =     งานเด่ียว 

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละฐานประมาณ๑๕๒๐นาทีโดยนักเรียนจะดูเวลาจาก
นาฬิกาในหองเรียนและเปลี่ยนกิจกรรมดวยตนเอง 

ในหองเรียนคละชั้นจะมีกําหนดการเรียนรูรายสัปดาหสําหรับใหนักเรียนเตรียมวัสดุ
อุปกรณตางๆการท่ีนักเรียนรูจุดประสงคและสาระการเรียนรูลวงหนาชวยใหสงเสริมประสิทธิภาพในการ
เรียนรูมากข้ึน 

 
๓. การสรางความเขาใจและความรวมมือกับผูปกครอง 

การจัดการเรียนรูคละชั้นจะประสบผลสําเร็จไดโรงเรียนควรประชุมผูเก่ียวของทุกฝาย
เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจและขอความรวมมือจากผูปกครองกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชนรวมท้ังอาจจะ
จัดกิจกรรมเปดสถานศึกษาใหผูปกครองไดมาสัมผัสบรรยากาศการจัดกระบวนการเรียนรูคละชั้น
ความกาวหนาของนักเรียนและการพัฒนาดานตางๆ ของโรงเรียน 

นอกจากการเรียนรูแบบคละชั้นจะเสริมสรางดานสัมฤทธิผลในการเรียนแลว ยังเสริมสราง
คุณธรรมและสมรรถนะสําคัญของนักเรียนไดครบถวนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                      
พ.ศ. ๒๕๕๑คือความสามารถในการสื่อสารการคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี 
เนื่องจากนักเรียนมีปฏิสัมพันธเชิงบวกจากการเรียนรูจากครูพ่ีและเพ่ือนนักเรียนดวยกันเปนการเรียนรู
แบบรวมมือรวมใจเนนการสนับสนุนจากกลุมเพ่ือนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแตละคนบนพ้ืนฐาน
ความสามารถท่ีแตกตางกัน 
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แนวทางในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 
 ในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชใหเกิดผล มีแนวทางสําคัญดังนี้ 

๑. การสรางความเขาใจเก่ียวกับชุดการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นแก
ผูเก่ียวของ และการฝกฝนทักษะในการใชชุดการจัดการเรียนรู 

๒. การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณท่ีเอ้ืออํานวยในการใชชุดการจัดการเรียนรูท้ังสื่อวัสดุอุปกรณท่ีระบุ
ในชุดการจัดการเรียนรู และสื่อ วัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ อาทิ สารานุกรมสําหรับเยาวชน หนังสือเรียน แทปเล็ต
สื่อทางไกล 

๓. การวางแผนการจัดชั้นเรียนใหเหมาะสมกับสภาพ และบริบท โดยสามารถดําเนินการไดหลาย
ลักษณะ และสามารถเชื่อมโยง ปรับประยุกต ชุดการจัดการเรียนรูมาใช ดังนี้ 

ลักษณะการจัดช้ันเรียน ลักษณะการใชชุดการจัดการเรียนรู 
๑. จัดเรียนรวมกันเปนชวงชั้น ๓ 
ชั้นเรียน 

นําชุดการจัดการเรียนรูในชวงชั้นนั้น ๆ ไปใชโดยปรับกิจกรรมใหเหมาะกับ
บริบทของโรงเรียน และนําสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในโรงเรียนเขามาใชรวมดวย 

๒ . จั ด ก า ร เ รี ย น รู ร ว ม กั น  ๒  
ชั้นเรียน  
      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
รวมกับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
      ชั้นประถมศึกษาปท่ี๓
รวมกับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ รวมกับ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

        การจัดการเรียนรวมกันระหวางชั้นประถมศึกษาป ท่ี ๑ กับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๒และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ กับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
สามารถนําชุดการจัดการเรียนรู ในชวงชั้นนั้น ๆ ไปใช โดยเลือกเนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมท่ีตรงกับระดับชั้นท่ีสอน และ ปรับกิจกรรมใหเหมาะกับบริบท 
และนําสื่ออ่ืน ๆ เขามาใชรวมดวย 
       สําหรับการจัดการเรียนรวมกันระหวางชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ กับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๔อาจจะเลือกเนื้อหาและกิจกรรมในชุดการจัดการเรียนรู
ในชวงชั้นท่ี ๑ และชวงชั้นท่ี  ๒ ท่ีตรงกับระดับชั้น มาใช และปรับใหมให
เหมาะสม  โดยอาจจะเพ่ิมเติมกิจกรรม และนําสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในโรงเรียน
เขามาใชรวมดวย 

๓.จัดการเรียนรู รวมกัน แบบ 
แยก ๑ ชั้นเรียน และ รวม ๒  
ชั้นเรียน  
      แยกชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ เรียน
เพ่ือฝกทักษะเปนพิเศษ 
      รวมชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
กับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
 รวมชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ กับ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 

       ในการจัดการเรียนแยกชั้นเรียน ในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖  นั้นสามารถนําชุดการจัดการเรียนรู ในชวงชั้นนั้น ๆ ไป
ใช  โดยเลือกเนื้อหาสาระ และกิจกรรมท่ีตรงกับระดับชั้นท่ีสอนโดยเพ่ิม
กิจกรรมการเรียนรูใหมากข้ึน นํากิจกรรม สื่อการเรียนรูมาใชเสริมเพ่ือใหเกิด
ทักษะสําคัญท่ีตองการเนน 
         สําหรับการจัดการเรียนรวมกันระหวางชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ กับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ กับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕
สามารถนําชุดการจัดการเรียนรู ในชวงชั้นนั้น ๆ ไปใช โดยเลือกเนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมท่ีตรงกับระดับชั้นท่ีสอนโดยปรับกิจกรรมใหเหมาะกับบริบท 
และนําสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในโรงเรียนเขามาใชรวมดวย 
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จากขอมูลลักษณะการจัดหองเรียนขางตน โรงเรียนอาจจะจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามจํานวน
นักเรียนและบริบทของโรงเรียน 

๔. การจัดการเรียนรู การสังเกตการณชั้นเรียน และการเรียนรูรวมกัน เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
           ๕. การวางแผนรวมกันในการติดตามประเมินผลการใชชุดการเรียนรู และนําผลการประเมินมาใช
ในการพัฒนาแนวทางนําชุดการเรียนรูไปใช 
บทบาทของบุคลากรผูเกี่ยวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 

ในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชนั้น บุคลากรท่ีเก่ียวของมีหลายกลุม ท้ังบุคลากรกลุมผูให
การสนับสนุนการใชชุดการจัดการเรียนรู และบุคลากรผูปฏิบัติการสอน บุคลากรแตละกลุมควรมีบทบาท 
ดังนี้ 

บุคลากรกลุมผูใหการสนับสนุนการใชชุดการจัดการเรียนรู 
         บุคลากรกลุมผูใหการสนับสนุนการใชชุดการจัดการเรียนรูนี้ มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวย
เอ้ืออํานวยใหการทํางานของบุคลากรกลุมผูสอนเกิดความราบรื่น สะดวก มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี ในสวนนี้จะนําเสนอบทบาทของบุคลากรกลุมผูใหการสนับสนุนการใชชุดการ
จัดการเรียนรู ดังนี้ 

๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานับเปนบุคคลสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนใหโรงเรียน

นําชุดการจัดการเรียนรูไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ โดยบทบาทสําคัญของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีดังนี้ 

๑.๑ กําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนใหโรงเรียนขนาดเล็กนําชุดการจัดกิจกรรม                
การเรียนรูไปใช 

๑.๒ กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และการนําชุดกิจกรรม
การเรียนรูไปใช 

๑.๓ สนับสนุนงบประมาณท่ีสนับสนุนการทํางานในลักษณะตางๆท้ังงบประมาณในการ
จัดทํา      สื่อเพ่ิมเติม การสรางความเขาใจ / พัฒนาบุคลากร และอ่ืนๆ 

๑.๔ ติดตามประเมินผลการทํางานเปนระยะ พรอมท้ังหาแนวทางชวยเหลือใหโรงเรียน
สามารถนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชใหเกิดผล 

๒. ศึกษานิเทศก / ผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือครู 
ศึกษานิเทศกหรือผูท่ีทําหนาท่ีใหคําแนะนํา ชวยเหลือครูผูสอน มีบทบาทสําคัญในการ 

เชื่อมโยงขอมูล แนวความคิด และลักษณะของชุดการจัดการเรียนรูสูครูผูสอนบทบาทหนาท่ีสําคัญของ
ศึกษานิเทศก / ผูใหคําแนะนําชวยเหลือมีดังนี้ 

๒.๑ ทําความเขาใจรายละเอียดขอมูลในชุดกิจกรรมการเรียนรู และพิจารณา                     
ความเชื่อมโยงสอดคลองกันระหวางเนื้อหาสาระ และแนวทางการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรูของแตละ      
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กลุมสาระ ตลอดจนใหแนวทาง และชี้แนะ /สาธิต เทคนิคการเชื่อมโยงการใชชุดการจัดการเรียนรูรวมกับ
สื่ออ่ืนๆ / โครงการอ่ืนๆอาทิ สื่อทางไกล  แทปเล็ต 

๒.๒ สํารวจพื้นฐานความรู ทักษะของครูผูสอนและผูเก่ียวของและโดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับ
ทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น และความรู ทักษะการสอนในกลุมสาระตางๆ และนําขอมูลมาใชในการ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาผูสอนเปนกลุมยอยหรือรายบุคคลตามระดับความรู ทักษะ และความตองการของ
ครูผูสอน 

๒.๓ จัดหาสื่อเอกสารเพิ่มเติมความรูดานตางๆ แกครู เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
๒.๔ นิเทศติดตามตามโปรแกรมการนิเทศที่กําหนด และประเมินผลการใชชุดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูและนําขอมูลมาใชในการพัฒนาระบบการใหการสนับสนุนและการพัฒนาครูผูสอน 
๓. ผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกและเอ้ืออํานวยในการนําชุดการจัดการ
เรียนรูไปใช และเปนผูที่มีความใกลชิดกับครูผูสอนมากที่สุด จึงตองมีความรู ขอมูลและรายละเอียดตางๆ              
ทั้งขอมูล ทั้งเก่ียวกับนโยบายและกลยุทธการทํางานในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ความรูเก่ียวกับหลักการแนว
ทางการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น  แนวทางการเชื่อมโยงการใชชุดการจัดการเรียนรูรวมกับสื่ออ่ืนๆ / โครงการ
อ่ืนๆอาทิ สื่อทางไกลแทปเล็ตขอมูลปญหาอุปสรรคในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช ตลอดจนแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยน /แกปญหาที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและครูผูสอน บทบาทสําคัญของผูบริหารโรงเรียน
ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ศึกษาลักษณะและแนวคิดแนวทางการใชชุดการจัดการเรียนรูใหเขาใจอยางชัดเจน 
๓.๒ วางแผนการดําเนินงานและดําเนินการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ดังนี้ 

๓.๒.๑ สรางความเขาใจแกผูเก่ียวของไดแก ครูผูสอนผูชวยครูและผูปกครองดวยวิธีการที่
เหมาะสมกับพื้นฐานความรูประสบการณ โดยเฉพาะสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด จุดเนน ลักษณะภาพรวม
ของชุดการจัดการเรียนรู และองคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู การสรางเสริมความรู และทักษะ
เก่ียวกับเเนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งการจัดกลุมผูเรียนการจัดพื้นที่ในกลุม
ยอย กิจกรรมจับคู และกิจกรรมเดี่ยว นอกจากนี้อาจจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกฝนทักษะบางอยางเพิ่มเติม
ที่ผูสอน  มีความพรอมในการใชชุดการจัดการเรียนรู และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปกครองเพื่อใหพรอมรวมกัน
สนับสนุนโรงเรียน 

๓.๒.๒ วางแผนจัดวางตัวบุคคลที่เหมาะสม ใหทํางานตรงกับความสามารถโดยเฉพาะ
ครูผูสอนและผูชวยครูในการนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนไปใช 

๓.๒.๓ จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนรูสําหรับผูเรียน หรือจัดสื่อการ
เรียนรู อ่ืนๆ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆและ
ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

๓.๓ นิเทศติดตามผลประเมินผลการนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนไปใชเปนระยะๆโดยการ
กําหนดชวงเวลาการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนรวมกับศึกษานิเทศก และนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
แนวทางการใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําแกครูผูสอนในการปรับปรุงการทํางาน 

๔. ผูปกครอง 
ผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะเปนผูที่มีความพรอมในการสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนและ
การใชชุดการจัดการเรียนรูหลายลักษณะโดยเฉพาะทั้งผูปกครองที่มีความพรอมสูงสามารถเปนผูชวยครูในการจัด
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กิจกรรมและดูเเลนักเรียน ผูปกครองสามารถเสริมความรู ทักษะ หรือใหการสนับสนุนแหลงเรียนรู โดยผูปกครอง
อาจจะมีบทบาท ดังนี้ 

๔.๑ ชวยเหลือครูผูสอนในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ/อุปกรณการเรียนรู 
๔.๒ ชวยเหลือครูผูสอนในการดูแลนักเรียนในการทํากิจกรรมกลุมยอย 
๔.๓ รวมเรียนรูกับนักเรียนในบางเนื้อหา เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณ 
๔.๔ รวมสาธิต เสริมความรูในบางเนื้อหาท่ีผูปกครองมีความเชี่ยวชาญ หรือเพียงแคให

การสนับสนุนเเหลงการเรียนรู  เชน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ฯลฯ  
บุคลากรกลุมปฏิบัติการสอน 

บุคลากรกลุมปฏิบัติการสอน ประกอบดวยบุคลากร ๒ กลุม ดังนี้ 
๑. ครูผูสอน 

ครูผูสอนเปนผูปฏิบัติงานหลักในการใชชุดการจัดการเรียนรูโดยมีบทบาทท่ีสําคัญคือ 
ผูดําเนินการเตรียมและดําเนินการจัดกิจกรรม (Organizer, Facilitator) ผูแนะนําหรือแนะแนวข้ันตอน
และกิจกรรมตางๆ (Guide) รวมท้ังเปนผูวิจัยและผูเรียนรู (Researcher, Learner) เรียนรูพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนแตละคนนอกจากนั้นครูอาจมีบทบาทอ่ืนๆเชน ผูใหคําปรึกษา (Counselor) ผูจัดการ
กระบวนการกลุม (Group process manager) กระตุนใหกําลังใจชวยเหลือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี
ครูผูสอนสามารถแบงได ๒ กลุม ดังนี้ 

๑.๑ ครูผูสอนท่ีมีความรูและทักษะจัดการเรียนรูแบบคละชั้น   
ครูผูสอนกลุมนี้ เปนกลุมท่ีจะสามารถนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชไดงายเนื่องจากมี

ความเขาใจลักษณะของกิจกรรม และเพ่ือใหสามารถดําเนินการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครูผูสอนกลุมนี้ควรมีบทบาทดังนี้ 

๑.๑.๑ศึกษาโครงสรางชุดการเรียนรูแตละกลุมสาระ และรายละเอียดของหนวยการ
เรียนรูแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูสื่อการเรียนรูและแนวทางการวัดและประเมินผลโดยเฉพาะเนื้อหา
เเละแนวทางการจัดกิจกรรมในชุดการจัดการเรียนรูในกลุมสาระท่ีไมคุนเคย(กลุมสาระท่ีไมถนัด) อาจจะ
สอบถามผูรู / ผูมีประสบการณเพ่ิมเติม 

๑.๑.๒ในกรณีท่ีมีครูผูสอนหลายคน หรือมีครูผูชวยควรสรางขอปฏิบัติรวมกัน และ
กําหนดภารกิจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง เอ้ือตอกันโดยอาจสอนเปนทีมครั้งละ๒๓
คนโดยกําหนดผูท่ีมีบทบาทหลักในการสอน และบทบาทในการเปนผูชวยในดานตาง ๆ เชนบทบาทในการ
ดูแลนักเรียนในกลุมยอย บทบาทในการเตรียมสื่อ อุปกรณ บทบาทในการสังเกตพฤติกรรม  

๑.๑.๓ ฝกทักษะการจัดกิจกรรมตางๆท้ังกิจกรรมรวมชั้น กิจกรรมกลุมยอย 
กิจกรรมจับคูและกิจกรรมเด่ียว โดยอาจจะรวมมือกับครูคนอ่ืนๆในการฝกฝนทักษะดังกลาวและใหขอมูล
ยอนกลับในการทํากิจกรรมใหกันและกัน 

๑.๑.๔ วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทํากําหนดการสอนรวมท้ัง                 
ภาคเรียนและตารางเรียนรายสัปดาห โดยในการจัดตารางเรียนในชั้นเรียนแบบคละชั้นนั้น สามารถจัดให
สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาหรือจุดเนนของสถานศึกษาและสอดคลอง
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กับลักษณะการเรียนรูแบบคละชั้นเชนจัดตารางเรียนชวงเชาท่ีเนนการเรียนรูดานภาษาและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ในชวงบายจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนทักษะสําคัญท่ีเปนทักษะ 
รวมในการแสวงหาความรูเชน ทักษะการคิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนทักษะการสื่อสารเปนตน 
ตัวอยางการจัดตารางเรียนแบบคละชั้นท่ีสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษา
และแผนการเรียนรูแบบคละชั้นซ่ึงสถานศึกษาสามารถปรับไดความความเหมาะสมของสถานศึกษามีดังนี้ 
ตัวอยาง๑ตารางเรียนหองเรียนคละช้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี๑ – ๓  

เวลา 
วัน 

๐๘.๓๐ 
๐๙.๓๐ 

๐๙.๓๐ 
๑๐.๓๐ 

๑๐.๓๐ 
๑๑.๓๐ 

๑๑.๓๐
๑๒.๓๐ 

๑๒.๓๐ 
๑๓.๓๐ 

๑๓.๓๐ 
๑๔.๓๐ 

๑๔.๓๐ 
๑๕.๓๐ 

จันทร ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รับประทานอาหาร
กลางวัน 

บูรณาการ ซอมเสริม 
อังคาร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บูรณาการ ซอมเสริม 
พุธ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ซอมเสริม ลูกเสือ แนะแนว 
พฤหัสบดี คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บูรณาการ ซอมเสริม 
ศุกร ภาษาไทย คณิตศาสตร บูรณาการ บูรณาการ ชุมนุม สวดมนต 
 
ตัวอยาง๒ ตารางเรียนหองเรียนคละช้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ 

เวลา 
วัน 

๐๘.๓๐ 
๐๙.๓๐ 

๐๙.๓๐ 
๑๐.๓๐ 

๑๐.๓๐ 
๑๑.๓๐ 

๑๑.๓๐
๑๒.๓๐ 

๑๒.๓๐ 
๑๓.๓๐ 

๑๓.๓๐ 
๑๔.๓๐ 

๑๔.๓๐ 
๑๕.๓๐ 

จันทร ภาษาไทย อังกฤษ รับประทานอาหารกลางวัน  

บูรณาการ ซอมเสริม
อังคาร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รายวิชา

เพ่ิมเติม 
บูรณาการ ซอมเสริม

พุธ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ซอมเสริม ลูกเสือ แนะแนว 
พฤหัสบดี คณิตศาสตร อังกฤษ บูรณาการ ซอมเสริม
ศุกร คณิตศาสตร บูรณาการ บูรณาการ ชุมนุม สวดมนต 
 
     ๑.๑.๕ พิจารณาบุคลากร/แหลงเรียนรู/สื่อเรียนรูท่ีมีอยูนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในชุด
การจัดการเรียนรู โดยเฉพาะสื่อบุคคลท่ีเปนบุคลากรในชุมชน พอแม ผูปกครอง และสื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ  
อาทิสื่อทางไกล แทบเล็ต หนังสือประกอบ  สารานุกรม  และวางแผน/ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูให
บุคลากรในชุมชน พอแม ผูปกครอง เขามามีสวนรวมหรือวางแผนการนําบุคลากรและสื่อมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  

๑.๑.๖ เตรียมกิจกรรมการเรียนรูท้ังท่ีกําหนดไวในชุดการจัดการเรียนรูและประยุกตใชกับ
สื่ออ่ืนๆ ตลอดจนเตรียมแนวทางในการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู 

๑.๑.๗ จัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนทุกระดับใหสอดคลองและครบถวน
ตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูหากตองผลิตหรือถายเอกสารเพ่ิมเติมก็ดําเนินการลวงหนาตลอดจน
เรียนรูวิธีการใชสื่อตาง ๆ ใหคุนเคย สื่อสําคัญท่ีใชในชุดการจัดการเรียนรูมีดังนี้สื่อโปสเตอรใบความรูใบ
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งาน – ใบกิจกรรมบัตรคําบัตรภาพซีดีเพลงแผนภูมิเพลงโดยอาจจะใชสื่อตางๆ ในการพัฒนาผูเรียนท่ีมี
สามารถเปนพิเศษ เชนใบงานท่ีมีความยากข้ึนหรือจัดทําใบงานท่ียากข้ึนมาใหนักเรียนกลุมท่ีมี
ความสามารถสูงไดเรียนรู  

๑.๑.๘ วางแผนการจัดที่นั่งของนักเรียนใหสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผน 
๑.๑.๙ จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบการคละชั้น

โดยในชั่วโมงแรกๆ ท่ีนักเรียนยังไมคุนกับการเรียนแบบคละชั้นนั้น ครูควรฝกวินัยผูเรียนใหมีความคุนเคย
และสามารถเรียนรูไดในหลายบทบาทตลอดจนฝกนิสัยบางอยางเชน การตรงตอเวลาและรักษาเวลาใน
การทํากิจกรรมความซ่ือสัตยในการทํากิจกรรมดวยตนเองการเคารพตนเองและผูอ่ืนและการมีน้ําใจ
แบงปน และชวยเหลือเพ่ือนหรือนองในชั้นคละทักษะการฟงเม่ือเขากลุมรวมกับนักเรียนชั้นอ่ืนๆ 

ในการจัด กิจกรรมการ เรี ยนรู นั้ นอาจจัด กิจกรรมการ เรี ยนรู ต าม ท่ีระบุ ไว ใน                  
ชุดการจัดการเรียนรู หรืออาจจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับบริบท หองเรียน ผูเรียน 
โรงเรียน และชุมชน 

๑.๑.๑๐ ประเมินผลการจัดการเรียนรูแตละครั้ง ตามแนวทาง เครื่องมือประเมิน และ
เกณฑการประเมินท่ีกําหนด กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไมผานการประเมินใหครูผูสอนจัด
กิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรูเม่ือจัดการเรียนรูครบทุก
แผนการจัดการเรียนรูแลวใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผลการประเมินรายหนวยซ่ึงได
จัดทําแบบบันทึกไวใหสําหรับครูผูสอนบันทึกผลเพ่ือใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานรายชั้น
ของนักเรียนแตละชั้น 

นอกจากนี้ควรประเมินผลการทํางานโดยรวมแตละสัปดาหและปรับเปลี่ยน
แนวทางดําเนินงานใหเหมาะสม โดยเฉพาะการนําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ระดับศักยภาพการ
เรียนรูของผูเรียนมาใชในการจัดกิจกรรม ใหผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูงกวาชวยเหลือนักเรียนท่ีมีศักยภาพตํ่า
กวาหรือนักเรียนในชั้นตํ่ากวา 

๑.๒ ครูผูสอนท่ีไมมีความรูและทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละช้ัน 
ครูผูสอนกลุมนี้  มีบทบาทในการดําเนินการเชนเดียวกับครูผูสอนท่ีมีความรู                 

และทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น เพียงแตครูผูสอนกลุมนี้ตองไดรับการดูแล ชวยเหลือเปนพิเศษ
จากผูบริหาร และศึกษานิเทศก  ในการเสริมความรู และทักษะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
คละชั้นใหเขาใจท้ังแนวคิด หลักการ การจัดกลุมผูเรียน การจัดพ้ืนท่ีในหองเรียน การสรางเสริมวินัย           
การบริหารจัดการชั้นเรียน  อีกท้ังฝกฝนทักษะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นจนชํานาญ 

๒.ผูชวยครู (ถามี)   
ผูชวยครูเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือครูผูสอนใหสามารถปฏิบัติการสอนโดยใชชุด

การจัดการเรียนรูในกรณีท่ีผูชวยครูมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรู อาจจะมีบทบาทในการจัดการ
เรียนรูรวมกันครุผูสอน สําหรับบทบาทสําคัญมีดังนี้     

๒.๑ศึกษาขอมูลในชุดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูและแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบชั้นคละใหเขาใจอยางชัดเจนท้ังแนวคิดหลักการการจัดกลุมผูเรียนการจัดพ้ืนท่ีในหองเรียนการ
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สรางเสริมวินัยการบริหารจัดการชั้นเรียนลักษณะการจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ท้ังกิจกรรมรวมชั้น 
กิจกรรมกลุมยอยกิจกรรมจับคู และกิจกรรมเด่ียว 

๒.๒ฝกทักษะการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังกิจกรรมรวมชั้นกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู
และกิจกรรมเด่ียว 

๒.๓ชวยอํานวยความสะดวกแกครูอาทิการเตรียมสื่อ การควบคุมดูแลนักเรียนใหทํา
กิจกรรมในลักษณะตางๆจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับครูผูสอนจัดพ้ืนท่ีในหองเรียน สังเกตพฤติกรรม   
การเรียนรูบันทึกขอมูลผลการเรียนรูประเมินผลการจัดกิจกรรม และนําขอมูลมาใชในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม 

๒.๔ ประสานงานบุคลากรในชุมชนและผูปกครองใหมาชวยเหลือ / รวมจัดกิจกรรม              
การเรียนรู 

๒.๕ ใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเพ่ือการปรับปรุงการทํางาน 
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สวนที่ 
 
๒.๑ ลักษณะและองคประกอบของชุดการจัดการเรียนรู

ชุดการจัดการเรียนรูนี้ใชสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้นและใชวิธีการจัดชั้นเรียนแบบ
คละชั้นที่จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนตางชั้น ตางกลุมอายุ แล
การเรียนรูรวมกันเปนกลุมและการสนับสนุนจากเพื่อนในชั้นเรียน 
ทั้งสิ้น ๕ กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 

๑. ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๒. ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๓. ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๔. ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๕. ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ซ่ึงบูรณาการสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสัง

ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆตามความเหมาะสม

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีชุดการจัดการเรียนรูจํานวน 
จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 
ในชวงชั้นที่ ๒ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 
ตลอดจนรายละเอียดแนวทางการนําไปใช 
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

องคประกอบของชุดการจัดการเรียนรู
ชุดการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู แตละชวงชั้นประกอบดวยโครงสรางสําคัญ 

การนําเสนอขอมูลตางๆ มีความแตกตางกันบางตามธรรมชาติเนื้อหาวิชาขอมูลแตละสวน ประกอบดวย
สวนที่ ๑ โครงสรางในภาพรวมของชุดการจัดการเรียนรู ไดแก

(๑) โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรู
(๒) แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู
(๓) โครงสรางรายวิชา

สวนที่ ๒ หนวยการเรียนรูแ
(๔) มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรู
(๕) ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรู
(๖) โครงสรางแผนการจัดการเรียนรู
(๗) แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย

(๗.๑) แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ 
(๗.๒) แนวทางก
(๗.๓) ใบความรูสําหรับครู
(๗.๔) สื่อการเรียนการสอน
(๗.๕) แบบประเมิน

 

สวนที่ ๒ ลักษณะเฉพาะของชดุการจัดการเรียนรู 

ลักษณะและองคประกอบของชุดการจัดการเรียนรู 
ชุดการจัดการเรียนรูนี้ใชสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้นและใชวิธีการจัดชั้นเรียนแบบ

คละชั้นที่จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนตางชั้น ตางกลุมอายุ และตางระดับความสามารถที่เรียนในหองเดียวกันโดยใช
การเรียนรูรวมกันเปนกลุมและการสนับสนุนจากเพื่อนในชั้นเรียน (Peer Support) ชุดการจัดการเรียนรูมีจํานวน

กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย  
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ซ่ึงบูรณาการสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสัง

ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีชุดการจัดการเรียนรูจํานวน ๒ ชุดจําแนกตามชวงชั้นได
จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ ๑ (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑  ๓) และชุดการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖) การศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดขอมูลของชุดการจัดการเรียนรู 
ตลอดจนรายละเอียดแนวทางการนําไปใช จะชวยทําใหครูและบุคลากรผูใชสื่อสามารถนําชุดการจัดการเรียนรูนี้ไป
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

องคประกอบของชุดการจัดการเรียนรู 
ชุดการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู แตละชวงชั้นประกอบดวยโครงสรางสําคัญ 

อมูลตางๆ มีความแตกตางกันบางตามธรรมชาติเนื้อหาวิชาขอมูลแตละสวน ประกอบดวย
โครงสรางในภาพรวมของชุดการจัดการเรียนรู ไดแก 

โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรู 
แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู 
โครงสรางรายวิชา 

หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรู 
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวยการเรียนรู 
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย 

แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ / เร่ือง 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
ใบความรูสําหรับครู 
สื่อการเรียนการสอน: ใบกิจกรรม ใบงาน ใบความรู และสื่อ
แบบประเมิน 

24 

ชุดการจัดการเรียนรูนี้ใชสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้นและใชวิธีการจัดชั้นเรียนแบบ     
ะตางระดับความสามารถที่เรียนในหองเดียวกันโดยใช

ชุดการจัดการเรียนรูมีจํานวน     

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ซ่ึงบูรณาการสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ชุดจําแนกตามชวงชั้นไดแก ชุดการ
และชุดการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน

การศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดขอมูลของชุดการจัดการเรียนรู 
จะชวยทําใหครูและบุคลากรผูใชสื่อสามารถนําชุดการจัดการเรียนรูนี้ไป

ชุดการจัดการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู แตละชวงชั้นประกอบดวยโครงสรางสําคัญ ๒ สวน 
อมูลตางๆ มีความแตกตางกันบางตามธรรมชาติเนื้อหาวิชาขอมูลแตละสวน ประกอบดวย 

ใบกิจกรรม ใบงาน ใบความรู และสื่อ 
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ขอมูลตามหัวขอทั้งหมดขางตนไดจัดเรียงเนื้อหาใหเชื่อมโยงตามลําดับ ดังนั้นกอนการนําชุดการจัดการ
เรียนรูไปใช ครูและบุคลากรผูใชสื่อควรจะตองศึกษาขอมูลทั้งหมดใหเขาใจอยางชัดเจน โดยศึกษาขอมูลตามลําดับ
ตั้งแตหัวขอที่ (๑) ไปจนถึงหัวขอที่ (๗) สําหรับรายละเอียดของขอมูลแตละสวน มีดังนี้ 

โครงสรางในภาพรวมของชุดการจัดการเรียนรู  
รายละเอียดขอมูลชุดการจัดการเรียนรูสวนนี้นําเสนอขอมูลที่ทําใหเห็นโครงสรางในภาพรวมของชุด

การจัดการเรียนรูทั้งชุด ทั้งชวงชั้น วาประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวนเทาใด ใชเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นเทาใด             
มีตัวชี้วัดและสาระสําคัญใดบาง ประกอบดวยเอกสารแสดงขอมูล ดังนี้  

(๑) โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรูเปนขอมูลแสดงหนวยการเรียนรูทั้งหมดของกลุมสาระการ
เรียนรูซึ่งครูและผูใชสื่อจําเปนตองสอนใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม จํานวนหนวยการเรียนรู
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูอาจมีจํานวนไมเทากัน ข้ึนอยูกับเนื้อหาและกิจกรรมของแตละกลุมสาระการเรียนรูวามี
มากนอยเพียงใด  

(๒) แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู เปนขอมูลที่นําเสนอในรูปแบบของตารางที่แสดงถึงหนวยการ
เรียนรูทั้งหมดในกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงเรียงลําดับตั้งแตหนวยการเรียนรูแรกไปจนถึงหนวยการเรียนรูสุดทายในแต
ละระดับชั้น (รวมทั้งหมด ๓ ชั้นป) ไวอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุชื่อหนวยการเรียนรูที่ตองสอนในแตละภาคเรียนของ
แตละระดับชั้นไวอยางชัดเจนเชนกัน ซ่ึงครูและผูใชสื่อควรจัดกิจกรรมการเรียนรูเรียงตามลําดับที่กําหนดไวในตาราง
แนวทางการจัดหนวยการเรียนรู  

(๓) โครงสรางรายวิชา เปนขอมูลในรูปแบบของตารางที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของหนวยการ
เรียนรูซ่ึงประกอบดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ ๑) ชื่อหนวยการเรียนรู  ๒) เวลาที่ใช (จํานวนชั่วโมง) ในแตละหนวยการ
เรียนรู  ๓) ระดับชั้น (ทั้งหมด ๓ ชั้นป) ๔) ตัวชี้วัดในหนวยการเรียนรูของแตละระดับชั้น และ  ๕) สาระการเรียนรู
ของหนวยการเรียนรูที่สอนในแตละระดับชั้น รายละเอียดในสวนนี้ไดอธิบายโดยแบงเปนหมวดหมูตามระดับชั้นอยาง
ชัดเจน รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุไวในตารางในสวนของโครงสรางรายวิชานี้จะชวยใหครูและผูใชสื่อสามารถเขาใจ
ภาพรวม ลําดับ และการเชื่อมโยงระหวางหนวยการเรียนรูทั้งในระดับชั้นเดียวกันและระหวางระดับชั้นทั้ง ๓ ชั้นปได 

โครงสรางและภาพรวมของหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู 
รายละเอียดขอมูลชุดการจัดการเรียนรูสวนนี้นําเสนอขอมูลที่ทําใหเห็นโครงสรางของหนวย               

การเรียนรูแตละหนวยและแผนการจัดการเรียนรูในแตละหนวย วาประกอบดวยหนวยยอย เร่ือง หรือแผนการ
จัดการเรียนรูรายคาบจํานวนก่ีแผน แตละแผนใชเวลาเรียนเทาใด และมีลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักแกผูเรียน
อยางไรในการจัดการเรียนการสอนในหนวยนั้นๆ ซ่ึงประกอบดวยหัวขอและรายละเอียดดังนี้ 

(๔) มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของหนวยการเรียนรู เปนการระบุมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
เก่ียวของกับหนวยการเรียนรูนั้นๆ ซ่ึงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเหลานี้มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากเปนตัวกําหนด
เปาหมายของผูเรียนภายหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูหนวยการเรียนรูนั้นจบแลว ดังนั้นกอนที่ครูหรือผูใชสื่อจะสอนจบ
หนวยการเรียนรู จําเปนอยางยิ่งที่ตองทบทวนวานักเรียนไดเรียนรูครบถวนตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ได
ระบุไวในหนวยการเรียนรูแลวหรือไม  

(๕) ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก  เปนขอมูลที่อธิบายถึงลําดับการนําเสนอแนวคิดหลักของหนวย
การเรียนรูแตละหนวย ซ่ึงเชื่อมโยงและเรียงลําดับเนื้อหาการสอนในหนวยการเรียนรูไวอยางตอเนื่องชัดเจน              
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สวนใหญมักเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก ซ่ึงครูและผูใชสื่อตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
แนวคิดหลักตามลําดับท่ีกําหนด  

(๖) โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูในแตละหนวย เปนขอมูลแผนภาพหรือตารางท่ีนําเสนอ
รายละเอียดภาพรวมและลําดับของแผนการจัดการเรียนรูท้ังหมดในหนวยการเรียนรู ๑ หนวย โดยมีหัวขอ
ใหญท่ีระบุลําดับท่ีหนวยการเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู และจํานวนชั่วโมงท่ีใชสอนท้ังหมด เชน หนวยการ
เรียนรูท่ี ๒ อานเขียนเรียนภาษา (๑๐ ชั่วโมง) และในหัวขอยอยท่ีแตกแขนงลงมาจะอธิบายลําดับท่ีและชื่อของ
แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงสวนใหญจะเปนหัวเรื่อง/ แนวคิดหลักของหนวยการเรียนรู และจํานวนชั่วโมงท่ีใชใน
แผนการจัดการเรียนรูนั้นๆ เชน แผนท่ี ๑ คนหาสระอะ สระอา (๒ ชั่วโมง) เปนตน  

(๗) แผนการจัดการเรียนรู เปนเอกสารท่ีนําเสนอขอมูลรายละเอียดตางๆ ของแผนการจัดการ
เรียนรูรายคาบ /เรื่อง/หนวยยอย แตละแผนในแตละหนวยการเรียนรู ประกอบดวย ตัวแผนการสอน ใบความรู
สําหรับครูเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีตองสอน สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนแบบประเมินซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 (๗.๑) แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ / เรื่อง มีลักษณะเปนแผนหนาเดียว (บางเรื่องอาจ
มีมากกวา ๑ หนาข้ึนอยูกับสาระและกิจกรรม) ลําดับท่ีของแผนการจัดการเรียนรู ลําดับท่ีของหนวยการเรียนรู 
ชื่อหนวยการเรียนรู ชื่อเรื่อง (แนวคิดหลักของแผนการจัดการเรียนรู) จํานวนชั่วโมงท่ีใชสอนในแผนการจัดการ
เรียนรู (๑๒ชั่วโมง) ชื่อกลุมสาระการเรียนรู ชื่อรายวิชา ระดับชั้นท่ีสอนในแผนการจัดการเรียนรู ขอบเขต
เนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู (ดานความรู ดานทักษะ และดานคุณธรรม) กิจกรรม (ข้ันนํา ข้ันสอน และข้ัน
สรุป) สื่อ/แหลงเรียนรู การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน และเกณฑ การประเมิน ซ่ึงผูสอนควร
ศึกษาองคประกอบตางๆ ท่ีระบุไวในแผนการสอนอยางละเอียดเพ่ือท่ีจะสามารถปรับใชแผนไดตามความ
เหมาะสมกับตารางสอนของโรงเรียน 
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(๗.๒) แนวทางการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู เปนตารางที่ใชอธิบายลําดับและ
แนวทางการจัดกิจกรรมในกรณีที่มีการสอนคละชั้น ในสวนบนของตารางแสดงรายละเอียดตางๆ ไดแก ลําดับหนวย
การเรียนรู ชื่อหนวยการเรียนรู ชื่อเร่ือง/หนวยยอย ชื่อกลุมสาระการเรียนรู ชื่อรายวิชา ระดับชั้นที่สอน (ทั้งหมด     
๓ ชั้นป) และระยะเวลาที่ใชในการสอน (จํานวนชั่วโมง) สําหรับขอมูลที่แสดงในตารางอธิบายถึงรายละเอียดของ             
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละข้ันตอนของแตละระดับชั้น (ทั้งหมด ๓ ชั้นป) ซ่ึงมีข้ันตอน ไดแก (๑) ข้ันนํา            
(๒) ข้ันสอน (๓) ข้ันสรุป และ (๔) การวัดและประเมินผล รายละเอียดตางๆ นี้จะชวยใหครูหรือบุคลากรผูใชสื่อ
สามารถมองเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนแตละระดับชั้นวาจะจัดกิจกรรมอยางไรภายใตหนวย              
การเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และชวงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ครูหรือผูใชสื่อจําเปนตองศึกษาอยางละเอียด เพื่อให
สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะคละชั้นไดอยางถูกตองเหมาะสม 

เนื่องจากครู๑คนอาจสอนนักเรียนมากกวา ๑ ชั้นและ ๑ กลุมสาระฯ ดังนั้นครูจึงอาจวาง
แผนการจัดกิจกรรมไดหลายลักษณะ เชน เรียนรูกับครู เรียนรูจากเพื่อนในกลุมยอย เรียนรูจากพี่และเพื่อน                
ซ่ึงแนวทางการจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูที่ไดเสนอไวสอดคลองกับกระบวนการการเรียนรูแบบคละชั้นและ
มีหลายลักษณะอาทิ 

๑) กิจกรรมรวมชั้น เปนกิจกรรมที่นักเรียนตางชั้นเรียนเรียนรวมกัน ซ่ึงอาจใชในการแนะนํา
บทเรียนประจําวัน การชี้แจงทําความเขาใจและสรางขอตกลงรวมกัน หรือการนําเขาสูบทเรียนของทั้ง๓ ระดับชั้น      

๒) กิจกรรมกลุมยอยพบครู เปนกิจกรรมในชวงที่ครูสอนเด็กแตละชั้นเปนกลุมยอย เนนการฝก
ทักษะ การเรียนรูทําความเขาใจบทเรียน แนวคิดและความคิดรวบยอดที่สําคัญในบทเรียน 

๓) กิจกรรมกลุมยอยนักเรียน เปนกิจกรรมที่นักเรียนเรียนรูในกลุมยอย อาจเปน การทําใบงาน 
แบบฝกหัด ศึกษาใบความรู หรือชวยกันทํากิจกรรมกลุมยอยตามที่ไดรับมอบหมาย  

๔) กิจกรรมจับคูขามชั้น – จับคูชั้นเดียวกัน เปนกิจกรรมที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันในการ
ชวยเหลือและเรียนรูรวมกัน อาทิ นักเรียนชั้นสูงกวาจะชวยฝกและทบทวนบทเรียนใหนอง  

๕)  กิจกรรมรายบุคคล เปน กิจกรรมที่นัก เ รียนเรียนรู เปนรายบุคคลตามศักยภาพ                    
และความสนใจที่แตกตางกัน ซ่ึงเปนไปไดทั้งในลักษณะของการทํางานเดี่ยว การศึกษาคนควารายบุคคล หรือกิจกรรม
เสริมสําหรับนักเรียนที่เรียนรูเร็วหรือชากวานักเรียนคนอ่ืนๆ โดยอาจใหนักเรียนศึกษาคนควาสิ่งที่สนใจทั้งจากสื่อ
เอกสารหรือสื่อเทคโนโลยีตามความพรอมของโรงเรียน  

(๗.๓) ใบความรูสําหรับครู เปนเอกสารที่อธิบายถึงแนวคิดสําคัญและเนื้อหาสาระการเรียนรูที่
สอนในหนวยการเรียนรู ครูและผูใชสื่อจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษารายละเอียดและทําความเขาใจแนวคิดสําคัญและ
เนื้อหาสาระอยางลึกซ้ึงเพื่อใหมีความรูความเขาใจที่เพียงพอในการสอนนักเรียนทั้ง  ๓ ระดับชั้นได 

(๗.๔) สื่อการเรียนการสอน เปนประมวลรายการสื่อการเรียนการสอนที่จําเปนตองใชใน
กิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวยใบกิจกรรม ใบงาน ใบความรู และสื่อรูปแบบอ่ืนๆ  

(๗.๕) แบบประเมิน เปนเอกสารสําหรับครูและผูใชสื่อใชวัดและประเมินผลการเรียนรู             
ของนักเรียนภายหลังจากท่ีไดเรียนรูตามแผนและหนวยการเรียนรูนั้นๆ จบแลว แบบประเมินท่ีอยูใน                
ชุดการจัดการเรียนรูอาจมีความแตกตางกันไปตามระดับชั้นข้ึนอยูกับกิจกรรมการเรียนรูของแตละระดับชั้น 
ดังนั้นครูหรือผูใชสื่อจําเปนตองศึกษาแบบประเมินและเลือกใชใหถูกตองกับกลุมนักเรียน   
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ในสวนของสื่อการเรียนการสอนไดกําหนดใหเรียงลําดับตามความเหมาะสมและใชหมายเลข 
๐๑,๐๒,๐๓... โดยไมแยกระดับชั้นและมีการใชสีหรือสัญลักษณจําแนกระดับชั้นเพ่ือใหครูหรือผูใชสื่อสามารถ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งข้ึน ดังนี้ 
การกําหนดสีและสัญลักษณเพ่ือจําแนกระดับช้ัน   
สีเหลือง ดาว ๑ ดวง แทน ใบงาน/ ใบกิจกรรม/ สื่อระดับชั้น ป. ๑ 
 

 
สีชมพู ดาว ๒ ดวง แทน ใบงาน/ ใบกิจกรรม/ สื่อระดับชั้น ป. ๒ 
 

 
สีเขียว ดาว ๓ ดวง แทน ใบงาน/ ใบกิจกรรม/ สื่อระดับชั้น ป. ๓ 
 

 

สีสม ดาว ๔ ดวง แทน ใบงาน/ ใบกิจกรรม/สื่อระดับชั้น ป .๔  
 

 
สีฟาดาว ๕ ดวง แทน ใบงาน/ ใบกิจกรรม/สื่อระดับชั้น ป.๕ 

 
 

สีมวงดาว ๖ ดวง แทน ใบงาน/ ใบกิจกรรม/สื่อระดับชั้น ป.๖ 
 

 
ไมมีสี  ไมมีดาว  แทน   ใบงาน/ ใบกิจกรรม/ สื่อท่ีสามารถใชไดกับ 

นักเรียนท้ังสามระดับช้ันในชวงช้ันเดียวกัน  
คําอธิบายอักษรยอในใบงาน   

อักษรยอ บ. หมายถึง  ใบงาน   
ตัวเลขหลังอักษรยอ บ.  xx. x   ตัวเลขหนาจุด คือ หนวยการเรียนรูท่ี ...  

ตัวเลขหลังจุด คือหนวยยอยท่ี ... 
อักษรยอ ผ. หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู 
ตัวเลขหลังอักษรยอ ผ.  xx  xx ตัวเลขหนาเครื่องหมาย – คือแผนการจัดการเรียนรูท่ี ... 

ตัวเลขหลังเครื่องหมาย – คือใบงานท่ี ... 
นอกจากนี้ ชุดการจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความแตกตางกันในเรื่องของจํานวนหนวย

การเรียนรู จํานวนแผนการจัดการเรียนรูและเวลาท่ีใช ตลอดจนอาจมีลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบการนําเสนอขอมูล 
(Template) รายการเอกสารบางสวนท่ีแตกตางกันไปตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู ซ่ึงหากครูและผูใชสื่อไดศึกษา
ทําความเขาใจคําชี้แจงและองคประกอบตางๆ ขางตนและนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนและโรงเรียน
ของตน ยอมชวยใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

./.
 

 

./.
 

 

./.  

./.  

./.
 

 

./.
 

 

./.  
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๒.๒ ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู
 

เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช ไดเห็นขอมูลรายละเอียดเนื้อหาในแตละกลุมสาระ 
ในสวนนี้จึงไดนําเสนอขอมูลท่ีเปนลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรูท้ัง 

 
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
 

เกริ่นนํา 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
เรียนรู (Learning Unit)โดยผานการวิเคราะหหลักสู
นําผลวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูท่ีมี
แกนเรื่อง (Theme) เดียวกันท้ังระดับเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นซ่ึงนักเรียน
เรียนรูแบบบูรณาการหลักภาษาไทยและวรรณกรรมผานการฝกทักษะการฟง การพูดการอานการเขียน 
การคิด และการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรูอ่ืนท่ีเก่ียวของกับแกน
เรื่อง (Theme) สําหรับนิทาน บทอาน วรรณกรรม บทความสารคดีเรื่องสั้
ท่ีนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยจึงมีทิศทางสอดคลองไปในทางเดียวกันกับแกนเรื่อง
ครูผูสอนสามารถเลือกเรื่องท่ีจะนํามาใหนักเรียนเรียนรูหรืออานเพ่ิมเติมได โดยเฉพาะอยางยิ่งนิทานบทกลอม
เด็กบทรอยกรองท่ีเปนภาษาถ่ินหรือเรื่องเลาในทองถ่ินจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซ้ึงและประทับใจ
เนื่องจากเปนสิ่งท่ีนักเรียนรูจักและพบเห็นในชีวิตประจําวัน

 

โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรูกลุมภาษาไทย
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 

ดังนี้ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
รายละเอียดหนวยการเรียนรูแตละชวงนั้นมีดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู 

เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของในการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช ไดเห็นขอมูลรายละเอียดเนื้อหาในแตละกลุมสาระ 
เปนลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรูท้ัง ๕ ชุด ดังนี้

สาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ 
โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

นําผลวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูท่ีมี
เดียวกันท้ังระดับเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นซ่ึงนักเรียน

ยนรูแบบบูรณาการหลักภาษาไทยและวรรณกรรมผานการฝกทักษะการฟง การพูดการอานการเขียน 
การคิด และการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรูอ่ืนท่ีเก่ียวของกับแกน

สําหรับนิทาน บทอาน วรรณกรรม บทความสารคดีเรื่องสั้นขาวบทอาขยาน บทรอยกรองตางๆ
ท่ีนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยจึงมีทิศทางสอดคลองไปในทางเดียวกันกับแกนเรื่อง
ครูผูสอนสามารถเลือกเรื่องท่ีจะนํามาใหนักเรียนเรียนรูหรืออานเพ่ิมเติมได โดยเฉพาะอยางยิ่งนิทานบทกลอม

เปนภาษาถ่ินหรือเรื่องเลาในทองถ่ินจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซ้ึงและประทับใจ
เนื่องจากเปนสิ่งท่ีนักเรียนรูจักและพบเห็นในชีวิตประจําวัน 

โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรูกลุมภาษาไทย 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย ๒ ชุดตาม

๑ – ๓  ประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวน๑๖หนวย
๔ – ๖  ประกอบดวยหนวยการเรียนรูจํานวน๑๕หนวย

รายละเอียดหนวยการเรียนรูแตละชวงนั้นมีดังนี้  
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ชุด ดังนี้ 

๖ จัดทําเปนหนวยการ
ตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑          

นําผลวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูท่ีมี 
เดียวกันท้ังระดับเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้นซ่ึงนักเรียน

ยนรูแบบบูรณาการหลักภาษาไทยและวรรณกรรมผานการฝกทักษะการฟง การพูดการอานการเขียน             
การคิด และการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรูอ่ืนท่ีเก่ียวของกับแกน

นขาวบทอาขยาน บทรอยกรองตางๆ           
ท่ีนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยจึงมีทิศทางสอดคลองไปในทางเดียวกันกับแกนเรื่อง
ครูผูสอนสามารถเลือกเรื่องท่ีจะนํามาใหนักเรียนเรียนรูหรืออานเพ่ิมเติมได โดยเฉพาะอยางยิ่งนิทานบทกลอม

เปนภาษาถ่ินหรือเรื่องเลาในทองถ่ินจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจลึกซ้ึงและประทับใจ

ชุดตามชวงชั้นของนักเรียน 

หนวย 
หนวย 
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โครงสรางของชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงช้ันท่ี ๑  
(ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ช่ือหนวย จํานวน
แผน ช่ือแผน จํานวน

ช่ัวโมง 
๑ ฉันรักโรงเรียน ๕ ๑ โรงเรียนของเรา ๒ 

๒ สวัสดีเพ่ือนใหม ๒ 
๓ วันเปดเทอม ๒ 
๔ ปริศนาคําทาย ๒ 
๕ มารยาทดีมีน้ําใจ  2 

๒ อานเขียนเรียนภาษา ๕ ๑ หนูเปยเด็กดี ๒ 
๒ เรามีเพ่ือนรัก ๒ 
๓ สามัคคีมีชัย ๒ 
๔ เพ่ือนรักสี่ขา ๒ 
๕ มาตราตัวสะกด ๒ 

๓ วาจานั้นสําคัญนัก ๕ ๑ เพ่ือนรัก ๒ 
๒ วาจาผูกมิตร ๒ 
๓ กก กน สําคัญไฉน ๒ 
๔ ออยตาลหวานลิ้น ๒ 
๕ เตากับสุนัขจิ้งจอก ๒ 

๔ กลอมลูกดวยรัก ๕ ๑ กาเหวา ๒ 
๒ อ๊ีด ออด ไปตลาด ๒ 
๓ ดวงดาว ๒ 
๔ มดตัวนอย ๒ 
๕ คาน้ํานม ๒ 

๕ รูจักอาขยาน ๕ ๑ แมวเอย แมวเหมียว ๒ 
๒ คลองจอง  คลองใจ ๒ 
๓ เด็กเอย เด็กนอย ๒ 
๔ วิชาหนาเจา        ๒ 
๕ รวมใจเรา รักษาปา ๒ 

๖ สัญลักษณนารูและการสื่อความ ๕ ๑ ฤๅษีข่ีเบาะ ๒ 
๒ คํานามชี้เฉพาะ ๒ 
๓ สัญลักษณนารู ๒ 
๔ จับคูเคร่ืองหมาย ๒ 
๕ บรรยายสื่อความ ๒ 
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หนวยการเรียนรูท่ี ช่ือหนวย 
จํานวน
แผน 

ช่ือแผน 
จํานวน
ช่ัวโมง 

๗ เครื่องหมายวรรคตอน ๕ ๑ รูจัก การันต ๒ 
๒ รูทัน  ไมยมก ๒ 
๓ ตกใจ อัศเจรีย ๒ 
๔ รูดี เครื่องหมายวรรคตอน ๒ 
๕ อานได ใชเปน(เครื่องหมาย
วรรคตอน) 

๒ 

๘ คําคลองจองรอยกรองไทย ๕ ๑ บทรอยกรองคลองจองสระ 
(สระเออะ สระเออ) 

๒ 

๒ บทรอยกรองคลองจองสระ 
(สระอัวะสระอัว) 

๒ 

๓ คําคลองจองลากับจิ้งหรีด ๒ 
๔ คําคลองจอง ๒ – ๓ พยางค ๒ 
๕ คําคลองจอง ๔ พยางค ๒ 

๙ สรางสรรคงานเขียน ๕ ๑ เขียนสื่อความหมาย ๒ 
๒ เขียนสรุปความ ๒ 
๓ เขียนจดหมาย ๒ 
๔ เขียนบรรยาย ๒ 
๕ จัดทําหนังสือเลมเล็ก ๒ 

๑๐ คําขวัญ คําคม (ความกตัญู) ๕ ๑ ราชสีหกับหนู ๒ 
๒ กตัญูรูคุณ ๒ 
๓ เรียนรูบทรอยกรอง ๒ 
๔ คําคลองจองสุขสันต ๒ 
๕ คําขวัญสอนใจ ๒ 

๑๑ รื่นรมยจินตนาการ 
(ประเพณีไทย) 

๕ ๑ วันออกพรรษา ๒ 
๒ วันลอยกระทง ๒ 
๓ ประเพณีสงกรานต ๒ 
๔ นิทานไทยนารู ๒ 
๕ ประเพณีฤดูหนาว ๒ 
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หนวยการเรียนรูท่ี ช่ือหนวย 
จํานวน
แผน 

ช่ือแผน 
จํานวน
ช่ัวโมง 

๑๒ อานคลอง ทองถ่ิน 
(การอนุรักษการละเลนเด็กไทย) 

๕ ๑ การละเลนเด็กไทย                       ๒ 
๒ รูจักใชภาษาถ่ิน   ๒ 
๓ อานคลอง ทองถ่ิน   ๒ 
๔ รอยกรอง รองเลน    ๒ 
๕ มากานกลวย    ๒ 

๑๓ ปริศนาคําไทย 
(คุณธรรมท่ีนําไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน) 

๕ ๑ มีวินัยไมเบียดเบียน     ๒ 
๒ เด็กนอยผูเมตตา                    ๒ 
๓ สามัคคีมีพลัง                         ๒ 
๔ โตงผูซื่อสัตย                           ๒ 
๕ สุภาษิตไทย  ๒ 

๑๔ ดอกสรอยแสนรัก 
(ความขยันหม่ันเพียร) 

๕ ๑ มดงามกับจักจั่น                                ๒ 
๒ บทดอกสรอย ไกแจ                             ๒ 
๓ บทดอกสรอย กาดํา                                   ๒ 
๔ บทดอกสรอย เด็กนอย                ๒ 
๕ ดินแดนแสนสุข ๒ 

๑๕ วรรณกรรมสรางสรรค ๕ ๑ กากับเหยือกน้ํา ๒ 
๒ พลังของมด ๒ 
๓ ธนูดอกไมกับเจาชายนอย ๒ 
๔ ปลาบูทอง ๒ 
๕ คิดไปรูไป ๒ 

๑๖ นิทานพาเพลิน ๕ ๑ มดกับต๊ักแตน ๒ 
๒ กระตายกับเตา ๒ 
๓ แมไกดื้อ ๒ 
๔ กรรมของนายประกัน ๒ 
๕ นิทานชวนคิด ๒ 

รวมเวลา (ของหนวยการเรียนรู) 160 

แบบฝกเสริมทักษะ / กิจกรรมซอมเสริม 40 

รวมเวลา / ป 200 
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โครงสรางของชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ ๒  
(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖) 

 

หนวยการเรียนรูที่ ชื่อหนวย จํานวน
แผน ชื่อแผน จํานวน

ชั่วโมง 
๑ ฟง  พูด  อาน  เขียน ๔ ๑ คัดถูก  เขียนสวย  ผันได ๒ 

๒ อาน  เขียนถูก รูความหมาย ๒ 
๓ อาน  คิด  พิจารณา ๒ 
๔ เสริมปญญา ดวยนิทานพื้นบาน ๔ 

๒ ทํานองเสนาะ  ไพเราะ
อาขยาน 

๕ ๑ คําไทยไพเราะ ๒ 
๒ อานคํานําไปใช ๒ 
๓ อานรอยกรองทํานองเสนาะ ๒ 
๔ ขอคิดสอนใจ ๒ 
๕ อาขยานขานไข ๒ 

3 นิทานอานสนุก 4 1 นิทานเพลินจิตคิดสรางสรรค 3 
2 อานแบบไทยใชแบบไทย 3 
3 คํากริยา คําวิเศษณ 2 
4 เขียนบันทึก พูดรายงาน 2 

๔ การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ๕ ๑ อานเขียนเรียนรูความหมาย ๒ 
๒ คัดและเขียนสํานวนภาษาไทย ๒ 
๓ เรียนรูการเขียนจดหมาย ๒ 
๔ ใสใจการกรอกรายการ ๒ 
๕ เลือกสรรใชคําตามชนิดและหนาที ่ ๒ 

๕ วรรณกรรมคําสอน ๔ ๑ งดงามคําสอน ๔ 
๒ สรางคํานํามาใช ๒ 
๓ ประโยคสื่อสาร ๓ 
๔ อานและเขียนประกาศ ๑ 

๖ สรางสรรคงานเขียน ๕ ๑ เรียนรูคําพองรูป ๒ 
๒ บทสรุปคําพองเสียง ๒ 
๓ รอยเรียงดวยแผนภาพ ๒ 
๔ ซึมทราบขอคิดจากนิทาน ๒ 
๕ สรางจินตนาการดวยการเขียน ๒ 

๗ งดงามสาํนวน ๕ ๑ คําสัมผัส คําคลองจอง ๒ 
๒ คําขวัญ คําคม ๒ 
๓ ความหมายโดยนัย ๒ 
๔ สํานวน คําพงัเพย สุภาษติ ๒ 
๕ ทองจําอาขยาน 
 

๒ 
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หนวยการเรียนรูที่ ชื่อหนวย จํานวน
แผน ชื่อแผน จํานวน

ชั่วโมง 
 
 

๘ 

 
 
อานจับความ  ยอตามคิด 

 
 

๕ 

1 อานเนนจบัใจความ ๒ 
๒ ใชตามพจนานุกรม ๒ 
๓ ร่ืนรมยอานทุกเร่ือง ๒ 
๔ ปราดเปร่ืองสรรพนาม ๒ 
๕ ยอความเร่ืองนาคิด ๒ 

๙ มุงลิขิต  คิดเหตุผล ๕ ๑ รอบรูสูการแกปญหา ๒ 
๒ ใชภาษาพฒันาชีวติ ๒ 
๓ ลิขิตวิเคราะหความ ๒ 
๔ เขียนประโยคตามวิธ ี ๒ 
๕ เรียนวรรณคดีพื้นบาน ๒ 

๑๐ ขาว คิดเขียนเรียนนําใช ๕ ๑ แยกขอเท็จจริงการอาน ๒ 
๒ ทันเหตุการณนําใช ๒ 
๓ เขียนสื่อสารถูกตอง ๒ 
๔ พูดสอดคลองความคิดเห็น ๒ 
๕ ประโยคเดนวรรณกรรม ๒ 

๑๑ สัญลักษณ แผนผัง 
แผนภูมิ แผนท่ี 

๕ ๑ สัญลักษณสื่อภาษา ๒ 
๒ แผนภูมิพัฒนาความคิด ๒ 
๓ มาอานแผนที ่ ๒ 
๔ ลิขิตภาพโครงเร่ือง ๒ 
๕ วิเคราะหคุณคาภาษาไทย ๒ 

๑๒ วจีนั้นสําคัญนัก ๖ ๑ อานเร่ืองประเทืองปญญา ๔ 
๒ คําสุภาพ ๒ 
๓ คําราชาศัพท ๒ 
๔ ระดับภาษา ๒ 
๕ การใชโวหาร ๒ 
๖ ไพเราะอาขยาน ๒ 

๑๓ เรียนรูคําประพันธ ๕ ๑ บทอาขยานหลัก ๒ 
๒ รูจักแผนผังคําประพันธ ๒ 
๓ สรางสรรคสัมผสั ๒ 
๔ ฝกหัดแตงบทรอยกรอง ๒ 
๕ ทองคิดพินิจคุณคา ๒ 

๑๔ ตามรอยเจาฟานักอาน ๔ ๑ เจาฟานักอาน ๓ 
๒ บันทึกความรูจากการอาน ๓ 
๓ เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา ๔ 

๔ พูดรายงานจากการศึกษาคนควา 
    ๒ 
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๑๕ ภาษาไทยภาษาถ่ิน ๖ ๑ วรรณกรรมนําสูภาษาถ่ิน ๒ 
๒ ภาษาถ่ินสี่ภาค ๒ 
๓ วรรณกรรมทองถ่ิน (๑) ๒ 
๔ วรรณกรรมทองถ่ิน (๒) ๒ 
๕ วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน ๔ 
๖ ภาษาตางประเทศในภาษาไทย ๒ 

รวมเวลา (ของหนวยการเรียนรู) 160 
แบบฝกเสริมทักษะ / กิจกรรมซอมเสริม  

รวมเวลา / ป 160 
ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู 

การสอนภาษาไทย มีลักษณะเฉพาะท่ีเปนธรรมชาติวิชา คือ การสอนโดยเรียงลําดับพ้ืนฐานทีละข้ันตอน 
ดังนี้ 

เสียงและอักษรไทย 
พยัญชนะ 
 รูปและเสียงพยัญชนะ 
สระ 

  รูปและเสียงสระ 
 วรรณยุกต 

  เสียงวรรณยุกตและรูปวรรณยุกต 
 การผันวรรณยุกต 

คําและการอานคํา 
พยางค คํา  
คําเปนคําตาย 
คําท่ีใช  ใ  ไ  ไย  และ  ย 
การอานพยางคหนักเบา 
การอานคําท่ีประวิสรรชนียและไมประวิสรรชนีย 
การอานแบบเรียงพยางค 
การอานเปนเสียงสระ /โอะ/ หรือเสียงสระ /ออ/ 
การอานอักษรนํา 
การอานเลียนแบบอักษรนํา 
การอานคําท่ีมีตัวการันต 
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การอานคําที่มีตัว ฤ 
การอานคําที่มีพยญัชนะ ฑ 
การอานคําที่มี รร 
การอานคําพิเศษ 
การอานคําพอง   

 ชนิดของคํา 
คํานาม 
 คํานามสามัญ 

  คํานามวสิามัญ 
  คําลักษณะนาม 
  คําอาการนาม 

คําสรรพนาม 
 คําบุรุษสรรพนาม 

  คําสรรพนามถาม 
  คําสรรพนามชี้เฉพาะ 

  คําสรรพนามไมชี้เฉพาะ 
  คําสรรพนามแยกฝาย 

คํากริยา 
  คํากริยาที่มีหนวยกรรม 

  คํากริยาที่ไมมีหนวยกรรม 
คําวิเศษณ 

  คําวิเศษณสามัญ 
  คําวิเศษณเฉพาะ 
  คําวิเศษณแสดงคําถาม 
  คําวิเศษณบอกเวลา 

คําที่เกี่ยวกับจํานวน 
  คําบอกจํานวน 
  คําบอกลําดบั 
  คําหนาจาํนวน 
  คําหลังจํานวน 

คําบุพบท 
คําเชื่อม 
คําลงทาย 
คําอุทาน 
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 วลี กลุมคํา และประโยค 
วลีกลุมคํา 
ประโยค           

 สวนประกอบของประโยค        
  ชนิดของประโยค แบงตามโครงสราง      
  ชนิดของประโยค แบงตามความตองการสื่อสาร     

คําคม คําขวัญ และสํานวน 
 สํานวน คําพังเพย ภาษิต สุภาษิต 
 คําขวัญ คติพจน และคําคม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จึงกําหนดหนวยการเรียนรูและแผน       

การจัดการเรียนรูเรียงตามลําดับพ้ืนฐานภาษาไทย ดังนั้นสาระการเรียนรูของนักเรียนในแตละชั้น โดยเฉพาะ
ชวงชั้นท่ี ๑ (ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) จึงจําเปนตองจัดใหตรงกับพ้ืนฐานภาษาไทยของนักเรียน  

หนวยการเรียนรูภาษาไทยมีลักษณะ ๒ ประการรวมกัน คือ ๑) เรียนรูทักษะภาษาไทยตามลําดับ
พ้ืนฐานตรงตามชั้น ๒) เรียนรูแกนเรื่องท่ีเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงครวมกัน เชน ความซ่ือสัตย ความกตัญู 
โดยใชนิทาน เรื่องราว วรรณคดี วรรณกรรม และคํากลอนตาง ๆ ท่ีมีสาระตรงกับแกนเรื่อง ซ่ึงครูผูสอน
สามารถคนควาเพ่ิมเติมโดยเลือกบทอานท่ีเปนลักษณะวรรณกรรมพ้ืนบานมาใชแทนได 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเชื่อมโยงเนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยมาใช เพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่อง สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมท้ังนําสื่อประกอบ
บทเรียนภาษาไทยจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาประกอบการจัดกิจกรรม ซ่ึงจะเปนประโยชน
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

การนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 
ในการนําสื่อชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไปใชใหไดผลดีนั้นครูผูสอนควรศึกษา

โครงสรางรายวิชา มาตรฐานตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรูแบบการคละชั้นแบบประเมินผลท่ีตองนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูท่ีระบุในแตละแผน พรอมจัดเตรียมใหครบถวนจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน
ทุกระดับใหสอดคลองและครบถวนตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู หากตองผลิต หรือถายเอกสาร
เพ่ิมเติมก็ดําเนินการลวงหนา ไดแก 

 ๑. สื่อโปสเตอร ท่ีใชสําหรับกิจกรรมรวมชั้น มีขนาดใหญสามารถใชกับนักเรียนท้ังหองหรือ
ลุมยอยตามระดับชั้น ซ่ึงสื่อชนิดนี้นําไปใชกับระดับชั้นประถมศึกษา ๑ – ๓ 

๒. ใบความรู สําหรับนักเรียนใชศึกษาดวยตนเอง  ใชคนควาในการเรียนรู หรือใชเพ่ิมเติมใน
การทํากิจกรรมกลุมยอย 

๓. ใบงาน – ใบกิจกรรม สําหรับกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมจับคู และกิจกรรมเด่ียว โดยใช  
สี สัญลักษณจํานวน และตัวเลขกํากับอยูสวนบนดานซายของใบงานแตละระดับชั้น  
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แนวทางการวัดและการประเมินผล
สําหรับการดําเนินการวัดและการประเมินผลเนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการ

จัดการเรียนรูนักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบั ติกิจกรรมตามใบงานซ่ึงกําหนดเกณฑการผานไว
กรณีนักเรียนมีผลการปฏิบัติตามใบงานไมผานการประเมินใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปน
รายบุคคล ใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เม่ือจัดการเรียนรูครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว 
ใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมิ
ครูผูสอนบันทึกผล เพ่ือใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานรายชั้นของนักเรียนแตละชั้น
 เอกสารประกอบชุดการจัดการเรียนรูกลุม
 ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
๑. ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครู 

๑.๑ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี 
 ๑ ๒ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี 

๑.๓ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี 
๑.๔ ชุดการจัดการเรียนรูฉบั

๒.ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน
    ๒.๑ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี 

๒.๒ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี 
๒.๓ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน
๒.๔ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน
 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
เกร่ินนํา 
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย

อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ 
ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม

การจัดทําชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  ๖นี้ ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๖ สาระไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
สาระใหนักเรียนท้ังสามระดับ(ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
ในเวลาเดียวกัน นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางนักเรียน ในขณะเ
สามารถจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 

 

แนวทางการวัดและการประเมินผล 
สําหรับการดําเนินการวัดและการประเมินผลเนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการ

จัดการเรียนรูนักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบั ติกิจกรรมตามใบงานซ่ึงกําหนดเกณฑการผานไว
ใบงานไมผานการประเมินใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปน

รายบุคคล ใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เม่ือจัดการเรียนรูครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว 
ใหครูผูสอนตรวจสอบผลการประเมินและบันทึกผลการประเมินรายหนวย ซ่ึงไดจัดทําแบบบันทึกไวให

เพ่ือใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานรายชั้นของนักเรียนแตละชั้น
ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

การเรียนรูภาษาไทยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม 
ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม    
ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม 
ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม     

ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน 
ยนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม

ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม
มการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม

ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ 
ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

การจัดทําชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
นี้ ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
ณิตศาสตร ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดโดยในการจัดทําหนวยการเรียนรูไดจัดเนื้อหา
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ –

ในเวลาเดียวกัน นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางนักเรียน ในขณะเ
สามารถจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

40 

สําหรับการดําเนินการวัดและการประเมินผลเนนการประเมินตามสภาพจริง โดยในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูนักเรียนแตละชั้นจะตองปฏิบั ติกิจกรรมตามใบงานซ่ึงกําหนดเกณฑการผานไว ๘๐%          

ใบงานไมผานการประเมินใหครูผูสอนจัดกิจกรรมซอมเสริมนักเรียนเปน
รายบุคคล ใหแลวเสร็จในแตละแผนการเรียนรู เม่ือจัดการเรียนรูครบทุกแผนการจัดการเรียนรูแลว           

ซ่ึงไดจัดทําแบบบันทึกไวใหสําหรับ
เพ่ือใชเปนหลักฐานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานรายชั้นของนักเรียนแตละชั้น 

 

 

เลม 
เลม 
เลม 
เลม 

ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ 

 
าสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ และ         

๒๕๕๑ ซ่ึงประกอบดวย 
เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 

ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดโดยในการจัดทําหนวยการเรียนรูไดจัดเนื้อหา
– ๖) สามารถเรียนรูได

ในเวลาเดียวกัน นักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันทําใหเกิดสัมพันธภาพระหวางนักเรียน ในขณะเดียวกันครูก็
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โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรู  
 ชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมี ๒ ชุดตามชวงชั้นของนักเรียน ดังนี้ 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู จํานวน ๙ หนวย 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู จํานวน ๑๐ หนวย 
 รายละเอียดหนวยการเรียนรูแตละชวงชั้นมีดังนี้ 
 

แผนภาพความคิดแสดงโครงสรางของชุดการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป.๑ – ๓) 
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แผนภาพความคิดแสดงโครงสรางของชุดการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ัน ป.๔ – ๖) 

 
 

 
 

 
คําอธิบายรายละเอียดโครงสรางหนวยชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป.๑ – ๓) 

ชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ประกอบดวย 
หนวยการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๙ หนวย เวลาท่ีใชในการเรียนการสอนและวัดผล ๒๐๐ ชั่วโมง แบงเปน
ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑๑๐ ชั่วโมง และภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๙๐ ชัว่โมงแตละหนวยการเรียนรูจะ
ประกอบดวยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ดังนี้ 
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หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 

หนวยที่ ๑ จํานวน ค ๑.๑ ป.๑/๑ 
ค ๑.๑ ป.๑/๒ 
ค ๑.๑ ป.๒/๑ 
ค ๑.๑ ป.๒/๒ 
ค ๑.๑ ป.๓/๑ 
ค ๑.๑ ป.๓/๒ 

๑.  การอาน การเขียน จํานวนนับ 1 – 100,000 และ 0   
๒.  หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก 
๓.  การเปรียบเทียบและเรียงลาํดับจาํนวนนบัไมเกิน  
    100,000 

หนวยที่ ๒ การดําเนนิการของ
จํานวน 

ค ๑.๒ ป.๑/๑ 
ค ๑.๒ ป.๑/๒ 
ค ๑.๒ ป.๒/๑ 
ค ๑.๒ ป.๒/๒ 
ค ๑.๒ ป.๓/๑ 
ค ๑.๒ ป.๓/๒ 

๑. การบวกที่ผลบวกไมเกิน 100,000 
๒. การลบที่ตัวตั้งไมเกิน 100,000 
๓. การบวก ลบ ระคน 
๔. การแกโจทยปญหาการบวกหรือการลบที่ผลลัพธหรือ ตัวตั้ง
ไมเกิน 100,000 และการสรางโจทย 
๕. การแกโจทยปญหาการบวก ลบ ระคน 
๖. การคูณจํานวนหนึง่หลักกับจาํนวนไมเกินสี่หลัก 
๗. การคูณจํานวนสองหลักกับจาํนวนสองหลัก    
๘. การหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก  
๙. การแกโจทยปญหาการคูณหนึ่งหลักกับไมเกิน 4 หลักการ
คูณสองหลักกับสองหลัก และการสรางโจทยปญหา 
๑๐. การแกโจทยปญหาการหารที่ตัวตั้งไมเกินสี่หลัก ตัวหารมี
หนึ่งหลัก  
๑๑. การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  

หนวยที่ ๓ เรขาคณิต ค ๓.๑ ป.๑/๑ 
ค ๓.๑ ป.๒/๑ 
ค ๓.๑ ป.๒/๒ 
ค ๓.๑ ป.๒/๓ 
ค ๓.๑ ป.๓/๑ 
ค ๓.๑ ป.๓/๒ 
ค ๓.๑ ป.๓/๓ 
ค ๓.๒ ป.๒/๑ 
ค ๓.๒ ป.๓/๑ 
ค ๓.๒ ป.๓/๒ 

๑. การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิต ิ
๒. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กําหนดให 
๓. การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติวาเปน                   
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม หรือทรงกระบอก 
๔. การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ ที่เปนสวนประกอบ
ของสิ่งของที่มีลักษณะเปนรูปเรขาคณิต สามมิติ และบอกรูป
เรขาคณิตตางๆ ที่อยูในสิง่แวดลอมรอบตัว 
๕. การระบุรูปเรขาคณิตสองมิตทิี่มีแกนสมมาตรจากรูป               
ที่กําหนด 
๖. จุด สวนของเสนตรง เสนตรง รังส ี
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หนวยการเรียนรูท่ี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 
หนวยท่ี ๔ แบบรูป ค ๔.๑ ป.๑/๑ 

ค ๔.๑ ป.๑/๒ 
ค ๔.๑ ป.๒/๑ 
ค ๔.๑ ป.๒/๒ 
ค ๔.๑ ป.๓/๑ 
ค ๔.๑ ป.๓/๒ 

๑. แบบรูปของจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 3 ที
ละ 4 ทีละ 5  ทีละ 10  ทีละ 25  ทีละ 50 ทีละ 100 
และลดลงทีละ 1ทีละ 2 ทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 10 
ทีละ 25 ทีละ 50ทีละ 100และแบบรูปซํ้าของจํานวน 
๒. แบบรูปของรูปเรขาคณิตท่ีมีรูปราง ขนาด หรือสี                 
ท่ีสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง 
๓. แบบรูปของรูปเรขาคณิตท่ีมีรูปราง ขนาด หรือสี                 
ท่ีสัมพันธกันสองลักษณะ 

หนวยท่ี ๕ สถิติ ค ๕.๑ ป.๓/๑ 
ค ๕.๑ ป.๓/๒ 

๑. การรวบรวมและจําแนกขอมูลเก่ียวกับตนเองและ
สิ่งแวดลอม 
๒. การอานแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง 

หนวยท่ี ๖ การวัดความยาว 
น้ําหนัก ปริมาตรและความจุ 

ค ๒.๑ ป.๑/๑ 
ค ๒.๑ ป.๒/๑ 
ค ๒.๑ ป.๒/๒ 
ค ๒.๑ ป.๒/๓ 
ค ๒.๑ ป.๓/๑ 
ค ๒.๑ ป.๓/๒ 
ค ๒.๑ ป.๓/๓ 
ค ๒.๑ ป.๓/๕ 
ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๒.๒ ป.๓/๑ 
 
 

๑. การวัดความยาวโดยใชหนวยท่ีไมใชหนวยมาตรฐาน 
๒. การเลือกเครื่องมือวัดความยาวท่ีเหมาะสม การวัดและ
บอกความยาวเปนเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 
๓. การแกโจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับความยาว 
๔. การบอกน้ําหนักจากการชั่งโดยใชหนวยท่ีไมใช                
หนวยมาตรฐาน 
๕. การเลือกเครื่องชั่งท่ีเหมาะสม การวัดและบอกน้ําหนัก
เปนกิโลกรัม กรัมหรือขีด 
๖. การแกโจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับน้ําหนัก 
๗. การบอกปริมาตรและความจุจากการตวงโดยใชหนวยท่ี
ไมใชหนวยมาตรฐาน 
๘. การเลือกเครื่องตวงท่ีเหมาะสม การบอกปริมาตรและ
ความจุจากการตวงเปนลิตรและมิลลิลิตร 
๙. การแกโจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับปริมาตร
และความจุ 

หนวยท่ี ๗ เวลา ค ๒.๑ ป.๑/๒ 
ค ๒.๑ ป.๒/๕ 
ค ๒.๑ ป.๒/๖ 
ค ๒.๑ ป.๓/๔ 
ค ๒.๑ ป.๓/๕ 
ค ๒.๒ ป.๓/๑ 
ค ๒.๒ ป.๓/๓ 

๑. การบอกชวงเวลา (กลางวัน กลางคืนเชา สาย เท่ียง 
บาย เย็น) 
๒. การบอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา (ชวง 5 นาที) 
๓. การอานและการเขียนบอกเวลาโดยใชจุด (ชวง 5 นาที) 
๔. การบอกวัน เดือน ปจากปฏิทินและอันดับท่ีของเดือน  
๕. อานและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณท่ีระบุเวลา 
๖. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 
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หนวยการเรียนรูท่ี ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 
หนวยท่ี ๘ เงิน ค ๒.๑ ป.๒/๔ 

ค ๒.๑ ป.๓/๖ 
ค ๒.๒ ป.๒/๑ 
ค ๒.๒ ป.๓/๑ 
ค ๒.๒ ป.๓/๒ 
 

๑. เงินเหรียญและธนบัตร     
๒. การบอกจํานวนเงินท้ังหมด 
๓. การเขียนบอกจํานวนเงินโดยใชจุดและการอาน 
๔. การแลกเงิน 
๕. โจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับเงิน 
๖. การบันทึกรายรับรายจาย 

หนวยท่ี ๙ กิจกรรมบูรณาการ ค ๖.๑ ป.๑๓/๑ 
ค ๖.๑ ป.๑๓/๒ 
ค ๖.๑ ป.๑๓/๓ 
ค ๖.๑ ป.๑๓/๔ 
ค ๖.๑ ป.๑๓/๕ 
ค ๖.๑ ป.๑๓/๖ 

เปนกิจกรรมบูรณาการความรูต้ังแตหนวยท่ี ๑ – ๘ เพ่ือใช
ในการแกปญหาในสถานการณท่ีกําหนดให มี 3 กิจกรรม
ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี ๑  สนุกกับเกมตัวตอ จํานวน ๑๔ ชั่วโมง 
กิจกรรมท่ี ๒  หนอนไหมนารัก จํานวน ๖ ชั่วโมง 
กิจกรรมท่ี ๓  มาขายของกันเถอะ จํานวน ๑๐ ชั่วโมง 

หมายเหตุ   สําหรับตัวชี้วัด ตามสาระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ซ่ึงมีอยู 6 ตัวชี้วัดนั้น 
นอกจากจะมีอยูในหนวยท่ี ๙ กิจกรรมบูรณาการแลว ยังมีสอดแทรกอยูทุกหนวยการเรียนรูต้ังแตหนวยท่ี ๑ 
ถึงหนวยท่ี ๘ ซ่ึงครูผูสอนสามารถตรวจสอบไดในแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผน 
โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป.๑ – ๓) ภาคเรียนท่ี ๑ 
หนวยการเรียนรู 
(รวมจํานวน ๖

หนวย) 
หนวยยอย ( จํานวน ๓ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 
(รวมจํานวน ๕๕ แผน) 

จํานวนช่ัวโมง 
(รวมจํานวน 
๑๑๐ ชั่วโมง) 

ช่ือหนวยยอย จํานวน
(ช่ัวโมง) 

  

หนวยท่ี ๑ จํานวน  ๒๐ ๑๐ ๒๐ 
หนวยท่ี ๒                  
การดําเนินการ   
ของจํานวน 

หนวยยอยท่ี ๒.๑ การบวก การลบ ๔๘ ๒๔ ๔๘ 

หนวยท่ี ๓ 
เรขาคณิต 

 ๘ ๔ ๘ 

หนวยท่ี ๔ แบบรูป  ๖ ๓ ๖ 
หนวยท่ี ๕ สถิติ  ๘ ๔ ๘ 
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หนวยการเรียนรูท่ี ช่ือหนวย 
จํานวน
แผน 

ช่ือแผน จํานวนช่ัวโมง 

หนวยท่ี ๙    
กิจกรรมบูรณาการ 

หนวยยอยท่ี ๙.๑ สนุกกับเกมตัวตอ 
หนวยยอยท่ี ๙.๒ หนอนไหมนารัก 

๑๔ 
๖ 

๗ 
๓ 

๒๐ 
 

 
โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป.๑ – ๓) ภาคเรียนท่ี ๒ 
 
หนวยการเรียนรู 
(รวมจํานวน ๕

หนวย) 
หนวยยอย ( จํานวน ๕ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๔๕ แผน) 

จํานวนช่ัวโมง 
(รวมจํานวน ๙๐ 

ชั่วโมง) 
ช่ือหนวยยอย จํานวน

(ช่ัวโมง) 
  

หนวยท่ี ๒                 
การดําเนินการ 
ของจํานวน 

หนวยยอยท่ี ๒.๒ การคูณ การหาร ๔๐ ๒๐ ๔๐ 

หนวยท่ี ๖  การวัด
ความยาว น้ําหนัก 
ปริมาตรและ   
ความจุ 

หนวยยอยท่ี ๖.๑ ความยาว 
หนวยยอยท่ี ๖.๒ น้ําหนัก 
หนวยยอยท่ี ๖.๓ ปริมาตรและความจุ 

๘ 
๘ 
๘ 

๔ 
๔ 
๔ 

๒๔ 

หนวยท่ี ๗ เวลา  ๘ ๔ ๘ 
หนวยท่ี ๘ เงิน  ๘ ๔ ๘ 
หนวยท่ี ๙    
กิจกรรมบูรณาการ 

หนวยยอยท่ี ๙.๓ มาขายของกันเถอะ ๑๐ 
 

๕ 
 

๑๐ 
 

 

คําอธิบายรายละเอียดโครงสรางหนวยชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ัน ป.๔ – ๖) 
ชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  ประกอบดวย 

หนวยการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน ๑๐ หนวย เวลาท่ีใชในการเรียนการสอนและวัดผล ๑๖๐ ชั่วโมง 
แบงเปนภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๘๘ ชั่วโมง และภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๗๒ ชั่วโมงแตละหนวยการเรียนรูจะ
ประกอบดวยตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู ดังนี้ 
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หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

หนวยท่ี ๑ จํานวนนับและการ
บวก ลบ คูณ หาร 

ค ๑.๑ ป.๔/๑ 
ค ๑.๑ ป.๔/๒ 
ค ๑.๒ ป.๔/๑ 
ค ๑.๒ ป.๔/๒ 
ค ๑.๒ ป.๕/๓ 
ค ๑.๒ ป.๖/๒ 
ค ๑.๓ ป.๕/๑ 
ค ๑.๓ ป.๖/๒ 
ค ๑.๔ ป.๖/๑ 
ค ๑.๔ ป.๖/๒ 

๑.  การอาน และการเขียนจํานวนนับท่ีมากกวา 100,000 
๒.  หลัก คาประจําหลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และ
การเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย  
๓.  การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวน 
๔.  การหาคาประมาณเปนจํานวนเต็มสิบ เต็มรอย เต็มพัน 
เต็มหม่ืน … และการนําไปใช 
๕. การบวกและการลบจํานวนหลายหลัก 
๖. โจทยปญหาการบวก การลบ 
๗. การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับมากกวาสี่หลักการคูณ
จํานวนมากกวาหนึ่งหลักกับมากกวาสองหลัก 
๘. การหารท่ีตัวหารไมเกินสามหลัก
๙. โจทยปญหาการคูณ การหาร 
๑๐. โจทยปญหาการบวกลบคูณหารระคนและการสราง
โจทยปญหา 
๑๑. ตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวนเฉพาะ ตัวประกอบ
เฉพาะ  การแยกตัวประกอบห.ร.ม. และค.ร.น. 

หนวยท่ี ๒ เศษสวนและการ
บวก ลบ คูณ หารเศษสวน 

ค ๑.๑ ป.๔/๑ 
ค ๑.๑ ป.๔/๒ 
ค ๑.๑ ป.๕/๑ 
ค ๑.๑ ป.๕/๒ 
ค ๑.๑ ป.๖/๒ 
ค ๑.๒ ป.๔/๓ 
ค ๑.๒ ป.๕/๑ 
ค ๑.๒ ป.๕/๓ 
ค ๑.๒ ป.๖/๑ 
ค ๑.๒ ป.๖/๒ 
 

๑. ความหมาย การอาน  และการเขียนเศษสวน 
๒. เศษสวนแท เศษเกิน จํานวนคละเศษสวนท่ีเทากัน 
เศษสวนอยางตํ่า   
๓. การเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษสวน 
๔. การบวกและการลบเศษสวน 
๕. การแกโจทยปญหาการบวก  การลบเศษสวน 
๖. การคูณ การหารเศษสวน 
๗. การแกโจทยปญหาการคูณ  การหารเศษสวน 
๘. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวนและจํานวนคละ 
๙. การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวนและจํานวนคละ 
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หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

หนวยท่ี ๓ ทศนิยมและการ
บวก ลบ คูณ หารทศนิยม 

ค ๑.๑ ป.๔/๑ 
ค ๑.๑ ป.๔/๒ 
ค ๑.๑ ป.๕/๑ 
ค ๑.๑ ป.๕/๒ 
ค ๑.๑ ป.๕/๓ 
ค ๑.๑ ป.๖/๑ 
ค ๑.๑ ป.๖/๒ 
ค ๑.๑ ป.๖/๓ 
ค ๑.๒ ป.๕/๒ 
ค ๑.๒ ป.๕/๓ 
ค ๑.๒ ป.๖/๑ 
ค ๑.๒ ป.๖/๒ 
ค ๑.๓ ป.๖/๒ 
 

๑. ความหมาย การอาน  การเขียนทศนิยม  การเขียนทศนิยม
ในรูปเศษสวนและการเขียนเศษสวนในรูปทศนิยม 
๒. หลักและคาของเลขโดดในแตละหลัก การเขียนทศนิยมไม
เกินสามตําแหนงในรูปกระจาย 
๓. การเปรียบเทียบและเรียงลําดับทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 
๔. การหาคาประมาณของทศนิยม 
๕. การบวกและการลบทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 
๖. การแกโจทยปญหาการบวก การลบ ทศนิยม ไมเกินสาม
ตําแหนง  
๗. การคูณทศนิยมท่ีมีผลคูณเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 
๘. การหารทศนิยมท่ีผลหารเปนทศนิยมไมเกินสามตําแหนง              
๙. การแกโจทยปญหาการคูณทศนิยมท่ีผลคูณไมเกิน              
สามตําแหนง 
๑๐. การแกโจทยปญหาการหารทศนิยมท่ีตัวต้ังและผลหารไม
เกินสามตําแหนง 
๑๑. การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมไมเกิน                 
สามตําแหนง 
๑๒. การแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
ทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 

หนวยท่ี ๔ การวัด ค ๒.๑ ป.๔/๑ 
ค ๒.๑ ป.๔/๓ 
ค ๒.๑ ป.๔/๔ 
ค ๒.๑ ป.๕/๑ 
ค ๒.๑ ป.๖/๑ 
ค ๒.๒ ป.๔/๑ 
ค ๒.๒ ป.๔/๒ 
ค ๒.๒ ป.๔/๓ 
ค ๒.๒ ป.๖/๓ 
 
 

๑. หนวยวัดความยาว น้ําหนัก และปริมาตร  
๒. ความสัมพันธของหนวยความยาวน้ําหนัก ปริมาตร 
หรือความจุ และเวลา 
๒. มาตราสวน ทิศ แผนผังและแผนท่ี 
๓. การคาดคะเนความยาวน้ําหนัก และปริมาตรหรือ ความจุ 
๔. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวน้ําหนัก ปริมาตร  
เวลา และเงิน 
๕. การบอกเวลาบนหนาปดนาฬิกา การบอกเวลาโดยใช 
จุดและการอาน และบอกระยะเวลา 
๖. การอานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณท่ีระบุเวลา 
๗. การเขียนบันทึกรายรับ รายจาย(ระบุจํานวนเงินโดยใชจุด) 
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หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 
หนวยท่ี ๕ สมการและแบบรูป ค ๔.๑ ป.๔/๑ 

ค ๔.๑ ป.๔/๒ 
ค ๔.๑ ป.๕/๑ 
ค ๔.๑ ป.๖/๑ 
ค ๔.๒ ป.๖/๑ 

๑. แบบรูปและความสัมพันธของจํานวน 
๒. การแกปญหาเก่ียวกับแบบรูป 
๓. สมการและการแกสมการ 
๔. การแกโจทยปญหาดวยสมการ 

หนวยท่ี ๖ รอยละ ค ๑.๑ ป.๕/๓ 
ค ๑.๒ ป.๕/๓ 
ค ๑.๒ ป.๖/๒ 
 
 
 

๑. การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 
๒. การเขียนเศษสวน หรือทศนิยมไมเกินสองตําแหนงในรูป
รอยละการเขียนรอยละในรูปเศษสวนและทศนิยม 
๓. โจทยปญหารอยละในสถานการณตางๆ รวมการหากําไร 
ขาดทุน การลดราคา การหาราคาขาย การหาทุน และ
ดอกเบี้ย (รวมการหารอยละ) 

หนวยท่ี ๗ เรขาคณิต ค ๒.๑ ป.๔/๒ 
ค ๒.๑ ป.๕/๒ 
ค ๒.๑ ป.๕/๓ 
ค ๒.๑ ป.๕/๔ 
ค ๒.๑ ป.๖/๒ 
ค ๒.๑ ป.๖/๓ 
ค ๒.๒ ป.๕/๑ 
ค ๒.๒ ป.๖/๑ 
ค ๓.๑ ป.๔/๑ 
ค ๓.๑ ป.๔/๒ 
ค ๓.๑ ป.๔/๓ 
ค ๓.๑ ป.๔/๔ 
ค ๓.๑ ป.๔/๕ 
ค ๓.๑ ป.๕/๒ 
ค ๓.๑ ป.๕/๓ 
ค ๓.๑ ป.๖/๒ 
ค ๓.๑ ป.๖/๓ 
ค ๓.๒ ป.๔/๑ 
ค ๓.๒ ป.๕/๑ 
ค ๓.๒ ป.๕/๒ 
ค ๓.๒ ป.๕/๓ 
ค ๓.๒ ป.๖/๑ 
ค ๓.๒ ป.๖/๒ 

๑. มุม ชื่อมุม สัญลักษณ สวนประกอบของมุม ชนิดของมุม 
๒. การวัดขนาดของมุม และการสรางมุม 
๓. เสนขนานและสัญลักษณ การสรางเสนขนาน 
๔. การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัย มุมแยง  และ                  
มุมภายในท่ีอยูบนขางเดียวกันของเสนตัด 
๕. ลักษณะ ความสัมพันธและการจําแนกรูปสี่เหลี่ยม              
ชนิดตาง ๆ 
๖. สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆเก่ียวกับเสนทแยงมุม 
๗. การสรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ 
๘. ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ 
๙. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี
ของรูปสี่เหลี่ยม 
๑๐. ชนิดของรูปสามเหลี่ยม สวนประกอบ มุมภายในของ
รูปสามเหลี่ยม และความสัมพันธของรูปสามเหลี่ยม 
๑๑. การสรางรูปสามเหลี่ยม 
๑๒. ความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปสามเหลี่ยม 
๑๓. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี
ของรูปสามเหลี่ยม 
๑๔. สวนประกอบของรูปวงกลม 
๑๕. การสรางรูปวงกลม 
๑๖. การหาความยาวรอบรูปวงกลมและพ้ืนท่ีของรูปวงกลม 
๑๗. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ี
ของรูปวงกลม 
๑๘. รูปท่ีมีแกนสมมาตร 
๑๙. การประดิษฐลวดลายโดยใชรูปเรขาคณิต 
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หนวยการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู 

หนวยท่ี ๘ รูปเรขาคณิตสามมิติ
และปริมาตร 

ค ๒.๑ ป.๕/๕ 
ค ๒.๒ ป.๖/๒ 
ค ๓.๑ ป.๕/๑ 
ค ๓.๑ ป.๖/๑ 
ค ๓.๒ ป.๖/๑ 
 
 

๑. ลักษณะและสวนตาง ๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ               
ชนิดตาง ๆ   
๒. รูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเปนสวนประกอบของรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดตาง ๆ  รูปคลี่และการประดิษฐ   
๓. การหาปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
๔. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรและความจุของ   
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

หนวยท่ี ๙ สถิติและความนา 
จะเปน 

ค ๕.๑ ป.๔/๑ 
ค ๕.๑ ป.๔/๒ 
ค ๕.๑ ป.๔/๓ 
ค ๕.๑ ป.๕/๑ 
ค ๕.๑ ป.๕/๒ 
ค ๕.๑ ป.๖/๑ 
ค ๕.๑ ป.๖/๒ 
ค ๕.๒ ป.๕/๑ 
ค ๕.๒ ป.๖/๑ 

๑. การอานขอมูลจากตารางแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทง
กราฟเสน และแผนภูมิรูปวงกลม 
๒. การเก็บรวบรวมขอมูลและการจําแนกขอมูล การเขียน
แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแทงและกราฟเสน 
๓. การคาดคะเนเก่ียวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณตางๆ 

หนวยท่ี ๑๐ กิจกรรม 
บูรณาการ 

ค ๖.๑ ป.๔๖/๑ 
ค ๖.๑ ป.๔๖/๒ 
ค ๖.๑ ป.๔๖/๓ 
ค ๖.๑ ป.๔๖/๔ 
ค ๖.๑ ป.๔๖/๕ 
ค ๖.๑ ป.๔๖/๖ 

เปนกิจกรรมบูรณาการความรูต้ังแตหนวยท่ี ๑ – ๙ เพ่ือใช
ในการแกปญหาในสถานการณท่ีกําหนดให มี  2 กิจกรรม
ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี ๑  กินอยูคือ จํานวน ๔ ชัว่โมง 
กิจกรรมท่ี ๒  ปลูกผักกับสถิตินอย จํานวน ๔ ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ   สําหรับตัวชี้วัด ตามสาระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ซ่ึงมีอยู 6 ตัวชี้วัดนั้น 
นอกจากจะมีอยูในหนวยท่ี ๑๐ กิจกรรมบูรณาการแลว ยังมีสอดแทรกอยูทุกหนวยการเรียนรูตั้งแตหนวยท่ี ๑ 
ถึงหนวยท่ี ๙ ซ่ึงครูผูสอนสามารถตรวจสอบไดในแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผน 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ัน ป.๔ – ๖) ภาคเรียนท่ี ๑ 
หนวยการเรียนรู 
(รวมจํานวน ๕

หนวย) 
หนวยยอย ( จํานวน ๑๗ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๔๔ แผน) 

จํานวนช่ัวโมง 
(รวมจํานวน   
๘๘ ชั่วโมง) 

ช่ือหนวยยอย จํานวน
(ช่ัวโมง) 

  

หนวยท่ี ๑            
จํานวนนับและการ
บวก ลบ คูณ หาร 

หนวยยอยท่ี ๑.๑ จํานวนนับและ                 
การประมาณ 

หนวยยอยท่ี ๑.๒ การบวก การลบ             
การคูณ  การหาร 

หนวยยอยท่ี ๑.๓ ห.ร.ม.  ค.ร.น. 

๖ 
 

๑๒ 
 

๖ 

๓ 
 

๖ 
 

๓ 

๒๔ 

หนวยท่ี ๒ 
เศษสวนและการ
บวก ลบ คูณ หาร
เศษสวน 

หนวยยอยท่ี ๒.๑ เศษสวน 
หนวยยอยท่ี ๒.๒ การบวก ลบเศษสวน 
หนวยยอยท่ี ๒.๓ การคูณ การหาร

เศษสวน 

๖ 
๖ 
๘ 

๓ 
๓ 
๔ 

๒๐ 

หนวยท่ี ๓ ทศนิยม
และการบวก ลบ 
คูณ หารทศนิยม 

หนวยยอยท่ี ๓.๑ทศนิยม 
หนวยยอยท่ี ๓.๒ การบวก การลบ

ทศนิยม 
หนวยยอยท่ี ๓.๓ การคูณ การหาร

ทศนิยม 
หนวยยอยท่ี ๓.๔ การบวก ลบ คูณ หาร

ทศนิยมระคน 

๘ 
๔ 
 

๘ 
 

๔ 

๔ 
๒ 
 

๔ 
 

๒ 

๒๔ 

หนวยท่ี ๔ การวัด หนวยยอยท่ี ๔.๑ การวัดความยาว ทิศ 
แผนผัง และแผนท่ี 

หนวยยอยท่ี ๔.๒ น้ําหนัก 
หนวยยอยท่ี ๔.๓ ปริมาตรหรือความจุ 
หนวยยอยท่ี ๔.๔ การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ําหนักและปริมาตรหรือความจุ 
หนวยยอยท่ี ๔.๕ เวลา 
หนวยยอยท่ี ๔.๖ เงิน 

๖ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
๒ 

๓ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

๑๖ 

หนวยท่ี ๑๐    
กิจกรรมบูรณาการ 

หนวยยอยท่ี ๑๐.๑ กินอยูคือ 
 

๔ ๒ ๔ 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ัน ป.๔ – ๖) ภาคเรียนท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรู 
(รวมจํานวน ๖

หนวย) 
หนวยยอย (จํานวน ๕ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๓๖ แผน) 

จํานวนช่ัวโมง 
(รวมจํานวน    
๗๒ ชั่วโมง) 

ช่ือหนวยยอย จํานวน
(ช่ัวโมง) 

  

หนวยท่ี ๕ สมการ
และแบบรูป 

 ๘ ๔ ๘ 

หนวยท่ี ๖  รอยละ  ๑๖ ๘ ๑๖ 
หนวยท่ี ๗ 
เรขาคณิต 

หนวยยอยท่ี ๗.๑ พ้ืนฐานเรขาคณิต 
หนวยยอยท่ี ๗.๒ รูปสี่เหลี่ยม 
หนวยยอยท่ี ๗.๓ รูปสามเหลี่ยม 
หนวยยอยท่ี ๗.๔ รูปวงกลม 
หนวยยอยท่ี ๗.๕ เรขาคณิตสรางสรรค 

๖ 
๑๐ 
๖ 
๖ 
๒ 

๓ 
๕ 
๓ 
๓ 
๑ 

๓๐ 

หนวยท่ี ๘                  
รูปเรขาคณิตสาม
มิติและปริมาตร 

 ๖ ๓ ๖ 

หนวยท่ี ๙                
สถิติและ               
ความนาจะเปน 

 ๘ ๔ ๘ 

หนวยท่ี ๑๐ 
กิจกรรมบูรณาการ 

 ๔ ๒ ๔ 

 
ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู 

๑. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตองจัดการเรียนรูตามลําดับหนวยที่กําหนดไว เนื่องจากคณิตศาสตร
มีลําดับของการเรียนรู การจะเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไดนั้น ตองอาศัยความรูพื้นฐานของอีกเร่ืองหนึ่ง เชน จะเรียนรู
เร่ืองการบวก ลบ คูณ หารจํานวนนับ ตองเรียนรูเร่ืองจํานวนนับมากอน เปนตน 

๒. ชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ และ ชั้น 
ประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ นี้ ไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการเพิ่มเติม เพื่อใหนักเรียนนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชในชีวิต
จริง ทําใหการเรียนคณิตศาสตรมีความหมาย กิจกรรมบูรณาการที่จัดไว มีรายละเอียดดังนี้       
                      ๒.๑กิจกรรมบูรณาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 
       สนุกกับเกมตัวตอ จํานวน ๑๔ ชั่วโมง 

    หนอนไหมนารัก จํานวน ๖ ชั่วโมง 
    มาขายของกันเถอะ จํานวน๑๐ ชั่วโมง 
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๒.๒  กิจกรรมบูรณาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  ๖ 

    กินอยูคือ จํานวน ๔ ชั่วโมง 
    ปลูกผักกับสถิตินอย จํานวน ๔ ชัว่โมง 

๓.  การกําหนดกิจกรรมตามศักยภาพของผูเรียน 
แบบฝกหัด ใบกิจกรรมและแบบทดสอบไดมีการกําหนดสัญลักษณ     และแถบสี แสดงระดับความสามารถ
ของนักเรียน ตัวอักษร แสดงแบบฝกหัด ใบกิจกรรม หรือแบบทดสอบ โดย  

ฝ. หมายถึง แบบฝกหัด  
ก. หมายถึงใบกิจกรรม  
ท. หมายถึง แบบทดสอบ  
ผ. หมายถึงแผนการจัดการเรียนรู  

เชน 
 
    เปนแบบฝกหัดของนักเรียนระดับพ้ืนฐาน แบบฝกหัดท่ี๑  แผน ๑ 
 

เปนแบบฝกหัดของนักเรียนระดับพัฒนา แบบฝกหัดท่ี ๑ แผน ๕ 
 
เปนแบบทดสอบของนักเรียนระดับกาวหนา แบบทดสอบท่ี ๒    
แผน ๖ 
 
เปนใบกิจกรรมของนักเรียนระดับกาวหนา ใบกิจกรรมท่ี ๑  
แผน ๖ 
 

                                      เปนใบกิจกรรมของนักเรียนท้ัง ๓ ระดับ ใบกิจกรรมท่ี ๑  
 แผน ๖    
เปนใบกิจกรรมของนักเรียนระดับพ้ืนฐานและระดับกาวหนา                
แผน ๙ ใบกิจกรรมท่ี ๒ 

 

                                                   เปนใบกิจกรรมของนักเรียนระดับพัฒนาและระดับกาวหนา 
                                                   แผน ๘ ใบกิจกรรมท่ี ๔   

หมายเหตุ๑.  รหัสสีและจํานวนดาว หมายถึง ระดับของนักเรียน  เชน  
หมายถึง ระดับพ้ืนฐาน 
หมายถึง ระดับพัฒนา 
 
หมายถึง ระดับกาวหนา 

ก.๑๒๓.๑ / ผ.๖ 

         ก.๑๓.๒ / ผ.๙ 

         ก.๒๓.๔ / ผ.๘ 

ฝ.๑.๑ / ผ.๑ 

ฝ.๒.๑ / ผ.๕ 

ท.๓.๒ / ผ.๖ 

ก.๓.๑ / ผ.๖ 
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๒.  ลําดับท่ีของแบบฝกหัด ใบกิจกรรม และแบบทดสอบจะเรียงตอกันจนครบทุกแผนใน 
                              แตละหนวย เม่ือข้ึนหนวยใหมลําดับท่ีของแบบฝกหัดจะเริ่มตนใหม 
                         ๓.  ลําดับท่ีของแบบฝกหัด  ใบกิจกรรม และแบบทดสอบระดับพ้ืนฐานจะข้ึนตนดวย ๑   
                              ระดับพัฒนาข้ึนตนดวย ๒ และระดับกาวหนาข้ึนตนดวย ๓  เชน   
 
เปนแบบฝกหัดของนักเรียนระดับกาวหนา 

 
การนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 

กอนการนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช ครูควรเตรียมตัวลวงหนา ดังนี้ 
  ๑.  ศึกษาโครงสรางชุดการจัดการเรียนรู เพ่ือใหทราบวาตลอดท้ังปการศึกษา นักเรียนตองเรียนรู 

ท้ังหมดก่ีหนวย แตละหนวยมีหนอยยอยอะไรบาง ใชเวลาสอนก่ีชั่วโมง และมีก่ีแผน  
            ๒.  ศึกษาโครงสรางหนวย (ดูในชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฯ) ในแตละ
หนวยมีก่ีแผน แตละแผนนักเรียนท้ัง ๓ ระดับจะไดเรียนรูอะไรบาง  ซ่ึงจะชวยใหครูผูสอนมองเห็นภาพรวม
ของการสอนในหนวยดังกลาวไดอยางชัดเจน  
   ๓.  ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงอยูหนาแผนแตละแผน เปนการบอกแนวทางการจัด
กิจกรรมในแตละข้ันตอนการสอน  ทําใหครูมองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรูในแตละระดับ 
            ๔.  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู (ดูในชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรฯ) 
ตามหัวขอตอไปนี้ 
   ๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา  เปนเนื้อหาท่ีนักเรียนตองเรียนรูในแผนท่ีกําลังศึกษา 
   ๔.๒ สาระสําคัญ เปนความคิดรวบยอดท่ีนักเรียนควรจะไดหลังจากไดเรียนรูตาม
แผนท่ีกําหนด 
   ๔.๓ จุดประสงคการเรียนรู  แบงเปนดานความรู และดานทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร  แตละแผนไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูแยกตามระดับความสามารถของนักเรียน 
(พ้ืนฐาน พัฒนา และกาวหนา) ซ่ึงบางแผนไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูครบท้ัง ๓ ระดับความสามารถของ
นักเรียน บางแผนกําหนดจุดประสงคไมครบท้ัง ๓ ระดับ เนื่องจากในหัวขอท่ีนักเรียนกําลังเรียนอยูนั้นไมมี
ตัวชี้วัดท่ีตองวัด แตในแผนไดกําหนดใหนักเรียนมีกิจกรรมทบทวนความรูหรือกิจกรรมเสริม สําหรับ
จุดประสงคการเรียนรูดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เปนการกําหนดจุดประสงคในภาพรวมท้ัง 
๓ ระดับ หรือถามีจุดประสงคท่ีแตกตางกันในแตละระดับก็จะมีการเขียนแยกไวใหในแผน   
   ๔.๔ กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน ข้ันนํา  ข้ันสอน  และข้ันสรุป ซ่ึงแตละข้ัน
ครูผูสอนควรศึกษาทําความเขาใจอยางละเอียด นอกจากนี้ครูควรพิจารณาดวยวา ในแตละข้ันตอนการสอน 
ครูจะตองศึกษาวามีสื่อ/อุปกรณอะไรบาง   

๔.๕ สื่อ/แหลงเรียนรู  เปนการบอกรายการสื่อ อุปกรณและแหลงเรียนรู 
   ๔.๖ การประเมิน  เปนการบอกท้ังวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑการประเมิน สําหรับ
เครื่องมือการประเมินในชุดการจัดการเรียนรูฯ นี้ ไดจัดเตรียมไวใหครูผูสอนเรียบรอยแลว 
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แนวทางในการวัดประเมินผล 
การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีตองทําควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนการวัดผล 

และประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร  มีหลักการสําคัญ  ดังนี้ 
             ๑.  การวัดผลและประเมินผลตองกระทําอยางตอเนื่องควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู    
ผูสอนอาจใชคําถามเพ่ือตรวจสอบและสงเสริมความรูความเขาใจดานเนื้อหา ดานทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การกระตุนดวยคําถามท่ีเนนการคิด ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเองและระหวาง
ผู เรียนกับผูสอนผู เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ได เรียนรูจากการนําเสนอของเพ่ือนไดประเมิน
ความสามารถของตนเอง  นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถใชคําตอบของผูเรียนเปนขอมูลเพ่ือตรวจสอบความรู
ความเขาใจ และพัฒนาการดานทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของผูเรียนไดอีกดวย 
             ๒.  การวัดผลและประเมินผลตองตรงตามมาตรฐานการเรียนรู ผูสอนตองเลือกวิธีวัดผลและ
ประเมินผลใหเหมาะสม ตรงตามตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ท้ังนี้ใหครอบคลุมท้ังดานความรู 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและผูสอนตองแจงผลการเรียนรู              
ใหผูเรียนทราบ 
 ๓. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรตองใหไดสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน ผูสอน
สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสมอยางหลากหลาย และนําผลท่ีไดไปตรวจสอบกับตัวชี้วัด
ตามท่ีกําหนดไวซ่ึงจะทําใหผูสอนไดสารสนเทศเก่ียวกับผู เรียนอยางครบถวน แนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลทางคณิตศาสตรเพ่ือใหไดสารสนเทศดังกลาว สามารถทําได ๓ลักษณะ ดังนี้ 
  ๓.๑  การประเมินเพ่ือวินิจฉัยผูเรียน  มีจุดประสงคเพ่ือตรวจสอบความรูความสามารถและ
คนหาจุดเดนหรือจุดดอยของผูเรียนกอนการเรียน อาจใชการสังเกต การซักถาม หรือการใชแบบทดสอบ ท้ังนี้
คําถามหรือแบบทดสอบควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาระท่ีเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู   
  ๓.๒  การประเมินเพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับ  มีจุดประสงคเพ่ือตรวจสอบผูเรียนถึงการบรรลุ
ตัวชี้วัด  โดยเนนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ซ่ึงอาจใชการอภิปรายในชั้นเรียน การแกปญหา 
การทดสอบ  การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เชน การทํารายงาน การทําโครงงาน  
  ๓.๓  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน  มีจุดประสงคเพ่ือตรวจสอบความรู ความเขาใจ
การประยุกตใชความรูและความสามารถของผูเรียนในรายวิชานั้น การประเมินควรพิจารณาจากการวัดผล
ระหวางเรียน การวัดผลหลังเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เอกสารประกอบชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
               ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรมีเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
๑. ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครู 

๑.๑ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๗ เลม 
 ๑.๒.ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๕ เลม    

๑.๓. ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๕ เลม 
๑.๔. ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๖ เลม 
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๒.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน
      ๒.๑ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี 

     ๒.๒ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนั
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ภาคเรี
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

เกริ่นนํา 
วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีมุงใหนักเรียนเกิดความรูความเข

การพัฒนาการคนควาหาความรูเก่ี
กระบวนการเรียนการสอน นอกจากมุงเนนใหนักเรียนเขาใจและอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนได โดยผานกิจกรรมท่ี
สงเสริมทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวิทยาศาสตร กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู  ไปพรอม ๆ กัน  ยังมุงหวังใหนักเรียนไดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จัดทําเปนหนวยการเรียนรูโดยผาน
การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรู
ในโรงเรียนท่ีมีครูไมครบชั้น  ในการจัดการเรียนรู ครูสามารถรวมนักเรียนเขาดวยกัน จากนั้นคละกลุมของ
นักเรียนตามสมรรถนะ เชน กลุมเกง กลุมปานกล
กลุมการเรียนรูชา หรือ กลุมอานคลอง กลุมอานไดแตยังไมคลอง กลุมอานไมคลอง
หนวย ครูสามารถจัดกิจกรรมและเลือกใบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสมรรถนะของผูเรียน 
เรียนรูแตละภาคเรียน ครูสามารถเลือกหนวยการเรียนรูท่ีใชเวลาในการเรียนรูรวมกันไมเกิน 
รวม ๑ ปการศึกษาไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง ดังนั้น นักเรียนระดับ ป
เวลา ๓ ภาคเรียน เม่ือเรียนครบทุกหนวยแลว ครูจะวนก

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน ชวงชั้นท่ี ๑  

ภาคเรียนท่ี ๑   จํานวน๕ เลม  
ภาคเรียนท่ี ๒   จํานวน ๔ เลม 
ภาคเรียนท่ี ๑   จํานวน ๕ เลม  
ภาคเรียนท่ี ๒   จํานวน ๔ เลม                               
ภาคเรียนท่ี ๑   จํานวน ๕ เลม  
ภาคเรียนท่ี ๒   จํานวน ๔ เลม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน ชวงชั้นท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๔ เลม  
ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๕ เลม 
ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๔ เลม  
ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๕ เลม 
ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๔ เลม  
ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๕ เลม 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ตรเปนวิชาท่ีมุงใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว
การพัฒนาการคนควาหาความรูเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูรอบตัวอยางเปนแบบแผนและมีข้ันตอน 
กระบวนการเรียนการสอน นอกจากมุงเนนใหนักเรียนเขาใจและอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนได โดยผานกิจกรรมท่ี
สงเสริมทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวิทยาศาสตร กระบวนการ

มรู  ไปพรอม ๆ กัน  ยังมุงหวังใหนักเรียนไดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จัดทําเปนหนวยการเรียนรูโดยผาน

การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑นําผลวิเคราะหตัวชี้วัด
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรู
ในโรงเรียนท่ีมีครูไมครบชั้น  ในการจัดการเรียนรู ครูสามารถรวมนักเรียนเขาดวยกัน จากนั้นคละกลุมของ
นักเรียนตามสมรรถนะ เชน กลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน หรือ กลุมเรียนรูเร็ว กลุมการเรียนรูปานกลาง 
กลุมการเรียนรูชา หรือ กลุมอานคลอง กลุมอานไดแตยังไมคลอง กลุมอานไมคลอง ในการจัดการเรียนรูแตละ
หนวย ครูสามารถจัดกิจกรรมและเลือกใบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสมรรถนะของผูเรียน 
เรียนรูแตละภาคเรียน ครูสามารถเลือกหนวยการเรียนรูท่ีใชเวลาในการเรียนรูรวมกันไมเกิน 

ชั่วโมง ดังนั้น นักเรียนระดับ ป.๑๓แตละคนจะเรียนรูครบท้ัง 
ภาคเรียน เม่ือเรียนครบทุกหนวยแลว ครูจะวนกลับมาท่ีหนวยการเรียนรูท่ี ๑ใหม จึงจะเห็นไดวา 
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เลม                                

าใจในสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวรวมท้ังไดมี
ตัวอยางเปนแบบแผนและมีข้ันตอน นอกจากนี้ใน

กระบวนการเรียนการสอน นอกจากมุงเนนใหนักเรียนเขาใจและอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึนได โดยผานกิจกรรมท่ี
สงเสริมทักษะการคิด การแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จิตวิทยาศาสตร กระบวนการ

มรู  ไปพรอม ๆ กัน  ยังมุงหวังใหนักเรียนไดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได   
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จัดทําเปนหนวยการเรียนรูโดยผาน

นําผลวิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมาจัดทําเปนหนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรู
ในโรงเรียนท่ีมีครูไมครบชั้น  ในการจัดการเรียนรู ครูสามารถรวมนักเรียนเขาดวยกัน จากนั้นคละกลุมของ

าง กลุมออน หรือ กลุมเรียนรูเร็ว กลุมการเรียนรูปานกลาง 
ในการจัดการเรียนรูแตละ

หนวย ครูสามารถจัดกิจกรรมและเลือกใบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสมรรถนะของผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแตละภาคเรียน ครูสามารถเลือกหนวยการเรียนรูท่ีใชเวลาในการเรียนรูรวมกันไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง    

แตละคนจะเรียนรูครบท้ัง ๗ หนวย ภายใน
ใหม จึงจะเห็นไดวา  
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นักเรียนแตละคนจะมีโอกาสกลับมาเรียนรูแตละชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนจํานวน ๒ครั้ง โดยครั้งท่ี ๒
นักเรียนท่ีเคยผานการเรียนในรอบแรกควรไดรับใบกิจกรรม ใบงาน และแบบทดสอบท่ีมีระดับสมรรถนะสูง
กวาเดิม และสามารถเปนพ่ีเลี้ยงในการทํากิจกรรมใหกับนองท่ีเขามาเรียนชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้เปน
ครั้งแรกในการจัดการเรียนรูแตละชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับชั้นป. ๔ – ๖ จะแตกตางจากระดับชั้น
ป. ๑ – ๓ เพราะนักเรียนมีโอกาสเรียนแตละชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพียงครั้งเดียวเทานั้น ดังนั้น           
ครูจึงตองบริหารจัดการเวลาท่ีจะชวยใหนักเรียนทุกคนในหองเรียนเรียนรูและเขาใจในแนวความคิดหลัก            
ของแตละเรื่อง 

โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มี ๒ ชุดตามชวงชั้นของนักเรียน ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู   จํานวน   ๗  หนวย 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู    จํานวน  ๑๐ หนวย 

รายละเอียดหนวยการเรียนรูแตละชวงนั้นมีดังนี้ 

แผนภาพความคิดแสดงโครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป. ๑ ๓) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร 
(๘๐ช่ัวโมง/ป) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 
สัตว 

(๒๐ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ 
ตัวเรา 

(๑๐ ชั่วโมง) 
หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 

ของเลนของใช แรงและ
พลังงานไฟฟา 
(๒๘ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 
ทองฟา ดวงดาว และ

ปรากฏการณดาราศาสตร 
(๑๒ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ 
สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑๐ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
ดิน น้ํา อากาศ 
(๒๐ ชั่วโมง) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 
พืช 

(๒๐ ชั่วโมง) 
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คําอธิบายรายละเอียดโครงสรางหนวยชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป.๑๓) 

ในชวงชั้นท่ี ๑  (ชั้น ป. ๑๓) นักเรียนจะเรียนครบ  ๗ หนวยการเรียนรู โดยใชเวลา ๑๒๐ ชั่วโมง   
ใน ๓ ภาคการศึกษา และกลับมาเรียนอีกรอบในอีก ๓ ภาคเรียนการศึกษา ซ่ึงนักเรียนอาจไดรับใบกิจกรรมท่ี
พัฒนาสมรรถนะของตนเองสูงข้ึนเม่ือไดกลับมาเรียนหนวยการเรียนรูเดิมอีกครั้ง                                           
แตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวยตัวข้ีวัดและสาระการเรียนรู ดังนี้  




หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 
สัตว 

ว ๑.๑ ป. ๑/๑ 
ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
ว ๑.๑ ป. ๒/๒ 
ว ๑.๑ ป. ๒/๓ 
ว ๑.๒ ป. ๑/๑ 
ว ๑.๒ ป. ๒/๑ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๑ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๒ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๓ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๔ 

สิ่งตาง ๆ รอบตัวมีท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตสิ่งมีชีวิตกินอาหาร 
หายใจ ขับถาย เคลื่อนท่ี สืบพันธุออกลูกหลานไดสัตวจึงตองการอาหาร 
นํ้า อากาศเพ่ือการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโต 

สัตวเปนสิ่งมีชีวิต ท่ีมีโครงสรางภายนอก ไดแก ตา หู จมูก ปาก ขา 
และเทา แตละสวนทําหนาท่ีแตกตางกันสัตวสามารถตอบสนองตอแสง 
อุณหภูมิ และการสัมผัส สัตวแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกันและมี
ลักษณะภายนอกท่ีปรากฏคลายคลึงระหวางพอแมกับลูก ลักษณะท่ี
ถายทอดจากพอแมสูลูกเปนลักษณะทางพันธุกรรม 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  
ตัวเรา 

ว ๑.๑ ป.๑/๓ 
ว ๑.๑ ป.๒/๔ 
ว ๑.๑ ป.๒/๕ 
ว ๑.๒ ป.๓/๒ 
ว ๑.๒ ป.๓/๓ 

อวัยวะภายนอกของมนุษยมีลักษณะหนาท่ี และความสําคัญแตกตาง
กันจึงตองดูแลรักษา รางกายของมนุษยมีการตอบสนองตอแสง อุณหภูมิ 
และการสัมผัส ตั้งแตแรกเกิดจนเปนผู ใหญ รางกายมนุษยมีการ
เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอาหาร นํ้า และอากาศเปนปจจัยท่ีจําเปนตอ
การดํารงชีวิต และการเจริญเติบโต คนในครอบครัวเดียวกันจะมีลักษณะ
บางลักษณะคลายคลึงกันลักษณะทางพันธุกรรมสามารถถายทอดจาก
บรรพบุรุษสูลูกหลาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ 
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ว ๒.๑ป. ๓/๑ 
ว ๒.๒ป. ๓/๑ 
ว ๒.๒ป. ๓/๒ 
ว ๒.๒ ป. ๓/๓ 
ว.๕.๑ป. ๓/๑ 
ว.๕.๑ป. ๓/๒ 

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งท่ีอยูรอบๆตัวเรา มีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งท่ีไมมี
ชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตน้ันจะมีความสัมพันธรวมกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตดวยกัน
และกับสิ่งท่ีไมมีชีวิต ท้ังน้ีทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีมี
ประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดิน หิน นํ้า อากาศ ปาไม สัตวปา แร
ธาตุ จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติ            
ในทองถ่ินรวมถึงพลังงานไฟฟาท่ีมีการผลิตมาจากแหลงพลังงานธรรมชาติ 
เชน ถานหิน นํ้ามันหากมนุษยนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางมากมาย 
จึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน มนุษยจึงตองมีสวนรวม ชวยกัน
ดูแล และรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติและไฟฟา อยางประหยัด คุมคา 
เพ่ือใหมีการใชไดนานและยั่งยืน 
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หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
ดิน น้ํา อากาศ 

ว ๖.๑ ป.๑/๑ 
ว ๖.๑ ป.๒/๑ 
ว ๖.๑ ป.๓/๑ 
ว ๖.๑ ป.๓/๒ 
ว ๖.๑ ป.๓/๓ 

ดินมีองคประกอบ คือ เศษหิน ซากพืช ซากสัตว อากาศและนํ้าดินใน
แตละทองถ่ินอาจมีลักษณะ สมบัติท้ังท่ีเหมือนกันและแตกตางกันดินอาจ
จําแนกเปนประเภทใหญๆไดเปนดินเหนียว ดินรวน ดินทราย ซึ่งเหมาะสม
ในการปลูกพืชไดแตกตางกันดินในทองถ่ินนํามาใชประโยชนไดมากมาย 

พ้ืนผิวโลกปกคลุมดวยนํ้า  ๓ ใน ๔ สวน อีก ๑ ใน ๔ สวน เปนพ้ืนดิน
นํ้าบนโลกมีท้ังนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ซึ่งมีท้ังนํ้าจืดและนํ้าเค็มนํ้าสวนมาก
เปนนํ้าเค็ม จึงมีน้ําจืดเพ่ือเปนนํ้ากิน นํ้าใชจํากัด 

นํ้าเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตแตนํ้าจืดมีอยูอยางจํากัด จึงตอง
รูจักใชอยางประหยัดนํ้าท่ี มีรูปรางเปลี่ยนแปลงตามภาชนะ ผิวหนาของนํ้า
จะรักษาระดับอยูในแนวราบและนํ้าละลายสารบางอยางไดสี กลิ่น ความ
โปรงใสของนํ้า เปนสวนหน่ึงของการบอกคุณภาพของนํ้า 

นํ้าเปนองคประกอบหน่ึงของอากาศ อากาศยังประกอบดวย แกส
ไนโตรเจน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซดและแกสอ่ืนๆ อากาศมีสถานะ
เปนแกสมีอยูทุกหนทุกแหง สมบัติท่ัวไปของอากาศคือ ไมมีสี กลิ่น  และรส 
มีน้ําหนักมีปริมาตร ตองการท่ีอยูและมีแรงกระทําตอวัตถุทุกทิศทางอากาศ
มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกชนิดหายใจโดยใชอากาศ และ
ยังนําอากาศไปใชประโยชนอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวันอุณหภูมิของอากาศใน
วันหน่ึงๆเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานท่ี การท่ีอุณหภูมิของอากาศในท่ี
ตางๆ ตางกัน ทําใหเกิดลม 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 
พืช 

 

ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
ว ๑.๑ ป. ๒/๑ 
ว ๑.๑ ป. ๒/๒ 
ว ๑.๑ ป. ๒/๓ 
ว ๑.๒ ป. ๑/๑ 
ว ๑.๒ ป. ๒/๑ 
ว ๑.๒ ป. ๓/๑ 

พืชเปนสิ่งมีชีวิตตองการอาหาร นํ้า อากาศเพ่ือการดํารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตโครงสรางภายนอกของพืช ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก และผล 
แตละสวนทําหนาท่ีแตกตางกันพืชสามารถตอบสนองตอแสง อุณหภมูิ และ
การสัมผัสพืชแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกันซึ่งสามารถนํามาใชในการจัด
กลุมพืชพืชมีประโยชนตอมนุษยในแงปจจัยสี่ คือ เปนอาหาร ท่ีอยูอาศัย 
เครื่องนุงหม และยารักษาโรค 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 
ของเลนของใช แรง และ
พลังงานไฟฟา 
 

ว. ๓.๑ ป. ๑/๑ 
ว. ๓.๑ ป. ๑/๒ 
ว. ๓.๑ ป. ๒/๑ 
ว. ๓.๑ ป. ๒/๒ 
ว. ๓.๑ ป. ๓/๑ 
ว. ๓.๑ ป. ๓/๒ 
ว. ๓.๒ ป. ๓/๑ 
ว. ๓.๒ ป. ๓/๒ 

วัสดุท่ีใชทําของเลน ของใชในชีวิตประจําวัน เชน ไม เหล็ก กระดาษ 
พลาสติก ยาง อาจมีลักษณะ เชน สี รูปราง ขนาด พ้ืนผิว เหมือนหรือ
แตกตางกัน หรืออาจมีสมบัติเหมือนหรือแตกตางกัน ลักษณะหรือสมบัติ
ตางๆ ของวัสดุสามารถนํามาใชเปนเกณฑการจําแนกวัสดุท่ีใชทําของเลน 
ของใชในชีวิตประจําวัน การเลือกวัสดุและสิ่งของตางๆ มาใชงานใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือความเหมาะสมและปลอดภัยตองพิจารณาจากสมบัติ
ของวัสดุท่ีใชทําสิ่งของน้ัน 
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หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 
ของเลนของใช แรง และ
พลังงานไฟฟา 
 

 
ว ๔.๑ ป. ๑/๑ 
ว ๔.๑ ป. ๒/๑ 
ว ๔.๑ ป. ๒/๒ 
ว ๔.๑ ป. ๒/๓ 
ว ๔.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๔.๑ ป. ๓/๒ 
ว ๕.๑ ป. ๒/๑ 
ว ๕.๑ ป. ๒/๒ 
ว ๕.๑ ป. ๓/๑ 
ว ๕.๑ ป. ๓/๒ 

เมื่อมีแรงมากระทํา เชน บีบ บิด ทุบ ดัด ดึง ตลอดจนการทําใหรอน
ข้ึนหรือทําใหเย็นลง จะทําใหวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง ลักษณะหรือ
มีสมบัติแตกตางไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ อาจนํามาใช
ประโยชนหรืออาจทําใหเกิดอันตรายได 

การดึงและการผลัก เปนการออกแรงกระทําตอวัตถุ ซ่ึงอาจทําใหวัตถุ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ี หรือไมเคลื่อนท่ี และเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือ
อาจไมเปลี่ยนแปลงรูปราง 

แมเหล็กมีแรงดึงดูดหรือแรงผลักระหวางแทงแมเหล็ก รอบแทง
แมเหล็กมีสนามแมเหล็กและสามารถดึงดูดวัตถุท่ีทําดวยสารแมเหล็ก 
แมเหล็กมีประโยชนในการทําของเลน ของใช และนําไปแยกสารแมเหล็ก
ออกจากวัตถุอ่ืนได 

เมื่อถูวัตถุบางชนิดแลวนําเขาใกลกันจะดึงดูดหรือผลักกันได แรงท่ี
เกิดข้ึนน้ี เรียกวา แรงไฟฟา และวัตถุนั้นจะดึงดูดวัตถุเบาๆ ได 

วัตถุตกสูพ้ืนโลกเสมอ เน่ืองจากแรงโนมถวงหรือแรงดึงดูดของโลก
กระทําตอวัตถุ และแรงน้ีคือนํ้าหนักของวัตถุ 

ไฟฟาจากเซลลไฟฟาหรือแบตเตอรี่สามารถทํางานได ไฟฟาจึงเปน
พลั ง งาน ไฟฟ า เปลี่ ยน เปนพลั งงาน อ่ืนได  ซึ่ งตรวจสอบได จาก
เครื่องใชไฟฟาในบาน เชน พัดลม หมอหุงขาวไฟฟา การผลิตไฟฟาใช
พลังงานจากแหลงพลังงานธรรมชาติ ซึ่งบางแหลงเปนแหลงพลังงานท่ีมี
จํากัด เชน นํ้ามัน แกสธรรมชาติ บางแหลงเปนแหลงพลังงานท่ีหมุนเวียน
ได เชน นํ้า ลม ไฟฟามีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน เชน เปนแหลงกําเนิด
แสงสวาง จึงตองใชไฟฟาอยางประหยัด รวมท้ังใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 
ทองฟา ดวงดาว และ
ปรากฏการณดารา
ศาสตร 
 

ว ๗.๑ ป. ๑/๑ 
ว ๗.๑ ป. ๒/๑ 
ว ๗.๑ ป. ๓/๑ 

ในทองฟามีดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว โดยจะมองเห็นทองฟา
มีลักษณะเปนครึ่งทรงกลมครองแผนดินไว   ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงาน
ท่ีสําคัญของโลก เพราะใหท้ังพลังงานความรอนและพลังงานแสง ซึ่งชวยใน
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

โลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดปรากฏการณข้ึนตกของดวงอาทิตยและ
ดวงจันทร การเกิดกลางวันและกลางคืน และการกําหนดทิศ  

การท่ีโลกหมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากข้ัวโลก
เหนือ ทําใหคนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยและดวงจันทรปรากฏข้ึนจาก
ขอบฟาดานหน่ึง และปรากฏลับขอบฟาอีกดานหน่ึง หมุนเวียนเชนน้ีเสมอ 

เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองดานท่ีหันรับแสงเปนเวลากลางวัน และดาน
ตรงขามท่ีไมไดรับแสงเปนเวลากลางคืน  

การท่ีคนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตยปรากฏข้ึนจากขอบฟาดานหน่ึง จึง
กําหนดใหเปนทิศตะวันออก และดานท่ีมองเห็นดวงอาทิตยตกลับขอบฟา 
กําหนดใหเปนทิศตะวันตก 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี ๑ (ชั้น ป. ๑  ๓ ) เปนดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
หนวยการเรียนรู 

(รวมจํานวน  
๓ หนวย) 

หนวยยอย  (จํานวน ๑๔ หนวยยอย) จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๑๔ แผน) 

จํานวนชั่วโมง 
(รวมจํานวน ๔๐

ช่ัวโมง) ชื่อหนวยยอย จํานวน 
(ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูที่ 
๑ สัตว 
(๒๐ ชั่วโมง) 
 

หนวยยอยที่ ๑ สิ่งมีชวีิตกับ
สิ่งไมมชีีวิต  

หนวยยอยที่ ๒ โครงสรางและหนาที่
ของโครงสรางสัตว 

หนวยยอยที่ ๓ ปจจัยในการ
ดํารงชีวิต 

หนวยยอยที่ ๔ การตอบสนองตอสิ่ง
เราของสัตว 

หนวยยอยที่ ๕ ลักษณะของสัตวและ
การจําแนก 

หนวยยอยที่ ๖ ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

๓ 
 

๒ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๓ 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๓ 
 

๒ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๒ ตัวเรา 
(๑๐ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ หนาท่ีและความสําคัญ 
                    ของอวัยวะ 
หนวยยอยที่ ๒ การตอบสนองตอสิ่ง

เราของมนุษย 
หนวยยอยที่ ๓ ปจจัยทีจ่ําเปนตอ

การดํารงชีวิต 
หนวยยอยที่ ๔ ลักษณะทาง

พันธุกรรม 

๓ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

 

๓ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๓ สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑๐ ชั่วโมง) 
 

หนวยยอยที่ ๑ สิ่งแวดลอมของฉัน 
หนวยยอยที่ ๒ ความสัมพันธของ        

ส่ิงมีชีวิตกับ
ส่ิงแวดลอม 

หนวยยอยที่ ๓ ทรัพยากรของเรา 
หนวยยอยที่ ๔ การใชทรัพยากร

อยางยั่งยืน 

๒ 
๒ 
 
 

๒ 
๔ 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
 

๒ 
๒ 
 
 

๒ 
๔ 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี ๑ (ชั้น ป. ๑  ๓) เปนดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรู 

(รวมจํานวน  
๒ หนวย) 

หนวยยอย 
(จํานวน ๑๐ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๑๐ แผน) 

จํานวนชั่วโมง 
(รวมจํานวน ๔๐

ช่ัวโมง) 
ชื่อหนวยยอย 

จํานวน 
(ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูที่ 
๔ ดิน นํ้า อากาศ 
  (๒๐ ชั่วโมง) 
 

หนวยยอยที่ ๑ องคประกอบของดิน 
หนวยยอยที่ ๒ ลักษณะและสมบัติ

บางประการของดิน 
หนวยยอยที่ ๓ ประเภทและ

ประโยชนของดิน 
หนวยยอยที่ ๔ สมบัติของน้าํและ 

การใชประโยชน 
หนวยยอยที่ ๕ อากาศและสมบัติ

ของอากาศ 
หนวยยอยที่ ๖ การเกิดลม 
 

๓ 
๓ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๓ 
๓ 
 

๔ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๓ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 
๕ พืช 

 (๒๐ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ ปจจัยทีจ่ําเปนตอ 
การดํารงชีวิตของพชื 

หนวยยอยที่ ๒ การตอบสนองตอสิ่ง
เราของพืช 

หนวยยอยที่ ๓ โครงสรางและหนาที่
ของโครงสรางพืช 

หนวยยอยที่ ๔ ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 

๑ 
 

๑ 
 

          ๑ 
 

๑ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี ๑ (ชั้น ป.๑  ๓) เปนดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๓ 
หนวยการเรียนรู 

(รวมจํานวน  
๓ หนวย) 

หนวยยอย 
(จํานวน ๑๓ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๑๓แผน) 

จํานวนชั่วโมง 
(รวมจํานวน ๔๐

ช่ัวโมง) 
ชื่อหนวยยอย 

จํานวน 
(ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูที่ 
๖ ของเลนของใช 
แรง และพลังงาน
ไฟฟา 
  (๒๘ ชั่วโมง) 
 

หนวยยอยที่ ๑ การดึงการผลัก ผล
ของการออกแรง 

หนวยยอยที่ ๒ ของเลนของใช 
หนวยยอยที่ ๓ สมบัติของวัสด ุ
หนวยยอยที่ ๔ แมเหล็ก 
หนวยยอยที่ ๕ แรงไฟฟา 
หนวยยอยที่ ๖ ความรอนกับการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุ 
หนวยยอยที่ ๗ พลังงานไฟฟา 
หนวยยอยที่ ๘ แรงดึงดูดของโลก 

๔ 
 

๒ 
๒ 
๖ 
๔ 
๒ 
 

๖ 
๒ 

๒ 
 

๑ 
๑ 
๓ 
๒ 
๑ 
 

๓ 
๑ 

๔ 
 

๒ 
๒ 
๖ 
๔ 
๒ 
 

๖ 
๒ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๗ ทองฟา ดวงดาว 
และปรากฏการณ
ดาราศาสตร 
(๑๒ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ ทองฟาและดาวใน
ทองฟา 

หนวยยอยที่ ๒ การเกิดกลางวนั
กลางคืน  

หนวยยอยที่ ๓ การข้ึนตกของดวง
อาทิตยและการเกิดทิศ 

หนวยยอยที่ ๔ ความสาํคัญของดวง
อาทิตย 

๓ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๒ 

๑ 
 
          ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๒ 
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แผนภาพความคิดแสดงโครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ัน ป.๔  ๖) 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 
(๘๐ช่ัวโมง/ป) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 
พืช (๒๓ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ 
สัตว (๑๗ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 
รูจักน้ํา อากาศ และการ

เปลี่ยนแปลง (๒๓ ชั่วโมง) หนวยการเรียนรูท่ี ๓
รางกายของเรา (๒๒

ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

(๓๓ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 
สมบัติของวัสดุและ
สาร (๑๙ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 
เสียงและไฟฟา (๓๒ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘ 
แสงและปรากฏการณ
ทางแสง (๒๐ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙  
แรง (๒๓ ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ 
ระบบสุริยะ และปรากฏการณ

ดาราศาสตร 
(๒๘ ชั่วโมง) 
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คําอธิบายรายละเอียดโครงสรางหนวยในชวงชัน้ที่ ๒  (ชั้น ป. ๔๖) 
ในชวงชั้นที่ ๒  (ชั้น ป. ๔๖) นักเรียนจะเรียนครบ  ๑๐  หนวยการเรียนรู โดยใชเวลา ๒๔๐ ชั่วโมง 

ใน ๖ ภาคการศึกษา แตละหนวยการเรียนการเรียนรูจะประกอบดวยตัวชี้วัดและคําอธิบายหนวย ดังนี้   
หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด คําอธิบายหนวย 

หนวยการเรียนรูที่ ๑ 
พืช 

ว ๑.๑ป.๔/๑ 
ว ๑.๑ป.๔/๒ 
ว ๑.๑ป.๔/๓ 
ว ๑.๑ป.๕/๑ 
ว ๑.๑ป.๕/๒ 
ว ๑.๑ป.๕/๓ 
ว ๑.๒ป.๕/๓ 
ว ๑.๒ป.๕/๔ 

   เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับพืช ปจจัยในการดํารงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของพืช วัฏจักรชีวิตและการตอบสนองตอสิง่เรา และสามารถ
จําแนกพืชออกเปนพชืดอกและพืชไมมีดอกจากลักษณะภายนอก 

หนวยการเรียนรูที่ ๒ 
สัตว 

ว ๑.๑ป.๔/๔ 
ว ๑.๑ป.๕/๔ 
ว ๑.๑ป.๕/๕ 
ว ๑.๒ป.๕/๕ 

เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับสัตวในดานพฤติกรรมและการ
ตอบสนองตอสิ่งเราของสัตว วัฏจักรชีวิต การสืบพนัธุและการขยายพันธุของ
สัตว  และการจาํแนกสัตวโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ 

หนวยการเรียนรูที่ ๓ 
รางกายของเรา 

ว ๑.๑ป.๖/๑ 
ว ๑.๑ป.๖/๒ 
ว ๑.๑ป.๖/๓ 
ว ๑.๒ป.๕/๑ 
ว ๑.๒ป.๕/๒ 

    เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  เจริญเติบโตของมนุษย อาหารและสารอาหาร และระบบตางๆ ของ
รางกายที่ทาํงานสัมพันธกัน 

หนวยการเรียนรูที่ ๔ 
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ว ๒.๑ป.๖/๑ 
ว ๒.๑ป.๖/๒ 
ว ๒.๑ป.๖/๓ 
ว ๒.๒ป.๖/๑ 
ว ๒.๒ป.๖/๒ 
ว ๒.๒ป.๖/๓ 
ว ๒.๒ป.๖/๔ 
ว ๒.๒ป.๖/๕ 
ว ๖.๑ป.๔/๑ 
ว ๖.๑ป.๔/๒ 
ว ๖.๑ป.๖/๑ 
ว ๖.๑ป.๖/๒ 
ว ๖.๑ป.๖/๓ 

    เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพนัธของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอมในแตละแหลงที่อยู แหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน การใชและ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดดิน หิน และการเกิดธรณพิบัติภัย 

หนวยการเรียนรูที่ ๕ 
สมบัติของวัสดุและ
สาร 

ว ๓.๑ป.๕/๑ 
ว ๓.๑ป.๕/๒ 
ว ๓.๑ป.๖/๑ 
ว ๓.๑ป.๖/๒ 
ว ๓.๑ป.๖/๔ 
ว ๓.๑ป.๖/๕ 

    เพื่อใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับสมบัติดานความแข็ง ความ
เหนียว ความยืดหยุน การนาํความรอน การนําไฟฟา ความหนาแนนของวัสดุ 
ตลอดจนเรียนรูเก่ียวกับการใชวสัดุที่ใชในชีวิตประจําวนั 
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๖๖ 

 

 
 

 

 

 

หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด คําอธิบายหนวย 
 
หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 
รูจักน้ํา อากาศ และ
การเปลี่ยนแปลง 

ว ๓.๒ป.๖/๑ 
ว ๓.๒ป.๖/๒ 
ว ๓.๒ป.๖/๓ 
ว ๓.๒ป.๖/๓ 
ว ๖.๑ป.๕/๑ 
ว ๖.๑ป.๕/๒ 
ว ๖.๑ป.๕/๓ 
ว ๖.๑ป.๕/๔ 

      เพ่ือใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงของสาร การเกิด
เมฆ หมอก นํ้าคาง ฝน และลูกเหบ็ วัฏจักรนํ้า การเกิดสารและผลการเปลีย่นแปลง
ของสาร  รวมท้ังการเกิดลมและเครื่องมือเพ่ือใชในการพยากรณอากาศ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 
เสียงและไฟฟา 

ว ๕.๑ป.๕/๑ 
ว ๕.๑ป.๕/๒ 
ว ๕.๑ป.๕/๓ 
ว ๕.๑ป.๕/๔ 
ว ๕.๑ป.๖/๑ 
ว ๕.๑ป.๖/๒ 
ว ๕.๑ป.๖/๓ 
ว ๕.๑ป.๖/๔ 
ว ๕.๑ป.๖/๕ 

     เพ่ือใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับเสียง สมบัติของเสยีง การตอ
วงจรไฟฟา การตอหลอดไฟฟาแบบตางๆ การเกิดแมเหล็กไฟฟา ตลอดจนเรียนรูวา
แสงและไฟฟาเปนพลังงาน 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘  
แสงและปรากฏการณ
ทางแสง 

ว๕.๑ป.๔/๑ 
ว๕.๑ป.๔/๒ 
ว๕.๑ป.๔/๓ 
ว๕.๑ป.๔/๔ 
ว๕.๑ป.๔/๕ 
ว๕.๑ป.๔/๖ 

     เพ่ือใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของแสง การมองเห็น
วัตถุ การเกิดเงา กระสะทอนของแสง  การหักเหและการกระจายของแสง  รวมท้ัง
แสงกับพลังงาน 
 
 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙ 
แรง 

ว ๔.๑ป.๕/๑ 
ว ๔.๑ป.๕/๒ 
ว ๔.๑ป.๕/๓ 
ว ๔.๑ป.๕/๔ 
ว ๔.๒ป.๕/๑ 

     เพ่ือใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับแรงลัพธ การหาแรงลัพธ แรงเสียด
ทาน แรงเน่ืองจากอากาศและนํ้า และแรงเสียดทาน  

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ 
ระบบสุริยะและ
ปรากฏการณดารา
ศาสตร 

ว ๗.๑ป.๔/๑ 
ว ๗.๑ป.๕/๑ 
ว๗.๑ป.๖/๑ 
ว๗.๒ป.๖/๑ 

     เพ่ือใหนักเรียนเกิดแนวคิดรวบยอดเก่ียวกับการหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหเกิด
ทิศและการข้ึนตกของดวงดวง การใชแผนท่ีดาว และปรากฏการณดาราศาสตร
มากมาย ระบบสุริยะ องคประกอบของระบบสุริยะ และความกาวหนาของเทคโนโลยี
อวกาศและผลท่ีมีตอมนุษย 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี ๒  (ชั้น ป.๔๖) เปนดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๑  ๒  
หนวยการเรียนรู 

(รวมจํานวน  
๔ หนวย) 

หนวยยอย 
(จํานวน ๑๖ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๓๐
แผน) 

จํานวนชั่วโมง 
(รวมจํานวน ๘๐

ช่ัวโมง) 
ชื่อหนวยยอย 

จํานวน 
(ชั่วโมง) 

  หนวยการเรียนรูที่ 
๑ พืช 
 (๒๓ ชั่วโมง 
 

หนวยยอยที่ ๑ รากและลาํตน 
หนวยยอยที่ ๒ ใบ 
หนวยยอยที่ ๓ การสืบพนัธุและการ

ขยายพันธุพชืดอก 
หนวยยอยที่ ๔ วัฏจักรชีวิตของพืช

ดอก 
หนวยยอยที่ ๕ การดํารงชวีิตของพืช 
หนวยยอยที่ ๖ การจําแนกพชื 

๕ 
๔ 
๖ 
 

๔ 
 

๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๓ 
 

๑ 
 

๒ 
๑ 

๕ 
๔ 
๖ 
 

๔ 
 

๒ 
๒ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๒ สัตว 
(๑๗ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ พฤติกรรมและการ
ตอบสนองตอสิ่งเรา 

หนวยยอยที่ ๒ การสืบพนัธุและ
ขยายพันธของสัตว 

หนวยยอยที่ ๓ วัฏจักรชีวิตสัตว 
หนวยยอยที่ ๔ การจําแนกสตัว 

๖ 
 

๔ 
 

๓ 
๔ 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 

๖ 
 

๔ 
 

๓ 
๔ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๓ รางกายของเรา 
(๒๒ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ ลักษณะทาง
พันธุกรรม 

หนวยยอยที่ ๒ การเจริญเติบโตของ
มนุษย 

หนวยยอยที่ ๓ อาหารและ
สารอาหารที่รางกายตองการ 

หนวยยอยที่ ๔ การทํางานที่สมัพันธ
กันของระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ 
และระบบหมุนเวียนเลือด 

๕ 
 

๓ 
 

๕ 
 

๙ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๒ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๓ 
 

๕ 
 

๙ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 
๔ สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑๘ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ ความสัมพนัธของ
สิ่งมีชีวิต 

หนวยยอยที่ ๒ ดินและหิน 
 

๙ 
 

๙ 
 

๓ 
 

๒ 

๙ 
 

๙ 
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๖๘ 

 

 
 

โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี ๒  (ชั้น ป.๔  ๖) เปนดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๓  ๔ 
หนวยการเรียนรู 

(รวมจํานวน  
๔ หนวย) 

หนวยยอย 
(จํานวน ๒๑ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 
(รวมจํานวน  
๓๖ แผน) 

จํานวนชั่วโมง 
(รวมจํานวน ๘๐

ช่ัวโมง) 
ชื่อหนวยยอย 

จํานวน 
(ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูที่ 
๔ สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(๑๕ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๓ ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ิน 

หนวยยอยที่ ๔  ธรณีพิบัติภัย  
 

๘ 
 

๗ 
 

๓ 
 

๓ 

๘ 
 

๗ 
 

หนวยการเรียนรูที่ 
๙ แรง 
(๒๓ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ แรงลัพธ 
หนวยยอยที่ ๒ แรงเสียดทาน 
หนวยยอยที่ ๓ ความดันอากาศ 
หนวยยอยที่ ๔ ความดันของเหลว 
หนวยยอยที่ ๕ แรงพยุงและการจมลอย 

๒ 
๓ 
๘ 
๘ 
๒ 

๑ 
๒ 
๔ 
๔ 
๑ 

๒ 
๓ 
๘ 
๘ 
๒ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๕ สมบัติของวัสดุ
และสาร 
(๑๙ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ การใชวัสดุใน
ชีวิตประจาํวนั 

หนวยยอยที่ ๒ ความแข็งของวัสดุ 
หนวยยอยที่ ๓ ความเหนียวของวัสดุ 
หนวยยอยที่ ๔ ความยืดหยุนของวัสดุ  
หนวยยอยที่ ๕  การนําความรอนของ

วัสด ุ
หนวยยอยที่ ๖  การนําไฟฟาของวัสดุ 
หนวยยอยที่ ๗  ความหนาแนนของวัสด ุ

๑ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 

๑ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 

หนวยการเรียนรูที่ 
๖ รูจักนํ้า อากาศ 
และการ
เปลี่ยนแปลง 
(๒๓ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ การเดินทางของน้ํา 
หนวยยอยที่ ๒ การเปลี่ยนสถานะ 
หนวยยอยที่ ๓ ปรากฏการณหยาดน้าํฟา 
หนวยยอยที่ ๔  วัฏจักร 
หนอยยอยที่ ๕ สิ่งที่อยูในน้าํ 

หนวยยอยที่ ๖  น้ําและการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

หนวยยอยที่ ๗  ลมและการพยากรณ
อากาศ 

๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๕ 
๓ 
 

๖ 

๑ 
๑ 
๒ 
๑ 
๒ 
๒ 
 

๒ 

๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๕ 
๓ 
 

๖ 
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๖๙ 

 

 
 

โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี ๒  (ชั้น ป.๔  ๖) เปนดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี ๕  ๖ 
หนวยการเรียนรู 

(รวมจํานวน  
๓ หนวย) 

หนวยยอย 
(จํานวน ๑๒ หนวยยอย) 

จํานวนแผนการ
จัดการเรียนรู 

(รวมจํานวน ๒๙
แผน) 

จํานวนชั่วโมง 
(รวมจํานวน ๘๐

ช่ัวโมง) 
ชื่อหนวยยอย 

จํานวน 
(ชั่วโมง) 

หนวยการเรียนรูที่ 
๗ เสียงและไฟฟา 
  (๓๒ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ เสียง 
หนวยยอยที่ ๒ ไฟฟา 
 

๑๘ 
๑๔ 

 

๖ 
๕ 

๑๘ 
๑๔ 

 
หนวยการเรียนรูที่ 
๘ แสงและ
ปรากฏการณทาง
แสง 
(๒๐ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ แสงและการ
มองเห็น 

หนวยยอยที่ ๒ ปรากฏการณทาง
แสง 

หนวยยอยที่ ๓ พลังงานแสง 

๑๑ 
 

๖ 
 

๓ 

๔ 
 

๒ 
 

๑ 

๑๑ 
 

๖ 
 

๓ 
หนวยการเรียนรูที่  
๑๐ ระบบสุริยะ 
และปรากฏการณ 
ดาราศาสตร 
(๒๘ ชั่วโมง) 

หนวยยอยที่ ๑ ระบบสุริยะ 
หนวยยอยที่ ๒ การเกิดทิศ 
หนวยยอยที่ ๓ การขึ้นตกของดาว

และการใชแผนท่ีดาว 
 หนวยยอยที่ ๔ ฤดู  
 หนวยยอยที่ ๕  ขางข้ึนขางแรม 
 หนวยยอยที่ ๖  สุริยุปราคาและ

จันทรุปราคา 
 หนวยยอยที่ ๗  เทคโนโลย ี

๓ 
๓ 
๓ 
 

๗ 
๓ 
๗ 
 

๒ 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๓ 
๑ 
๓ 
 

๑ 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๗ 
๓ 
๗ 
 

๒ 

ลักษณะเฉพาะของชุดการเรียนรู 
เนื่องจากครูคนเดียวสอนนักเรียนมากกวา ๑ ชั้น ดังนั้นครูจึงควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู

จากแผนการจัดการเรียนรูอยางละเอียดเพ่ือนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนมีผลการเรียนรูได
มาตรฐานตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูและใบกิจกรรมใหนักเรียนท่ีมีสมรรถนะแตกตางกันเรียนรูได โดยผูเรียนจะไดรับใบกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับสมรรถนะของตนเอง อีกท้ังยังสอดแทรกการพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยระหวางการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  นอกจากนี้แนวทางการบริหารจัดการ ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาใหเปนการสอน
แบบรวมชั้นท่ีผูเรียนทุกคนไดเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกัน  โดยครูอาจมีการทํากิจกรรมกลุมยอย             
กิจกรรมจับคูขามชั้นจับคูชั้นเดียวกัน และทํากิจกรรมการทํางานเด่ียว แลวมาสรุปรวมกันท้ังชั้นเรียน
และแนวทางในการจัดการเรียนรูในชุดการจัดการเรียนรูนี้เปนแบบสืบเสาะหาความรู (inquiry) ซ่ึง
พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในประเด็นคําถาม  เห็นความสําคัญของขอมูลหลักฐาน  ไดสรางคําอธิบาย
ตามขอมูลหลักฐาน ไดเชื่อมโยงคําอธิบายของตนกับความรูทางวิทยาศาสตรหรือคําอธิบายอ่ืน ๆ และได
สื่อสารและใหเหตุผล   
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การนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 
 การเตรียมของครู 
   ทําความเขาใจกับแผนการจัดการเรียนรูและใบความรูเพ่ิมเติมสําหรับครู   
   วางแผนการสอน และกําหนดแผนการจัดการเรียนรูรายคาบใหเหมาะสมกับสภาพจริงของ
โรงเรียน  ตามท่ีครูเห็นสมควร และจัดเตรียมสื่อการเรียนรูตามท่ีเสนอไวในแผนการจัดการเรียนรูหรือ
จัดเตรียมสื่อเพ่ิมเติมไดตามท่ีครูเห็นสมควร  ตัวอยางเชน แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ มีจํานวนชั่วโมงใน
การสอน ๓ ชั่วโมง ประกอบดวย ๒ กิจกรรม แตสภาพการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนมีเพียง ๑ 
ชั่วโมง  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามลําดับท่ีเขียนไวในแผน โดยชั่วโมงท่ี ๑ เริ่มดวยการนําเขาสู
บทเรียน และจบชั่วโมงดวยการทํากิจกรรมท่ี ๑ จนเสร็จเรียบรอย  ในชั่วโมงท่ี ๒ ครูอาจมีคําถามหรือ
กิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียนในเรื่องท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท่ีไดทําในกิจกรรมท่ี ๑ จากนั้น
ชวนนักเรียนอภิปรายและสรุปผลในการทํากิจกรรมท่ี ๑ และดําเนินการสอนตามแผนตอไปโดยอาจเปน
การชวนนักเรียนทําใบกิจกรรมท่ี ๒  และชั่วโมงท่ี ๓ ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ีเหลือท้ังหมด   
   แนวทางการจัดกลุมนักเรียนตามศักยภาพ ครูสามารถประเมินจากสมรรถนะหรือความพรอม
ดานการอาน ความเร็ว/ชาในการเรียนรู  
 การเตรียมผูเรียน  
  ผูเรียนควรมีโอกาสท่ีเพียงพอในการฝกฝนและพัฒนาสมรรถนะดานการอาน และการลงมือ
ปฏิบัติ 

การวัดและประเมินผล 

 แนวทางการวัดประเมินท่ีเปนลักษณะเดนมีการประเมินการเรียนรูของนักเรียนท้ังดานพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

 ระยะการวัดและประเมินประกอบดวยการประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) 
และการประเมินสรุปรวม (Summative Assessment) 

 เครื่องมือ วิธีการท่ีใช 
เกณฑหลากหลายข้ึนอยูกับลักษณะของกิจกรรม  อาจมีการประเมินรายบุคคล ประเมินราย

กลุม หรือประเมินท้ังชั้นเรียน 

 ตัวอยางเครื่องมือการประเมินท้ัง ๓ ดาน ไดแก 

1) การประเมินทางดานพุทธพิสัย  เชน การประเมินจากการตอบคําถามในขณะทํากิจกรรม 
หรือในใบงาน หรือในแบบฝกหัด 

2) การประเมินทางดานทักษะพิสัย เชน การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร  โดยจะมีการ
สังเกตทักษะวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกตางกันไปในแตละกิจกรรม 
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แบบประเมินดานทักษะทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรม  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ เร่ือง หนาท่ีของรากและลําตน 

เกณฑการประเมินมีดังนี ้
 

๓หมายถึง ดี   ๒หมายถึง  พอใช    ๑ หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
 

สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
การสังเกต  
การคาดคะเน  
การทดลอง  
การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล  
การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป  
การลงความเห็นจากขอมูล  

รวมคะแนน  
 
การประเมิน 
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 
ดีมาก (๓) ดี (๒) ควรปรับปรุง (๑) 

๑. การสังเกต ใชประสาทสัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรากและลําตนของตน
เทียนเมื่อแชในนํ้าสีแดงดวยตนเอง 
โดยไมเพ่ิมความคิดเห็น  

ใชประสาทสัมผัสในการรวบรวม
ขอมูลเ ก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรากและลําตนของตน
เทียนเมื่อแชในนํ้าสีแดง ไดจากการ
ช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถใชประสาทสัมผัสใน
การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของราก
และลําตนของตนเทียนเมื่อแชใน
นํ้ า สี แ ด ง  ถึ ง แ ม จ ะ ไ ด รั บ
คําแนะนําจากผูอ่ืน 

๒.  การคาดคะเน คาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับ  
การแชรากของตนเทียนในนํ้าสีแดง
เปนเวลา  ๓๐ นาที  ลวงหนาได
อยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือ
ประสบการณ เดิมมาช วยอย า ง
สม่ําเสมอไดดวยตัวเอง 

คาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับ  
การแช ร ากของตน เ ทียนใน นํ้ า       
สีแดงเปนเวลา  ๓๐ นาที   
ลวงหนาไดอยางมีเหตุผลโดยอาศัย    
การช้ีแนะของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถคาดการณผลท่ีจะ
เกิดข้ึนเก่ียวกับการแชรากของ
ตนเทียนในนํ้า  สีแดงเปนเวลา  
๓๐ นาที  ลวงหนาได ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 

๓. การทดลอง ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง โ ด ย มี ข้ั น ต อ น
ครบถวนไดดวยตนเอง 

ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง โ ด ย มี ข้ั น ต อ น
ครบถวนได โดยไดรับการช้ีแนะจาก
ครูหรือเพ่ือน 

ไมสามารถทดลองตามข้ันตอน
ครบถ วน ได  ถึ งแม จะ ได รั บ
คําแนะนําจากผูอ่ืน 

๔. การจดักระทําและ
สื่อความหมายขอมูล  

นําเสนอขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรากและลําตนเทียนเมื่อ
แชในนํ้าสีแดง ใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย
และชัดเจนดวยตนเอง 

นําเสนอขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของรากและลําตนเทียนเมือ่
แชในนํ้าสีแดงใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย
และชัดเจน โดยการช้ีแนะของครู
หรือผูอ่ืน 

ไมสามารถนําเสนอขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของราก
และลําตนเทียนเมื่อแชในนํ้าสี
แดงใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย ถึงแม
จะไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 

ระดับความสามารถ 
ดีมาก (๓) ดี(๒) ควรปรับปรุง (๑) 

๕.การตีความหมาย
ขอมูลและ 
การลงขอสรปุ 
 

ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
จากการทํากิจกรรมไดวารากทํา
หน า ท่ีดู ด นํ้ าและแร ธ าตุ  แล ว
ลําเลียงสงตอไปยังลําตนและลําตน
ทําหนาท่ีลําเลียงนํ้าและแรธาตุไป
ยังสวนตาง ๆ ของพืช โดยใชขอมูล
ท่ีรวบรวมไดจากการสังเกตและ
การทดลอง ดวยตนเอง 

ตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
จากการทํากิจกรรมไดวารากทํา
หนา ท่ีดูด นํ้าและแรธาตุ   แลว
ลําเลียงสงตอไปยังลําตนและลํา
ตนทําหนาท่ีลําเลียงนํ้าและแรธาตุ
ไปยังสวนตาง ๆ ของพืช  โดยใช
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสังเกต
และการทดลอง โดยการช้ีแนะ
ของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถตีความหมายขอมูล
และล งข อ ส รุ ป จ ากก า ร ทํ า
กิจกรรมไดวารากทําหนาท่ีดูด
นํ้าและแรธาตุ  แลวลําเลียงสง
ตอไปยังลําตนและลํ าตนทํา
หนาท่ีลําเลียงนํ้าและแรธาตุไป
ยังสวนตาง ๆ ของพืช  โดยใช
ขอมูล ท่ีรวบรวมไดจากการ
สังเกตและการทดลอง ถึงแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 

๖.  การลงความเห็น
จากขอมูล 

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การเปลี่ยนแปลงจากการแชตน
เทียนไดอยางมีเหตุผล  จากความรู
หรือประสบการณเดิมไดดวยตัวเอง 

เพ่ิมเติมความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การเปลี่ยนแปลงจากการแชตน
เทียนไดอยางมีเหตุผล  จากความรู
หรือประสบการณเดิม โดยอาศัย
คําแนะนําของครูหรือผูอ่ืน 

ไมสามารถเพ่ิมเติมความคิดเห็น
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงจากการ
แชตน เ ทียนไดอย างมี เหตุผล 
ถึงแมจะไดรับคําแนะนําจากผูอ่ืน 

แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร : ดานความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร
และการเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ของนักเรียน 

คําชี้แจง บันทึกการปฏิบตัิหรือการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนที่สะทอนทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในดานตอไปนี้โดยทําเคร่ืองหมายลงในชองที่ตรงกับระดบัคุณภาพที่นักเรียน
แสดงออกและเกิดข้ึนจริง 

เกณฑการประเมิน  นักเรียนตองไดคะแนนรวมตั้งแตรอยละ ๖๐จึงผานเกณฑ 
ระดับคุณภาพ     เกณฑการพิจารณา 

ดีเยี่ยม     ไดคะแนนรวม ๖ คะแนน 
ดี      ไดคะแนนรวม ๕ คะแนน 
ผาน      ไดคะแนนรวม ๔ คะแนน 
ไมผาน     ไดคะแนนรวมต่ํากวา ๔ คะแนน 

เลขท่ี ชื่อสกุล พฤติกรรมท่ีแสดงออก / ระดับคุณภาพ 
 

 
คะแนน

รวม 
(๖) 

 
ผลการ
ประเมิน 

ดานความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร ดานการเชื่อมโยงวิทยาศาสตรกับศาสตรอื่น 
ดี 

(๓) 
พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

ดี 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

          
          
          
          



73คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โครงการจัดท�าสื่อ ๖๐ พรรษา
๗๓ 

 

 
 

๓) การประเมินทางดานจิตพิสัย  เชน การประเมินดานคุณธรรม  โดยจะมีการสังเกตคุณธรรม
ของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนท่ีแตกตางกันไปในแตละกิจกรรม 

 
แบบประเมินดานคุณธรรม 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ เร่ือง หนาท่ีของรากและลําตน 
 

ท่ี ลักษณะ / พฤติกรรมบงชี ้
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได เกิด = ๑ ไมเกิด = ๐ 

๑. มีความสามัคคี ชวยเหลือในการทํางานกลุม    
๒. มีวินัย    

๓. มีความมุงมั่นในการทํางาน    

 รวม    

 
  เอกสารประกอบชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
               ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
๑.ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครู 

๑.๑ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  จํานวน ๗ เลม 
๑.๒ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒  จํานวน ๑๐ เลม 

๒.ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน 
๒.๑ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๑ จํานวน ๗ หนวยละ ๓ เลม 

                รวมท้ังสิ้น จํานวน ๒๑ เลม 
๒.๒ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒จํานวน ๑๐ หนวยละ ๓ เลม 

                 รวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๐ เลม 
๓.ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสื่อ จํานวน ๑๐ เลม 
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ชุดการจัดการเรียนรูกลุม

เกริ่นนํา 
 ภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะ การเรียนรูใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดนั้น ตองอาศัยการสื่อสาร
จากการฟงและพูดของบุคคล หรือจากสื่อ แลวเลียนเสียง กิริยา คําพูด และทําความเขาใจจากการย้ํา ซํ้า 
ทวน จนรูและเขาใจหลักการใชภาษา หรือไวยากรณ โดยผูเรียนปฏิบัติ และฝกฝนซํ้าๆ จนเกิดความ
ชํานาญ สามารถสื่อสารไดอยางม่ันใจ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาส
ฝกฝนทักษะตางๆ ท้ังฟง พูด อานและเขียนอยางเพียงพอ จนเกิดความคุนเคยและเชื่อม่ันในการใชภาษา  
โดยครูสามารถดําเนินการตามแนวทางตอไปนี้

๑. สรางบรรยากาศในการเรียนและสรางโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณตาง
โดยใชภาษาท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการฟงและคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ  

๒. ภาษาท่ีใชในชั้นเรียนควรเริ่มจากคํางายๆ โดยเฉพาะคําท่ีใชในการเรียน การปฏิบัติ และใน
การใชชีวิต เ พ่ือส งเสริมใหผู เ รียนมีทักษะทางภาษาเพ่ือใ
ในชีวิตประจําวันได  

๓. ครูสามารถใชกิจกรรมสนทนา
ความเขาใจแนวคิดหลักของแตละบทเรียน  โดยพิจารณาให
จุดประสงคการเรียนรู  อยางไรก็ตาม  หากนักเรียนยังมีระดับค
สามารถใชเทคนิคการสอน  เชน การฝกซํ้า
ควบคูไปกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารได  

๔. ครูสามารถใชสื่อและเ
การเรียนการสอน หรือเสริมความม่ันใจในการสอนได  และนักเรียนสามารถใชสื่อเหลานี้ในการเรียนรู
เสริม หรือดวยตนเองนอกชั้นเรียน
 ชุดการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ และชั้นประถมศึกษาปท่ี 
โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มา
การเรียนรู ท่ีมีแกนเรื่อง (Theme) 
 
 
 
 

 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะ การเรียนรูใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดนั้น ตองอาศัยการสื่อสาร
จากการฟงและพูดของบุคคล หรือจากสื่อ แลวเลียนเสียง กิริยา คําพูด และทําความเขาใจจากการย้ํา ซํ้า 
ทวน จนรูและเขาใจหลักการใชภาษา หรือไวยากรณ โดยผูเรียนปฏิบัติ และฝกฝนซํ้าๆ จนเกิดความ
ชํานาญ สามารถสื่อสารไดอยางม่ันใจ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาส

นทักษะตางๆ ท้ังฟง พูด อานและเขียนอยางเพียงพอ จนเกิดความคุนเคยและเชื่อม่ันในการใชภาษา  
โดยครูสามารถดําเนินการตามแนวทางตอไปนี้ 

สรางบรรยากาศในการเรียนและสรางโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณตาง
ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน ครูผูสอนควรใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนใหมากท่ีสุด

เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการฟงและคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ   
ภาษาท่ีใชในชั้นเรียนควรเริ่มจากคํางายๆ โดยเฉพาะคําท่ีใชในการเรียน การปฏิบัติ และใน

การใชชีวิต เ พ่ือส งเสริมใหผู เ รียนมีทักษะทางภาษาเพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ 

ครูสามารถใชกิจกรรมสนทนา  การแสดงบทบาทสมมติ เพลงและเกม ในการสื่อสารหรือสราง
ความเขาใจแนวคิดหลักของแตละบทเรียน  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด 

อยางไรก็ตาม  หากนักเรียนยังมีระดับความสามารถทางภาษาในระดับพ้ืนฐาน
สามารถใชเทคนิคการสอน  เชน การฝกซํ้า(Drill)  หรือ การอานออกเสียงพรอมกัน 
ควบคูไปกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารได   

ครูสามารถใชสื่อและเทคโนโลยี เชน โทรทัศนทางไกล หรือแท็ปเล็ต 
การเรียนการสอน หรือเสริมความม่ันใจในการสอนได  และนักเรียนสามารถใชสื่อเหลานี้ในการเรียนรู
เสริม หรือดวยตนเองนอกชั้นเรียน 

ชุดการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
และชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ จัดทําเปนหนวยการเรียนรู 

โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มา

(Theme) เดียวกัน 

๗๔ 

) 

ภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะ การเรียนรูใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติไดนั้น ตองอาศัยการสื่อสาร
รือจากสื่อ แลวเลียนเสียง กิริยา คําพูด และทําความเขาใจจากการย้ํา ซํ้า 

ทวน จนรูและเขาใจหลักการใชภาษา หรือไวยากรณ โดยผูเรียนปฏิบัติ และฝกฝนซํ้าๆ จนเกิดความ
ชํานาญ สามารถสื่อสารไดอยางม่ันใจ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาส

นทักษะตางๆ ท้ังฟง พูด อานและเขียนอยางเพียงพอ จนเกิดความคุนเคยและเชื่อม่ันในการใชภาษา  

สรางบรรยากาศในการเรียนและสรางโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณตาง ๆ 
ครูผูสอนควรใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนใหมากท่ีสุด

ภาษาท่ีใชในชั้นเรียนควรเริ่มจากคํางายๆ โดยเฉพาะคําท่ีใชในการเรียน การปฏิบัติ และใน
ชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ                         

ในการสื่อสารหรือสราง
สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ

วามสามารถทางภาษาในระดับพ้ืนฐานครู
หรือ การอานออกเสียงพรอมกัน (Shared reading) 

ล หรือแท็ปเล็ต เพ่ือชวยในการจัด            
การเรียนการสอน หรือเสริมความม่ันใจในการสอนได  และนักเรียนสามารถใชสื่อเหลานี้ในการเรียนรู

ชุดการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit) 

๒๕๕๑ นําผลวิเคราะห
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มาจัดทําเปนหนวย
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๗๕ 

 

 
 

โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรู 
  ชุดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบดวย ๒ ชุด ตาม
ชวงชั้นของนักเรียน  ดังนี้ 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ – ๓  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู  จํานวน  ๖  หนวย 
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ – ๖  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู  จํานวน  ๖  หนวย 
 โดยแตละหนวยการเรียนรูมีเนื้อหาและเวลาในการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
 

๑) โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๑ – ๓ 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
ช้ัน ป. ๑ – ๓  
(๖๐ ช่ัวโมง) 

Self 
(๑๐ ช่ัวโมง) 

Family 
(๑๐ ช่ัวโมง) 

My School 
(๑๐ ช่ัวโมง) 

Food and Drinks 
(๑๐ ช่ัวโมง) Around Me 

(๑๐ ช่ัวโมง) 

My Free Time  
(๑๐ ช่ัวโมง) 
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๗๖ 

 

 
 

ภาคเรียนที่  ๑ 

หนวย หนวยยอย แผนการจัดกิจกรรม จํานวนชั่วโมง 

๑. Self 
จํานวน ๑๐ ชั่วโมง 

 ๑. Hello, How Are You? 
๒. Nice to Meet You 
๓. Know about Me 
๔. Parts of Your Body 
๕. Monster’s Body 
๖. Tell Me More 
๗. What Does She Look Like? 
๘. My Clothes (๑) 
๙. My Clothes (๒) 
๑๐. What Is He/ She Wearing? 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒. Family 
จํานวน  ๑๐ชั่วโมง 

 ๑. My Family 
๒. Family Members 
๓. Appearance 
๔. Happy Family 
๕. My Jobs 
๖. Workplaces 
๗. My  Dream Jobs 
๘. Animals at Home 
๙. My Lovely Pets 
๑๐. The Rabbit and the Turtle 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๓. My school 
จํานวน  ๑๐ชั่วโมง 

 ๑. Things in the Classroom 
๒. Numbers 
๓. How Many…? 
๔. Get Ready 
๕. Class Rules 
๖. School Signs 
๗. Time 
๘. School Subjects 
๙. Days in a Week 
๑๐. Around School 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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๗๗ 

 

 
 

ภาคเรียนท่ี  ๒ 

หนวย หนวยยอย แผนการจัดกิจกรรม จํานวนช่ัวโมง 

๔. Food and 
Drinks 
จํานวน  ๑๐ชัว่โมง 

 ๑. Variety of Food  
๒. Variety of Drinks 
๓. Fruit Variety 
๔. My Favorite Fruits 
๕. Fruits and Vegetables 
๖. Healthy and Unhealthy 
Food 
๗. Taste of Food 
๘. Making Drinks and 
Sandwiches 
๙. Ordering Drinks 
๑๐. Mini Menus  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๕. Around me 
จํานวน  ๑๐ชัว่โมง 

 ๑. My House ๑ 
๒. My House ๒ 
๓. My House ๓ 
๔. In the Park 
๕. Activities in the Park 
๖. Let’s Know Wild Life 
๗. About Wild Life 
๘. Weather & Seasons (๑) 
๙. Weather & Seasons (๒) 
๑๐. The Sun Comes up 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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๗๘ 

 

 
 


หนวย หนวยยอย แผนการจัดกิจกรรม จํานวนช่ัวโมง 

๖. My Free Time 
จํานวน  ๑๐ชัว่โมง 

 ๑. Things in the Playground 
๒. Have Fun in the Playground 
๓. Fun Hobbies 
๔. My Hobbies 
๕. Enjoying Music 
๖. Playing Music 
๗. Sports Time 
๘. My Favorite Sports 
๙. Fun Time 
๑๐. Sports Day 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒)  โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ – ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 
ชั้น ป. ๔– ๖ 
(๘๐ ชั่วโมง) 

Me and My Family 
(๑๓ ช่ัวโมง) 

School Life 
 (๑๓ ช่ัวโมง) 

Healthy Living 
(๑๔ ช่ัวโมง) 

Recreation and 
Free Time 
(๑๓ ช่ัวโมง) Around Me (๑๕ 

ช่ัวโมง) 

Festival and 
Celebrations 
(๑๒ ช่ัวโมง) 
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ภาคเรียนท่ี  ๑ 

หนวย หนวยยอย แผนการจัดการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

๑. Me and My 
Family 
จํานวน  ๑๓ชั่วโมง 

 ๑. Hello! My name is Mary. 
๒.Thing You Should know about Me
๓. We Love and Care  
๔.There’s No One Just Like You  
๕. Who?   
๖. What is She Like?  
๗. My Grandma is Kind to Me 
๘. I Clean My Room  
๙. I Can Do It   
๑๐. My Beloved Father 
๑๑. Daddy’s Job  
๑๒.Goldilocks and the Three Bears
๑๓.Put on the Puppet Show! 
  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒. School Life 
จํานวน ๑๓ชั่วโมง 

 ๑. What I Learn (๑)  
๒. What I Learn (๒)  
๓. Things in My Classroom (๑) 
๔. Things in My Classroom (๒)  
๕. Class Rules   
๖. Let’s Go Camping!  
๗. Sports Day   
๘. English Day (๑)  
๙. English Day (๒)   
๑๐. Where Is the Library? (๑)  
๑๑. Where Is the Library? (๒)  
๑๒. How Can I Get to the Canteen? 
(๑)  
๑๓. How Can I Get to the Canteen? 
(๒)  
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
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หนวย หนวยยอย แผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

๓. Healthy Living  
จํานวน  ๑๔  ชั่วโมง 

 ๑. Doing a Checkup   
๒. Knowing Your Feeling  
๓. Giving Advice   
๔. Going to the Hospital  
๕. Reading Medicine Labels  
๖. Food Group    
๗. Unbundle the Meal   
๘. Food Survey 
๙. Going Shopping 
๑๐. Eating Out    
๑๑. Keeping Yourself Clean  
๑๒. Cleaning Time   
๑๓. You Look Great!   
๑๔. Healthy Life Style  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 

ภาคเรียนท่ี  ๒ 

หนวย หนวยยอย แผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

๔. Recreation 
and Free Time 
จํานวน  ๑๓  ชั่วโมง 

 ๑. Interesting Activities  
๒. Fun Activities (๑)   
๓. Fun Activities (๒)   
๔. Fun Games    
๕. Exciting Sports   
๖. My Idol    
๗. Let’s Go on that! (๑) 
๘. Let’s Go on that! (๒)  
๙. What’s on TV? (๑)   
๑๐. What’s on TV? (๒)  
๑๑. Going on Vacation   
๑๒. Happy Trip (๑)   
๑๓. Happy Trip (๒)   

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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ภาคเรียนท่ี  ๒ 

หนวย หนวยยอย แผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 

๕. Around Me 
จํานวน  ๑๕  ชั่วโมง 

 ๑. Weather & Seasons   
๒. Weather Forecast   
๓. Clothes & Weathers  
๔. Handicrafts    
๕. Herbs    
๖. Textiles   
๗. Animals    
๘. Wild Animals   
๙. World Animals   
๑๐. Save Animals   
๑๑. Plants    
๑๒. Reduce/Reuse/Recycle (๑) 
๑๓. Reduce/Reuse/Recycle (๒)
๑๔. Energy & Environment  
๑๕. Let’s Stop Pollution  

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๖. Festivals and 
Celebrations 
จํานวน  ๑๒  ชั่วโมง 

 ๑. Birthday    
๒. School Day    
๓. VisakhaBucha Day  
๔. King’s Great Day   
๕. Children’s Day in Thailand  
๖. Children’s Day in AEC  
๗. Loy Krathong Day   
๘. Songkran Festival   
๙. Christmas Day (๑)   
๑๐. Christmas Day (๒)   
๑๑. Valentine’s Day   
๑๒. Halloween   

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
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 การนําไปใช 

การนําสื่อชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไปใชให
ไดผลดีนั้น  ครูผูสอนควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารฉบับครูผูสอน คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบยอ แนวการจัดการเรียนรูใบ
ความรู ใบงาน สื่อท่ีตองใชตามแผนการสอน   

๒. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูละเอียดในกรณีท่ีตองการข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ิมข้ึน 

๓. ศึกษาแบบประเมินผลท่ีตองนําไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีระบุในแตละแผน พรอมจัดเตรียม
ใหครบถวน 

๔. วางแผนการจัดท่ีนั่งของนักเรียนใหสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผน  
๕. จัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนทุกระดับใหสอดคลองและครบถวนตามกิจกรรม

ในแผนการจัดการเรียนรู หากตองผลิต หรือถายเอกสารเพ่ิมเติมก็ดําเนินการลวงหนาเชน 
 บัตรภาพ บัตรคํา และบัตรภาพคําศัพท  กรณีในแตละชวงชั้นมีการเรียนโดยใชคํา หรือภาพ           
ซํ้ากัน  จะมีบัตรภาพ บัตรคํา และบัตรภาพคําศัพทเพียงชุดเดียวหรืออาจตองผลิตเพ่ิมเติม 
 แถบประโยค  มีตัวอยางให ครูเขียนแถบประโยคเอง  โดยพิจารณาใหขนาดเหมาะสมกับขนาด
ของชั้นเรียน 
 ซีดีฝกการออกเสียง  ประกอบดวย 
 ซีดีการฝกออกเสียงสําหรับครู  ครูสามารถฝกออกเสียงคําศัพททบทวน  คําศัพทใหม  โครงสราง
ใหม โครงสรางทบทวน  ของแตละแผนการจัดการเรียนรู  ครูสามารถฝกพูดตามซีดีและออกเสียงให
นักเรียนฟงเองได  เพ่ือเปนการฝกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูผูสอน 
 ซีดีการฝกออกเสียงสําหรับนักเรียนนักเรียนฟงการออกเสียงคํา ประโยค บทอานจากซีดี เพ่ือเปน
การฝกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูผูสอนหรือบางครั้งครูตองเตรียมซีดีใหนักเรียนเปดฟงกันเอง 
 ท้ังนี้  โรงเรียนควรเตรียมเครื่องเลนซีดีท่ีสามารถรองรับไฟลเสียงประเภท MP3 และเครื่องเลน/
คอมพิวเตอรท่ีสามารถเปดวิดีโอคลิปได 

๖. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูในรูปแบบคละชั้น 
๗. ฝกวินัยในการเรียนของผูเรียน โดยฝกใหผูเรียนมีความคุนเคยและสามารถเรียนรูไดในหลาย

รูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั่วโมงแรก ๆ ท่ีนักเรียนยังไมคุนกับการเรียนแบบคละชั้น ตองมีการฝก
ระเบียบและวินัยพ้ืนฐาน ในลักษณะขอตกลงรวมกันกอน และฝกฝนจนนักเรียนคุนชินและปฏิบัติเปนนิสัย 
เชน  การตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการทํากิจกรรม ความซ่ือสัตยในการกิจกรรมดวยตนเอง การเคารพ
ตนเองและผูอ่ืน 
 ๘. ศึกษาบทบาทของครูและผูเรียน ฝกใหผูเรียนสามารถเรียนรูในบทบาทตางๆ ใหเกิดผลดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั่วโมงแรก ๆ และควรฝกอยางตอเนื่องใหเกิดเปนคุณลักษณะท่ีดีตอไป เชน     
            การฝกใหนักเรียนรับฟงเม่ือเขากลุมรวมกับนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ 

 การฝกบทบาทของผูเรียนอยางมีสวนรวมกับครู เพ่ือน และพ่ี 
 การฝกบทบาทในฐานะผูนําและสมาชิกในการทํางานเปนคูและเปนกลุม 
 การฝกบทบาทในการชวยเหลือ สนับสนุนและประเมิน เปนตน 
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๙. ครูสามารถฝกฝนทักษะทางภาษาของตนเองเพ่ิมเติมและสืบคนกิจกรรมเสริมเชน เกมและ
นิทานไดจากแหลงการเรียนรูท่ีแนะนําในเลมสื่อ 

๑๐. กรณีท่ีครูผูสอนพิจารณาเห็นวาเนื้อหาในบทเรียนใด หรือหนวยใดมีระดับความยากสูงกวา
ความสามารถของนักเรียนในชั้นของตนเอง  เชน  จํานวนคําศัพทมีมากหรือยากเกินไป  ครูผูสอนสามารถ
ลดจํานวนคําศัพทลงได  หรือปรับตามความเหมาะสม 

๑๑. กรณีท่ีครูผูสอนพิจารณาวามีใบงานมากเกินไป ครูสามารถคัดเลือกเฉพาะใบงานท่ีเหมาะสม
กับผูเรียน หรือจัดบางสวนใหนักเรียนทํานอกเวลาเรียนได 
 ๑๒.  โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดโครงสรางเวลาเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
บางโรงเรียนอาจจัดตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาหละ ๑ ชั่วโมง บางแหงอาจจัดเปน ๒ ชั่วโมง 
ครูผูสอนจึงสามารถปรับใชแผนไดตามความเหมาะสมกับตารางเรียนของโรงเรียน 

 

ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู 
 ๑.  หนวยการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ จัดใหมี
แกนเรื่อง (Theme) เดียวกัน เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนรูแบบคละชั้น ซ่ึงนักเรียนจะ
เรียนรูแบบบูรณาการหลักภาษา และการใชภาษา ผานการฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน 
การคิดและการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตลอดจนบูรณาการสาระการเรียนรูอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
แกนเรื่อง (Theme) 

๒.  บทอาน บทพูดเขาจังหวะ (Chant) บทคลองจอง (Rhyme) ตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของแตละหนวยจึงมีทิศทางสอดคลองไปในทางเดียวกันกับแกนเรื่อง ครูผูสอนสามารถ
เลือกเรื่องท่ีจะนํามาใหนักเรียนเรียนรู หรืออานเพ่ิมเติมได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิทาน บทอานท่ีจะทําให
นักเรียนเกิดทักษะและความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ตองมุงเนนใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนใหเกิดความคุนเคย
ในการใชภาษา ครูควรสรางบรรยากาศในการเรียนและสรางโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาใน
สถานการณตาง ๆ ใหมีความยากงานเหมาะสมกับผูเรียน ครูจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญอยางยิ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน จึงขอเสนอประเด็นความรูท่ีจะเปนประโยชนตอครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ดังนี้ 

๑. ภาษาท่ีใชในช้ันเรียน:  Classroom Language 
    ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนควรใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนใหมาก

ท่ีสุด เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการฟงและใหคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ  ท้ังนี้ มีภาษาท่ีใชในชั้นเรียน            
งาย ๆ ท่ีครูสามารถฝกใชบอยๆ ในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
ตัวอยางวลี/ประโยคท่ีมักใชในช้ันเรียน: Classroom language – Essential phrases 

การทักทาย/ตอบรับ/กลาวลา 

 Good morning.                 Good afternoon 
 How are you?                   I’m fine.             I’m well.       I’m OK. 
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 Hi.                                  Hello. 
 Thank you.                      You’re welcome.  
 No, thank you.                 See you tomorrow/ Friday/next week. 
การจัดกิจกรรมในหองเรียน/การแบงกลุม/การใหขอมูลปอนกลับ 
 Everybody work individually 
 Work by yourselves. 
 Ask your friend for help.  
 Make groups of four. 
 Move your desks into groups of four people. 
 Turn your desks around. 
 Make a circle. 
 Make a circle with your desks. 
 Make a line of desks facing each other. 
 Sit back to back. 
 Work together with your friend 
 Find a partner. 
 Work in pairs/threes/fours/fives. 
 Work in groups of two/three/four. 
 Form groups of three. 
 Have you finished? 
 Do the next activity. 
 Move on to the next activity 
 Please. 
 I'm sorry.  
 What's the problem?  
 Ready? Are you ready? 
 Excellent. 

  

 Listen carefully.  
 That's correct.  
 That's right.  
 One more time.  
 Please pronounce each word. 
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๒. การจัดช้ันเรียน 
การจัดชั้นเรียนใหสงเสริมการเรียนรูแกผูเรียนเปนสิ่งจําเปนท่ีครูผูสอนตองพิจารณาและจัดให 

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมในแตละชั่วโมง โดยมีขอควรคํานึง ดังนี้ 
๑) ความจําเปนพ้ืนฐาน เชน เรื่องความสะอาด (cleanliness) แสงสวางและอุณหภูมิ (light and 

temperature) 
๒)  การจัดสภาพชั้นเรียน ใหพิจารณาความจําเปนในชั้นเรียน เชนจะมีอะไรบางในหองเรียน เชน    

มุมการอาน (Reading area) มุมศิลปะ (An art centre) มุมเทคโนโลยี ( A technology centre) มุมอ่ืน ๆ 
ตามความจําเปน 

๓)  การแบงสวนหองเรียนใหใชฉากแบงท่ีตํ่าเพ่ือใหสามารถมองเห็นนักเรียน 
๔)  บริเวณทํางานกลุมของนักเรียนตองอยูหางจากมุมท่ีตองการความสงบ 
๕)  มุมศิลปะหรือมุมท่ีจะกอใหเกิดความสกปรก รกรุงรังควรอยูใกลอางลางมือ 
๖)  จัดชั้นเรียนใหครูสามารถมองเห็นนักเรียนไดทุกมุม 
๗)  การจัดปายในชั้นเรียนใหอิสระนักเรียนในการเปนผูรับผิดชอบโดยครูใหความชวยเหลือเทาท่ี

จําเปนและใหนักเรียนดูแลรักษาผลงาน 
๘)  การจัดท่ีนั่งในชั้นเรียน สามารถจัดไดในรูป  

 การนั่งเปนครึ่งวงกลม หรือ วงกลม (Halfcircle or circle arrangement) 
 การนั่งเปนกลุม (Group seating) 
 การนั่งเปนแถว (Traditional rows) 

๙)ครูอาจพิจารณาความจําเปนพิเศษอ่ืน ๆ (Special needs) เชนทีนั่งสําหรับเด็กพิเศษเด็กท่ี 
ตองการความชวยเหลือพิเศษ เปนตน 

๓. การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)  
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีเปาหมายหลัก คือ การสอนใหผูเรียนมีทักษะทางภาษา

เพ่ือใชในการสื่อสาร ผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันได 
สมมติฐานสําคัญ  ๑๐ ประการท่ีจะทําใหการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารประสบ

ความสําเร็จ 
๑) การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศของผูเรียน  จะเปนไปดวยความราบรื่น หาก

ผูเรียนตระหนักถึงการมีสวนรวมและความสําคัญของการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
๒) แบบฝกหัดและภาระงานในชั้นเรียนท่ีมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติและฝกฝน จะชวยสราง

โอกาสใหแกผูเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และชวยขยายฐานความรูของผูเรียนใหมากข้ึน สังเกตไดจาก
วิธีใชภาษาของผูเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

๓) การสื่อสารท่ีประสบความสําเร็จจะตองตรงประเด็น มีจุดมุงหมาย นาสนใจและเนนการมีสวนรวม 
๔) การสื่อสารเปนกระบวนการแบบองครวม ซ่ึงเกิดจากรูปแบบ วิธีการหรือทักษะทางภาษาท่ี

หลากหลาย 
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๕) การเรียนภาษาอังกฤษจะเปนไปดวยความคลองตัว  หากประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ              
ซ่ึงเชื่อมโยงความรูท่ีไดจากการหาขอสรุปจากสิ่งท่ีสังเกตได  หรือความรูท่ีไดจากการสืบคน 

๖) การเรียนภาษาอังกฤษ  คือ  กระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไปทีละเล็กทีละนอย
เก่ียวกับการใชภาษาอยางสรางสรรค  การลองใชภาษาและการแกไขความผิดพลาดทางภาษา 

๗) ผูเรียนสามารถพัฒนาวิธีการเรียนภาษาอังกฤษใหเกิดความกาวหนา มีความตองการเรียนรู     
และแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีตางกัน 

๘) การเรียนภาษาอังกฤษท่ีประสบความสําเร็จนั้น จะตองประกอบไปดวยการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการมีกลยุทธในการสื่อสาร 

๙) บทบาทของครูผูสอนในโรงเรียน คือผูอํานวยความสะดวกในการสรางบรรยากาศแหงการ
เรียนรูและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชและฝกทักษะทางภาษาอยางเต็มท่ี 

๑๐) ชั้นเรียน เปรียบเสมือนชุมชนหนึ่งท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูโดยการใหความรวมมือ  
แลกเปลี่ยนและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

บทบาทของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ครูมีบทบาทท่ีสําคัญ ๓ บทบาท คือ ผูดําเนินการเตรียมและดําเนินการจัดกิจกรรม (organizer, 

facilitator)  ผูแนะนําหรือแนะแนวข้ันตอนและกิจกรรมตางๆ (guide) รวมท้ัง เปนผูวิจัยและผูเรียน 
(researcher, learner) เรียนรูพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแตละคน นอกจากนั้นครูอาจมีบทบาทอ่ืนๆ 
เชน ผูใหคําปรึกษา (counselor) ผูจัดการกระบวนการกลุม (group process manager) ครูตาม
หลักการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเปนครูท่ียึดตนเองเปนศูนยกลางนอยท่ีสุด (less teacher 
centered) ซ่ึงหมายถึง ครูมีหนาท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารและในชวงท่ีนักเรียนทํากิจกรรม  
ครูจะกระตุน  ใหกําลังใจ ชวยเหลือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใหไดความหมายตรงตาม
วัตถุประสงค  และถูกตองตามหลักไวยากรณ 

บทบาทของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ผูเรียนคือผูรับการปรึกษา ผูตอรอง (negotiator) การเรียนรูของผูเรียนในการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร เกิดจากกระบวนการกลุม มากกวาการใหผูเรียนเรียนรูโดยลําพัง  โดยผูสอนจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ จุดมุงหมายในการทํากิจกรรมกลุม คือ มุงใหเกิดการรวมมือ
และการปฏิสัมพันธโตตอบในกระบวนการเรียนรู 
(อางอิงจาก Breen & Candlin, ๑๙๘๐) 

เทคนิคสําหรับการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับพ้ืนฐาน 
๑. Shared Readingคือ วิธีการอานท่ีครูอานออกเสียงพรอมนักเรียน เพ่ือเปนตัวอยางใหนักเรียนมี
โอกาสสังเกตการออกเสียง การแบงวรรคตอน และการตีความหมายจากครู  วิธีนี้ครูจําเปนตองอานพรอม
กับนักเรียนดวยตนเอง ควรละเวนการใหนักเรียนท่ีอานเกงอานเปนตนเสียง เพราะจะทําใหนักเรียนขาด
ความสนใจไดงาย และไมมีโอกาสสังเกตตัวอยางจากคร ู

๒. Drill เปนเทคนิคท่ีใชเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการฝกซํ้าๆ จนจําได ซ่ึงการ Drill มี
หลากหลายรูปแบบเชน 
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๒.๑ Whispering/Shouting Drill หรือเทคนิคถามดังๆ ตอบดังๆ ถามเบาๆ ตอบเบาๆ เปน
เทคนิคการ Drill อยางหนึ่งท่ีเหมาะกับเด็กเล็กๆ เนื่องจากเด็กเล็กๆ ชอบท่ีจะทําเสียงแบบตางๆ 
โดยเฉพาะเด็กท่ีขาดความม่ันใจในตนเอง ในครั้งแรกๆ ของการฝกพูดอาจจะยังไมกลาพูดออกเสียงดัง                 
การใหเริ่มฝกพูดจากการกระซิบเสียงเบาๆ กอน จะเปนการกระตุนใหเด็กคอยๆ กลาพูด มีความม่ันใจมากข้ึน 
และกลาพูดตะโกนเสียงดังตามเพ่ือนในท่ีสุด 

การใช Whispering/Shouting Drill ในหองเรียนคละชั้น หากเปนการฝกกับนักเรียนชั้นใด
ชั้นหนึ่งขณะท่ีนักเรียนชั้นอ่ืนๆ กําลังทํากิจกรรมอยางอ่ืนอยูในบริเวณเดียวกัน เสียงท่ีนักเรียนตะโกนเวลา 
Drill อาจรบกวนสมาธินักเรียนชั้นอ่ืนๆ ได  ดังนั้นครูผูสอนอาจเปลี่ยนสถานท่ีในการสอนสําหรับกลุม
นักเรียนท่ีจะใชเทคนิคการ Drill รูปแบบนี้ เชนพาไปสอนนอกหองเรียนเฉพาะข้ันการฝก Drill เปนตน  

๒.๒  Backchain Drillingหมายถึง วิธีการท่ีใหนักเรียนฝกพูดประโยคตามครู โดยเริ่มจากการ
พูดคําสุดทายของประโยคเพียงคําเดียว และเพ่ิมทีละคํา จนกระท่ังไดประโยคท่ีสมบูรณ เชน(พูดเฉพาะคํา
ท่ีเปนตัวหนา) 

ครู: (What does he) do? 
นักเรียน: do? 
ครู: (What does) he do? 
นักเรียน: he do? 
ครู: (What) does he do? 
นักเรียน:does he do? 
ครู: What does he do? 
นักเรียน: What does he do? 
๒.๓ Disappearing Drill คือการฝกพูดบทสนทนาโดยใหนักเรียนจําบทสนทนา แลวครูลบคํา

ในบทสนทนาทีละคํา จนกระท่ังนักเรียนสามารถพูดบทสนทนาท่ีถูกลบจนหมดได เชน 
คร้ังที่ ๑  A: What’s your family’s activity do you like? 
B: I like going for a picnic. 
คร้ังที่ ๒A: What’s your family’s activity do you  ? 
B: I like going for a picnic. 
คร้ังที่ ๓ A: What’s your family’s activity do  ? 
B: I like going for a picnic. 
คร้ังที่ ๔ A: What’s your family’s activity? 
B: I like going for a picnic. 
คร้ังที่ ๕ A: What’s your _____ ? 
B: I like going for a picnic. 

ทําเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ จนบทสนทนาถูกลบหมด และนักเรียนสามารถจําบทสนทนาได 
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แนวทางการวัดและการประเมินผล  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตองวัดการพัฒนาท้ังดานความรู

ความสามารถทางภาษาและทักษะทางภาษาท้ัง ๔ ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน  ซ่ึงในชวงชั้นท่ี ๑
ประถมศึกษาปท่ี ๑   ๓ จะเนนทักษะ ฟง พูด และเนนทักษะ อานและเขียน มากข้ึนใน ชวงชั้นท่ี ๒
ประถมศึกษาปท่ี ๔   ๖ โดยมีการวัดและประเมินความกาวหนาอยางไมเปนทางการตลอดในเวลาเรียน  
ท้ังนี้มีแบบประเมินความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เตรียมไวในภาคผนวก และมีการ
วัดผลประเมินผลเปนทางการ คือ PrePost test ตามแบบทดสอบท่ีเตรียมไวทุกหนวยการเรียนรู   
ตัวอยางแบบประเมิน 

แบบสังเกตการทํางานกลุม 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ………………. 

คําชี้แจงครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแลวใสคะแนนในชองรายการประเมิน 
  

 
๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ = ปรับปรุง 

   

เลขท่ี 

รายการประเมิน 
ความ
รวมมือ 

การ
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ความ
รับผิดชอบ 

รวม
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

    

     

ชื่อ–สกุล ๔ ๔ ๔ ๑๒ 
          

         
              
              
              
              
       
       

  
ลงชื่อ …………………………………………………….   

 
  

วันท่ี ……………………………………………. 
  เกณฑการประเมิน 

 
๑๐ – ๑๒  คะแนนระดับคุณภาพดีมาก 

    
 

๘ – ๙  คะแนนระดับคุณภาพดี 
    ๖ – ๗  คะแนนระดับคุณภาพพอใช 

 
๓ – ๕  คะแนนระดับคุณภาพปรับปรุง 
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เกณฑการใหคะแนนการทํางานกลุม 

     ความรวมมือ 
          ๔ หมายถึง สมาชิกทุกคนรวมมือทํางานมีปฏิสัมพันธท่ีดีภายในกลุม 

  ๓ หมายถึง สมาชิกสวนใหญรวมมือทํางานมีปฏิสัมพันธภายในกลุม 
๒ หมายถึง สมาชิกทุกคนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย แตไมคอยมีปฏิสัมพันธในกลุม 
๑ หมายถึง สมาชิกบางคนไมทํางานไมมีปฏิสัมพันธภายในกลุม 
 

การแสดงความคิดเห็น 
          ๔ หมายถึง สมาชิกทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น 

   ๓ หมายถึง สมาชิกสวนใหญรวมแสดงความคิดเห็น 
๒ หมายถึง สมาชิกมากกวาครึ่งรวมแสดงความคิดเห็น 

 
๑ หมายถึง สมาชิกไมไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น 

  ความรับผิดชอบ 
          ๔ หมายถึง สมาชิกทุกคนทํางานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จทันเวลา 

  ๓ หมายถึง สมาชิกสวนใหญทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 
๒ หมายถึง สมาชิกบางคนเลี่ยงงาน ไมทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
               งานเสร็จแตไมคอยสมบูรณ 

   

 

๑ หมายถึง สมาชิกไมมีความรับผิดชอบ ทํางานไมบรรลุเปาหมาย 
 
 เอกสารประกอบชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
๑. ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครู 

๑.๑ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  จํานวน ๓ เลมๆละ ๒ หนวย 
๑.๒ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒ จํานวน ๓ เลมๆ ละ ๒  หนวย 

 ๒.ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน 
           ๒.๑ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๑   
                 ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  
                 ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม  
                 ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  
                 ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม 
                ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
                ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม  
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๙๐ 

 

 
 

                ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒  
                ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม 
                ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
                ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม  
               ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
                ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม 
          ๒.๒  ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒  
               ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
              ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม  

       ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
              ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม 
              ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท ี ่  ๕ 
              ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม  
              ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
              ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม 
             ชดุกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
             ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน ๑ เลม  
             ชุดกิจกรรมการเรียนฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
            ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ๑ เลม 
      ๒.๓  ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสื่อ  
           ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสื่อ ชวงชั้นท่ี ๑ 
           จํานวนหนวยละ ๑ เลม  รวมจํานวน  ๖ เลม 
           ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับสื่อ ชวงชั้นท่ี ๒ 
           จํานวนหนวยละ ๑ เลม  รวมจํานวน  ๖ เลม 
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ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ
 

เกริ่นนํา 

แผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
ในกลุมสาระการเรียนรู ๔ กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานและ
เทคโนโลยี นอกจากจะจัดบูรณาการใน 
เก่ียวของ อาทิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนตน โดยจัดเปน 
หนวยการเรียนรู ๓๐ หนวยยอย ใชเวลาเรียนในชวงชั้นท่ี  
๓๖๐ ชั่วโมง 
  แนวคิดหลักในการจัดหนวยการเรียนรูบูรณ
ซํ้าซอนกัน และชวยใหโรงเรียนท่ีมีครูไมครบชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู
และกับเด็กหลายชั้นไดในคราวเดียวกัน หรือในโรงเรียนท่ีมีครูครบชั้นจะเปนการใชแผนการสอนบูรณาการ
เพ่ือชวยใหเด็กท่ีมีศักยภาพ มีความสามารถท่ีแตกตางกันเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันท้ังนี้ โดย
ใชเทคนิคการสอนหลายวิธี เชน รวมกลุมใหญ กลุมยอยคละชั้น กลุมยอยคละความสามารถ กลุมยอยพบ
ครู การทํางานเดียว การจับคู  การเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู สื่อหรือมุมหนังสือ เ
  แนวทางในการจัดทําหนวยบูรณาการแตละหนวยไดดําเนินการจัดทําตามข้ันตอน ดังนี้

 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
นําตัวชี้วัดการเรียนรู  สาระการเรียนรู ท่ี มีความสอดคลองกัน คลายกันมาจัดกลุม 
แลวแบงเปนกลุมยอย ๆ (หนวยยอย

 พิจาณาตัวชี้วัดการเรียนรู 
สอดคลอง สัมพันธกับตัวชี้วัด สาระการเรี
นั้น ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ

 กําหนดจํานวนชั่วโมงในแตละหนวยยอย
การเรียนรู สาระการเรียนรู เปนหลั
เรียนรูท่ีกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมารวมกัน 

 จัดทําแนวคิดหลักท่ีจะนําเสนอกิจกรรมใหบรรลุตัวชี้วัดท้ังหมดในแตละหนวยยอย 
และกําหนดจํานวนแผนการเรียนรูในแตละหน

 จัดทําแผนการเรียนรูในลักษณะกิจกรรมคละชั้น ป
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการในแตละหนวย ไมไดจัดเรียงลําดับตัวชี้วัด ดังนั้น

ครูผูสอนสามารถนําหนวยการเรียนรูใดมาสอนกอนก็ได
สอนครบทุกหนวยแลว ตัวชี้วัดทุกตัวในกลุม
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระ
 
 

 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ 

แผนการสอนบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖  จัดเปนหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการ
กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานและ
เทคโนโลยี นอกจากจะจัดบูรณาการใน ๔ กลุมสาระแลว ยังบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู
เก่ียวของ อาทิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนตน โดยจัดเปน 

หนวยยอย ใชเวลาเรียนในชวงชั้นท่ี  ๑ จํานวน  ๓๒๐ ชั่วโมง ชวงชั้นท่ี 

แนวคิดหลักในการจัดหนวยการเรียนรูบูรณาการ เพ่ือชวยแกไขปญหาเนื้อหาท่ีมีความ
ซํ้าซอนกัน และชวยใหโรงเรียนท่ีมีครูไมครบชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู
และกับเด็กหลายชั้นไดในคราวเดียวกัน หรือในโรงเรียนท่ีมีครูครบชั้นจะเปนการใชแผนการสอนบูรณาการ

ความสามารถท่ีแตกตางกันเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันท้ังนี้ โดย
ใชเทคนิคการสอนหลายวิธี เชน รวมกลุมใหญ กลุมยอยคละชั้น กลุมยอยคละความสามารถ กลุมยอยพบ
ครู การทํางานเดียว การจับคู  การเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู สื่อหรือมุมหนังสือ เ

แนวทางในการจัดทําหนวยบูรณาการแตละหนวยไดดําเนินการจัดทําตามข้ันตอน ดังนี้
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในกลุมสาระการเรียนรูหลักท้ัง ๔ 
ดการเรียนรู  สาระการเรียนรู ท่ี มีความสอดคลองกัน คลายกันมาจัดกลุม 

หนวยยอย)  
พิจาณาตัวชี้วัดการเรียนรู /สาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

สอดคลอง สัมพันธกับตัวชี้วัด สาระการเรียนรูท่ีจัดไวในแตละหนวยนํามาจัดบูรณาการเพ่ิมเติมในหนวย
นั้น ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ

กําหนดจํานวนชั่วโมงในแตละหนวยยอย โดยคํานึงถึงความสําคัญและจํานวน
การเรียนรู สาระการเรียนรู เปนหลัก ท้ังนี้จํานวนชั่วโมงท้ังป จึงเทากับจํานวนชั่วโมงจาก 
เรียนรูท่ีกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมารวมกัน  

จัดทําแนวคิดหลักท่ีจะนําเสนอกิจกรรมใหบรรลุตัวชี้วัดท้ังหมดในแตละหนวยยอย 
และกําหนดจํานวนแผนการเรียนรูในแตละหนวยยอย  

จัดทําแผนการเรียนรูในลักษณะกิจกรรมคละชั้น ป. ๑๓ และ ป
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการในแตละหนวย ไมไดจัดเรียงลําดับตัวชี้วัด ดังนั้น

ครูผูสอนสามารถนําหนวยการเรียนรูใดมาสอนกอนก็ไดตามสภาพบริบท ความตองการของโรงเรียน
ตัวชี้วัดทุกตัวในกลุมสาระการเรียนรูหลัก ๔ กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระ

๙๑ 

จัดเปนหนวยการเรียนรูท่ีบูรณาการ 
กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานและ
ลว ยังบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนท่ี

เก่ียวของ อาทิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนตน โดยจัดเปน ๑๐ 
ชั่วโมง ชวงชั้นท่ี ๒ จํานวน 

าการ เพ่ือชวยแกไขปญหาเนื้อหาท่ีมีความ
ซํ้าซอนกัน และชวยใหโรงเรียนท่ีมีครูไมครบชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู
และกับเด็กหลายชั้นไดในคราวเดียวกัน หรือในโรงเรียนท่ีมีครูครบชั้นจะเปนการใชแผนการสอนบูรณาการ 

ความสามารถท่ีแตกตางกันเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันท้ังนี้ โดย
ใชเทคนิคการสอนหลายวิธี เชน รวมกลุมใหญ กลุมยอยคละชั้น กลุมยอยคละความสามารถ กลุมยอยพบ
ครู การทํางานเดียว การจับคู  การเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู สื่อหรือมุมหนังสือ เปนตน 

แนวทางในการจัดทําหนวยบูรณาการแตละหนวยไดดําเนินการจัดทําตามข้ันตอน ดังนี้ 
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร

๔ กลุมสาระ  
ดการเรียนรู  สาระการเรียนรู ท่ี มีความสอดคลองกัน คลายกันมาจัดกลุม (หนวยใหญ )                  

สาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
ยนรูท่ีจัดไวในแตละหนวยนํามาจัดบูรณาการเพ่ิมเติมในหนวย

ภาษาอังกฤษ) เปนตน  
โดยคํานึงถึงความสําคัญและจํานวนตัวชี้วัด
เทากับจํานวนชั่วโมงจาก ๔ กลุมสาระการ

จัดทําแนวคิดหลักท่ีจะนําเสนอกิจกรรมใหบรรลุตัวชี้วัดท้ังหมดในแตละหนวยยอย 

และ ป. ๔๖ 
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการในแตละหนวย ไมไดจัดเรียงลําดับตัวชี้วัด ดังนั้น

ตามสภาพบริบท ความตองการของโรงเรียนเม่ือ
กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระ 
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การเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะถูกนํามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนครบทุกตัวชี้วัดซ่ึงสามารถประเมินผลการเรียนของนักเรียนได 
  การจัดตารางเรียนกลุมการเรียนรูบูรณาการ ท่ีไดผลดีคือจัดในชวงเวลาบาย เพ่ือจะ
ไดจัดกิจกรรมใหสามารถยืดหยุนได 

 การทดสอบปลายภาคเรียน ไมไดกําหนดเวลาไวตางหาก ดังนั้น โรงเรียนตอง
ยืดหยุนเวลาในการดําเนินการสอบเอง  
   ในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถใชสื่ออ่ืน ๆ ประกอบได อาทิ สื่อการสอน
ทางไกล แท็ปเล็ต 

 

โครงสรางของชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ 

ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ มี ๒ ชุดตามชวงชั้นของนักเรียน ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู   จํานวน   ๑๐ หนวย 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  ประกอบดวยหนวยการเรียนรู    จํานวน  ๑๐ หนวย 

หนวยการเรียนรูแตละหนวย มีรายละเอียดของจํานวนหนวยยอย แผนการจัดการเรียนรูและ
จํานวนชั่วโมง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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๑) แผนภูมิแสดงโครงสรางของชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการชวงชั้นท่ี ๑ (ประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙ 
ถ่ินไทยวิไลศิลป 

(๓๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ 
เด็กไทยใฝดี 

(๓๕  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 
เด็กไทยหัวใจสรางสรรค 

(๔๐  ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 
ชีวิตสุขสันตในบานของเรา 
(๑๙  ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘ 
สุนทรียศิลป 

(๓๘  ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ 
อาเซียนศึกษา 

(๒๐  ช่ัวโมง ๒ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 
เศรษฐีนอย 

(๓๕  ช่ัวโมง ๒ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ 
สุขภาพดีชีวีเปนสุข 

(๓๘  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 
รักโลกรักษสิ่งแวดลอม 

(๓๕  ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
คนดีศรีแผนดิน 

(๓๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

บูรณาการ 
(๓๒๐ ช่ัวโมง) 
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โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุม บูรณาการชวงช้ันท่ี ๑ (ช้ัน ป. ๑๓) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยยอยท่ี จํานวนแผนจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 
๑เศรษฐีนอย  

( ๓๕ ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 
๑.๑ชีวิตพอเพียง ๘ ๑๘ 
๑.๒ ออมไวไมขัดสน ๘ ๑๗ 

๒. สุขภาพดีชีวีเปนสุข 
(  ๓๘  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๒.๑ รักตัวเราเทาฟา ๕ ๑๕ 
๒.๒ สนุกกับเกมกีฬา ๔ ๑๒ 
๒.๓ สุขภาพพาอยูดีมีสุข ๔ ๑๑ 

๓. เด็กไทยใฝดี 
(  ๓๕  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๓.๑ มุงม่ันและศรัทธา ๔ ๑๒ 
๓.๒ ปฏิบัติมาเปนนิจ ๓ ๙ 
๓.๓ พาจิตแจมใส ๕ ๑๔ 

๔. คนดีศรีแผนดิน 
(  ๓๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๔.๑ ตนกลาคนดี ๔ ๑๒ 
๔.๒ สิทธิเด็กไทย ๓ ๙ 
๔.๓ วิถีประชาธิปไตย ๓ ๙ 

๕. โลกสวยดวยมือเรา 
(  ๓๕  ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

๕.๑ รอบตัวนารู ๓ ๙ 
๕.๒ มองดูธรรมชาติ ๔ ๙ 
๕.๓ ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง ๔ ๘ 
๕.๔ หวงแหนสิ่งแวดลอม ๔ ๙ 

๖. เด็กไทยหัวใจสรางสรรค 
(๔๐ ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 

๖.๑ ทองไปในโลกกวาง ๖ ๑๙ 
๖.๒ สูเสนทางเศรษฐี ๗ ๒๑ 

๗. ชีวิตสุขสันตในบาน 
ของเรา 

( ๑๙   ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

๗.๑ ครอบครัวอุนจิต ๑ ๓ 
๗.๒ ชางคิดซอมแซม ๒ ๖ 
๗.๓ ผักสวนครัวรั้วกินได ๒ ๖ 
๗.๔ บมเลี้ยงใหยั่งยืน ๑ ๔ 

๘.สุนทรียศิลป 
( ๓๘   ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

๘.๑ กําเนิดงานศิลป ๔ ๘ 
๘.๒ จินตนาการหรรษา ๖ ๑๒ 
๘.๓ ลีลาวฒันธรรม ๖ ๑๒ 
๘.๔ นําภูมิปญญาสูสากล ๒ ๖ 

๙. ถ่ินไทยวิไลศิลป 
(  ๓๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๙.๑ ถ่ินไทยในอดีต ๓ ๖ 
๙.๒ ภูมิใจในทองถ่ิน ๕ ๑๕ 
๙.๓ แผนดินไทยแผนดินทอง ๓ ๙ 

๑๐. อาเซียนศึกษา 
(  ๒๐  ชั่วโมง ๒ หนวยยอย ) 

๑๐.๑ เพ่ือนบานของฉัน ๕ ๑๓ 
๑๐.๒ สัมพันธฉันมิตร ๒ ๗ 

รวมท้ังสิ้น ๓๐ ๑๒๓   ๓๒๐   
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๒) แผนภูมิแสดงโครงสรางของชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการชวงชั้นท่ี ๒ (ประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๙ 
ถ่ินไทยวิไลศิลป 

(๓๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ 
เด็กไทยไฝดี 

(๔๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ 
คนดีศรีแผนดิน 

(๓๐  ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๖ 
เด็กไทยหัวใจสรางสรรค 

(๔๐  ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๗ 
ชีวิตสุขสันตในบานของเรา 
 (๔๐  ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

 

หนวยการเรียนรูท่ี ๘ 
สุนทรียศิลป 

(๔๐  ชั่วโมง ๔ หนวย
ยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ 
อาเซียนศึกษา 

(๒๐  ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ 
โลกสวยดวยมือเรา 

(๔๐  ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ 
เศรษฐีนอย 

(๔๐  ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ 
สุขภาพดีชีวีเปนสุข 

(๔๐  ชั่วโมง ๓ หนวย
ยอย) 

บูรณาการ 
(๓๖๐ ช่ัวโมง) 

 



96 คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โครงการจัดท�าสื่อ ๖๐ พรรษา
๙๖ 

 

 
 

โครงสรางชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการชวงช้ันท่ี ๒ (ช้ันป. ๔๖) 
 

หนวยการเรียนรูท่ี หนวยยอยท่ี จํานวนแผนการจัดการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 
๑. เศรษฐีนอย 

(๔๐ ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 
๑.๑ชีวิตพอเพียง ๗ ๒๐ 
๑.๒ ออมไวไมขัดสน ๖ ๒๐ 

๒. สุขภาพดีชีวีเปนสุข 
(๔๐ ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๒.๑ รักตัวเราเทาฟา ๕ ๑๕ 
๒.๒ สนุกกับเกมกีฬา ๔ ๑๓ 
๒.๓ สุขภาพพาอยูดีมีสุข ๔ ๑๒ 

๓. เด็กไทยใฝดี 
(๔๐ ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๓.๑ มุงม่ันและศรัทธา ๕ ๑๕ 
๓.๒ ปฏิบัติมาเปนนิจ ๔ ๑๐ 
๓.๓ พาจิตแจมใส ๕ ๑๕ 

๔. คนดีศรีแผนดิน 
(๓๐ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๔.๑ ตนกลาคนดี ๓ ๑๐ 
๔.๒ สิทธิเด็กไทย ๓ ๑๐ 
๔.๓ วิถีประชาธิปไตย ๓ ๑๐ 

๕. โลกสวยดวยมือเรา 
(๔๐ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

๕.๑ รอบตัวนารู ๓ ๙ 
๕.๒ มองดูธรรมชาติ ๔ ๑๒ 
๕.๓ ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง ๔ ๑๐ 
๕.๔ หวงแหนสิ่งแวดลอม ๔ ๙ 

๖. เด็กไทยหัวใจสรางสรรค 
(๔๐ ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 

๖.๑ ทองไปในโลกกวาง ๖ ๑๙ 
๖.๒ สูเสนทางเศรษฐี ๗ ๒๑ 

๗. ชีวิตสุขสันตในบาน 
ของเรา 

(๔๐ชั่วโมง) 

๗.๑ ครอบครัวอุนจิต ๔ ๑๐ 
๗.๒ ชางคิดซอมแซม ๔ ๑๐ 
๗.๓ ผักสวนครัวรั้วกินได ๔ ๑๐ 
๗.๔ บมเลี้ยงใหยั่งยืน ๔ ๑๐ 

๘.สุนทรียศิลป 
(๔๐ชั่วโมง ๔ หนวยยอย) 

๘.๑ กําเนิดงานศิลป ๔ ๘ 
๘.๒ จินตนาการหรรษา ๖ ๑๒ 
๘.๓ ลีลาวฒันธรรม ๖ ๑๒ 
๘.๔ นําภูมิปญญาสูสากล ๔ ๘ 

๙. ถ่ินไทยวิไลศิลป 
(๓๐ชั่วโมง ๓ หนวยยอย) 

๙.๑ ถ่ินไทยในอดีต ๔ ๙ 
๙.๒ ภูมิใจในทองถ่ิน ๔ ๑๐ 
๙.๓ แผนดินไทยแผนดินทอง ๔ ๑๑ 

๑๐. อาเซียนศึกษา 
(๒๐ชั่วโมง ๒ หนวยยอย) 

๑๐.๑ เพ่ือนบานของฉัน ๕ ๑๓ 
๑๐.๒ สัมพันธฉันมิตร ๒ ๗ 

รวมท้ังสิ้น ๓๐ ๑๓๒  ๓๖๐  
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ลักษณะเฉพาะของชุดการจัดการเรียนรู 
เนื่องจากชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ กําหนดเวลาในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน

กําหนดไว ๒๓ ชั่วโมง จะเปนกิจกรรมท่ีบูรณาการอยางนอย ๒ กลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนควรมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนหรือเทคนิคการสอนโดยเฉพาะ เชน 
 เทคนิคการสอนเฉพาะ 

 ครูผูสอนตองมีทักษะในการสอนเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีนํามาบูรณาการในแตละหนวยการเรียนรูและ
สามารถปรับ ประยุกตกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนท่ีตนเองสอนได 

ครูผูสอนตองมีทักษะในการประสานงานกับครูคนอ่ืน หนวยงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การใชแหลงเรียนรู ฯลฯ 

แนวทางการบริหารจัดการ 
 เนื่องจากกลุมบูรณาการเปนการออกแบบการเรียนการสอนบูรณาการหลายวิชา การสอนแตละครั้ง

ใชเวลามากกวา ๒ ชั่วโมง ดังนั้นควรจัดตารางเรียนไวในภาคบายของทุกวัน และจัดตารางเรียนใหยืดหยุน และ
หากตองการใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด ควรจัดครูผูสอนในลักษณะเปนทีม
ตามระดับท่ีคละชั้น และใหครูท่ีจบวิชาเอกหรือชํานาญในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเปนแกนหลักในแตละหนวย
การเรียนรู เปนหัวหนาทีม ครูผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูท่ีนํามาบูรณการเปนครูผูชวย 

ครูท่ีสอนบูรณาการ ไมวาจะสอนโดยครูคนเดียว หรือสอนเปนทีม ตองมีทักษะในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนตามหลักการสอนคละชั้นเปนอยางดี  

แนวทางการจัดการเรียนรู 
  ในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ ครูควรมีการจัดกลุมนักเรียนตามศักยภาพใน

แตละดาน  
 หนวยการเรียนรูท่ีจัดเปนการจัดโดยใชแกนของเรื่อง (Theme) ซ่ึงใชแกนเดียวกันต้ังแตชั้น

ประถมศึกษาป ท่ี  ๑๖ ดังนั้นครูผูสอนในแตละชวงชั้นจึงตองมีความรู ในเนื้อหาท่ีลึกตามระดับ
ความสามารถของนักเรียน ซ่ึงสามารถเพ่ิมหรือลดใบงานท่ีเสนอไวในแผนการจัดการเรียนรูไดตามความ
เหมาะสม 

 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย จะปรากฏในหนวยท่ี ๒ ซ่ึงกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษา พลศึกษา เปนเกณฑ ครูผูสอนสามารถกําหนดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพไวในทุหนวยไดตามความ
เหมาะสม 

 แผนจัดการเรียนรู ไดบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในกิจกรรมแลว แตครูผูสอน
สามารถกําหนดกิจกรรมเสริมคานิยม ๑๒ ประการได 

การนําชุดการจัดการเรียนรูไปใช 
ในการนําชุดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการไปใชนั้น ครูผูสอนควรเตรียมตัวดังนี้ 
๑. ศึกษาคูมือการใชชุดการจัดกิจกรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับหลักการ แนวคิด โครงสราง 

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ใหเขาใจ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละช้ัน 
๒. ศึกษาโครงสรางชุดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวามีจํานวนหนวยใหญ หนวยยอย

แผนการจัดการเรียนรูและจํานวนชั่วโมงท่ีจัดการเรียนรูในแตละหนวยวามีอยูเทาไรในแตละชวงชั้น 
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๓. ในกรณีท่ีครูสอนคนละกลุมสาระการเรียนรู ใหสรางขอตกลงรวมกันในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบูรณาการ วาแตละคนจะมีบทบาทอยางไร โดยอาจสอนเปนทีม ครั้งละ ๒๓คนหรือ
มากกวา คนท่ีรับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรูหลักในแตละหนวยจะเปนผูดําเนินการสอน สวนครูคน
อ่ืน ๆ ทําหนาท่ีเปนผูชวย เชน หนวยท่ี ๑ เศรษฐีนอย กลุมสาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้นผูทําหนาท่ีสอนคือครูท่ีสอนกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนตน โดยในแตละหนวยมีกลุมสาระการเรียนรูท่ีเปนแกน ดังนี้ 
  หนวยท่ี ๑ เศรษฐีนอย สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หนวยท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
  หนวยท่ี ๓ เด็กไทยใฝดี สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

หนวยท่ี ๔ คนดีศรีแผนดิน สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หนวยท่ี ๕  โลกสวยดวยมือเรา สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หนวยท่ี ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู 
การงานและเทคโนโลยี 

หนวยท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา สาระการเรียนรูที่เปนแกนคือ กลุมสาระการ
เรียนรู การงานและเทคโนโลยี 

หนวยท่ี ๘ สุนทรียศิลป สาระการเรียนรูท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
หนวยท่ี ๙ ถ่ินไทยวิไลศิลป สาระการเรียนรู ท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู

ประวัติศาสตร 
หนวยท่ี ๑๐ อาเซียนศึกษา สาระการเรียนรู ท่ีเปนแกนคือ กลุมสาระการเรียนรู

ประวัติศาสตร 
๔. ในกรณีท่ีครูสอนคนเดียวทุกกลุมสาระใหศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบคละชั้นในกลุมบูรณาการและการวัดประเมินผลกลุมบูรณาการใหเขาใจชัดเจน 
๕. รวมกับครูในโรงเรียนจัดทําตารางสอนใหสอดคลองกับการจัดชั้นเรียน และเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน 
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การเตรียมความพรอมของผูเรียน 
  แผนการจัดการเรียนรู ทุกแผนในหนวยการเรียนรูบูรณาการ ได กําหนดใบงาน            
ใบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความรู ความสามารถของนักเรียนในแตละชั้นป ท้ังนี้ ใบงาน ใบกิจกรรมท่ี
กําหนดไวมีท้ังใบงานท่ีนักเรียนตองชวยกันทําเปนกลุมท่ีคละชั้น และใบงานคละในชั้นเดียวกัน ตลอดจนมี
ใบงานท่ีนักเรียนตองทําเปนรายคน  
  ในการใหนักเรียนทําใบกิจกรรม ใบงานนั้นครูผูสอนสามารถเลือกใชตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ครูผูสอนตองรูถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนรายคนเปนอยางดี เชน หากเห็นวานักเรียน
ของตนมีความสามารถในเรื่องท่ีสอนแลว ก็สามารถเลือกใชใบงานอ่ืนท่ีเห็นวามีความยากข้ึน หรือสามารถ
จัดทําใบงานเองท่ียากข้ึนมาใหนักเรียนทําก็ได และหากเห็นวาใบงาน ใบกิจกรรมมีลักษณะคลาย ๆ กัน  
(ซ่ึงผูจัดทําแผนการเรียนรู จัดทําข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะบอย ๆ ) ก็สามารถเลือกใชเพียงใบเดียวก็ได
สวนใบกิจกรรมเด่ียว หากเวลาในชั่วโมงเรียนไมเพียงพอ ก็สามารถใหนักเรียนนํากลับไปทําเปนการบานได 

แนวทางการวัดและประเมินผล  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูบูรณาการใชหลักการเดียวกันกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ จะแตกตางกันในสวนของวิธีการเก็บคะแนนในแตละครั้งของการ
สอน เพราะในการสอนครั้งหนึ่งจะมีเนื้อหา ตัวชี้วัดหลายกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนตองศึกษา
วิธีการเก็บคะแนนในการสอนแตละครั้งใหเขาใจ  
  การกําหนดน้ําหนักคะแนนการวัดผลบูรณาการ กําหนดไวเหมือนกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืน ๆ คือ ๗๐:๓๐ แตละกลุมสาระการเรียนรูตองเก็บคะแนนระหวางปไว ๗๐ % และคะแนนปลายปอีก 
๓๐ %  ในแผนการสอนบูรณาการแตละแผนจะมีจุดประสงคการเรียนรูท่ีจะนําไปสูการบรรลุตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรูหลายกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนตองศึกษาวาในแผนท่ีสอนจะตองเก็บ
คะแนนเพ่ือนําไปตัดสินผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูใดบาง 
  การเก็บคะแนนระหวางป (๗๐%) ครูผูสอนสามารถเก็บคะแนนไดจาก ๒ สวนคือ สวน
ท่ี ๑) จากการทดสอบประจําหนวยยอย ซ่ึงจะมีแบบทดสอบกอนเรียนในแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ และ
แบบทดสอบหลังเรียนในแผนการจัดการเรียนรูสุดทายของหนวยยอยนั้น ๆ สวนท่ี ๒) เก็บคะแนนจากการ
ตรวจผลงานนักเรียนทุกแผน ทุกหนวยและแยกเก็บเปนรายกลุมสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการในแตละแผน 
ท้ังนี้ใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และสมรรถนะสําคัญ โดยใชแบบบันทึกคะแนนใน
ทายแผน  หรือการเก็บคะแนนความรูจากใบกิจกรรม  ดังตัวอยางการเก็บคะแนน ดังนี้ 
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ตัวอยางท่ี ๑ แบบบันทึกการเก็บคะแนน  หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข หนวยยอยท่ี ๑ 
รักตัวเราเทาฟา ชั้นประถมศึกษาป ๑ 
 

เลขท่ี ชื่อสกุล 

ทดสอบ
ประจํา
หนวย 

 

ประเมินจากช้ินงาน/ภาระงาน 
ประจําหนวยฯ หรือตามแผนจัดการ

เรียนรูท่ี ๑๘ (การกําหนดคะแนนใหอยู
ในดุลพินิจของครูผูสอน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

เที
ยบ

เป
นค

ะแ
นน

เต็ม
  

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเมิ

น 

ความรู
(K) 
 

ทักษะ,
สมรรถนะ
สําคัญ(P) 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค(A) 
คะแนนเต็ม ๓๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๒๗๐ ๔๐ 

๑ ด.ช. ดํา ๒๕ ๗๕ ๗๓ ๗๘ ๒๕๑ ๓๗ ดีมาก ผาน 
๒ ด.ช. แดง ๒๙ ๗๒ ๗๐ ๗๕ ๒๔๖ ๓๖ ดีมาก ผาน 
๓ ด.ญ. ขาว ๑๕ ๖๕ ๖๔ ๖๙ ๒๑๓ ๓๒ ดีมาก ผาน 
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
คะแนนท่ีได ๓๒๔๐ คะแนน อยูในระดับ ดีมาก คะแนนท่ีได ๒๘๓๑ คะแนน อยูในระดับ ดี 
คะแนนท่ีได ๒๐๒๗คะแนน อยูในระดับ พอใช คะแนนท่ีได ๐๑๙ คะแนน อยูในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑการผาน  อยูในระดับพอใชข้ึนไปหากนักเรียนไมผานเกณฑใหมีการซอมเสริม 
 
ตัวอยางท่ี ๒ แบบบันทึกการเก็บคะแนน  หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุขหนวยยอยท่ี ๒ สนุกกับ
เกมกีฬา ชั้นประถมศึกษาป ๑ 

เลขท่ี ชื่อสกุล 

ทดสอบ
ประจํา
หนวย 

 

ประเมินจากช้ินงาน/ภาระงาน 
ประจําหนวยฯ หรือตามแผนจัดการ
เรียนรูท่ี ๑๕ (การกําหนดคะแนน

ใหอยูในดุลพินิจของครูผูสอน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

เที
ยบ

เป
นค

ะแ
นน

เต็ม
  

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเมิ

น 
ความรู

(K) 
 

ทักษะ,
สมรรถนะ
สําคัญ(P) 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค(A) 
คะแนนเต็ม ๒๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐  ๑๗๐ ๔๐ 

๑ ด.ช. ดํา ๑๕ ๔๕ ๔๓ ๔๒ ๑๔๕ ๓๔ ดีมาก ผาน 
๒ ด.ช. แดง ๑๙ ๔๒ ๔๓ ๔๕ ๑๔๙ ๓๕ ดีมาก ผาน 
๓ ด.ญ. ขาว ๑๑ ๓๓ ๓๔ ๔๖ ๑๒๔ ๒๙ ดี ผาน 

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
คะแนนท่ีได ๓๒๔๐ คะแนน อยูในระดับ ดีมาก คะแนนท่ีได ๒๘๓๑ คะแนน อยูในระดับ ดี 
คะแนนท่ีได ๒๐๒๗คะแนน อยูในระดับ พอใช คะแนนท่ีได ๐๑๙ คะแนน อยูในระดับปรับปรุง 
เกณฑการผาน   อยูในระดับพอใชข้ึนไปหากนักเรียนไมผานเกณฑใหมีการซอมเสริม 
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๑๐๑ 

 

 
 

ตัวอยาง ๓ แบบบันทึกการเก็บคะแนน  หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุขหนวยยอยท่ี ๓ สุขภาพ
พาอยูดีมีสุข ชั้นประถมศึกษาป ๑ 

เลขท่ี ชื่อสกุล 

ทดสอบ
ประจํา
หนวย 

 

ประเมินจากช้ินงาน/ภาระงาน 
ประจําหนวยฯ หรือตามแผนจัดการ

เรียนรูท่ี ๑๑๐ (การกําหนดคะแนนให
อยูในดุลพินิจของครูผูสอน) 

รว
มค

ะแ
นน

 

เที
ยบ

เป
นค

ะแ
นน

เต็ม
  

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะเมิ

น ความรู
(K) 
 

ทักษะ,
สมรรถน
ะสําคัญ

(P) 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค(A) 

คะแนนเต็ม ๔๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๓๑๐ ๔๐ 
๑ ด.ช. ดํา ๓๕ ๘๕ ๘๓ ๘๒ ๒๘๕ ๓๗ ดีมาก ผาน 
๒ ด.ช. แดง ๓๗ ๘๗ ๘๘ ๘๕ ๒๙๗ ๓๘ ดีมาก ผาน 
๓ ด.ญ. ขาว ๒๒ ๖๓ ๖๔ ๖๐ ๒๐๙ ๒๗ พอใช ผาน 

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
คะแนนท่ีได ๓๒๔๐ คะแนน อยูในระดับ ดีมาก คะแนนท่ีได ๒๘๓๑ คะแนน อยูในระดับ ดี 
คะแนนท่ีได ๒๐๒๗คะแนน อยูในระดับ พอใช คะแนนท่ีได ๐๑๙ คะแนน อยูในระดับปรับปรุง 
เกณฑการผาน   อยูในระดับพอใชข้ึนไปหากนักเรียนไมผานเกณฑใหมีการซอมเสริม 
 
ตัวอยาง ๔แบบสรุปผลการเก็บคะแนน กลุมบูรณาการ  หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
 

เลขท่ี ชื่อสกุล 

คะแนน 

รวม
คะแนน 

เทียบเปน
คะแนน
เต็มตาม

คา
น้ําหนัก 

หนวยยอย 
ท่ี ๑ รักตัว

เรา 
 

หนวยยอยท่ี 
๒ สนุกกับ 
เกมกีฬา 

หนวยยอย 
ท่ี ๓ สุขภาพ
พาอยูดีมีสุข 

คะแนนเต็ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๑๐ 
๑ ด.ช. ดํา ๓๗ ๓๔ ๓๗ ๑๐๘ ๙ 
๒ ด.ช. แดง ๓๖ ๓๕ ๓๘ ๑๐๙ ๙ 
๓ ด.ญ. ขาว ๓๒ ๒๙ ๒๗ ๘๘ ๗ 
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๑๐๒ 

 

 
 

 
ครูผูสอนเก็บคะแนนจากการสอนจนครบทุกหนวยใน ๑ ปการศึกษาแลว นําคะแนนระหวางเรียนท่ีจัดเก็บ
มาจัดทําเพ่ือตัดสินผลการเรียนตอไป ดังนี้ 
 

ท่ี รายวิชา 

หนวยการเรียนรูบูรณาการ น้ําหนัก 

หนวยท่ี ช่ือหนวย 
กําหนดใน
โครงสราง
รายวิชา 

เทียบ
น้ําหนัก 

๗๐ 
๑ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๑ เศรษฐีนอย ๕ ๑๗.๕ 
๓ เด็กไทยใฝดี ๕ ๑๗.๕ 
๔ คนดีศรีแผนดิน ๕ ๑๗.๕ 
๕ รักโลกรักษสิ่งแวดลอม ๕ ๑๗.๕ 
รวมคะแนนระหวางเรียน ๒๐ ๗๐ 

คะแนนปลายป  ๓๐ 
๒ ประวัติศาสตร ๙ ถ่ินไทยวิไลศิลป ๕ ๓๕ 

๑๐ อาเซียนศึกษา ๕ ๓๕ 
รวมคะแนนระหวางเรียน ๑๐ ๗๐ 

คะแนนปลายป  ๓๐ 
๓ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ๑๐ ๗๐ 

รวมคะแนนระหวางเรียน ๑๐ ๗๐ 
คะแนนปลายป  ๓๐ 

๔ ศิลปะ ๘ สุนทรียศิลป ๑๐ ๗๐ 
รวมคะแนนระหวางเรียน ๑๐ ๗๐ 

คะแนนปลายป  ๓๐ 
๕ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค ๑๐ ๓๕ 
๗ ชีวิตสุขสันตในบานของ

เรา 
๑๐ ๓๕ 

รวมคะแนนระหวางเรียน ๑๐ ๗๐ 
คะแนนปลายป  ๓๐ 

การกําหนดน้ําหนักคะแนน ครูผูสอนสามารถกําหนดเองได 
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๑๐๓ 

 

 
 

ตัวอยางท่ี ๕ แบบสรุปผลการใชคะแนนระหวางป  หนวยการเรียนรูบูรณาการท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
 

เลขท่ี ชื่อสกุล 

คะแนน 

รวม
คะแนน 

เทียบเปน
คะแนน
เต็มตาม

คานํ้าหนัก 

คะ
แน

นส
อบ

ปล
าย

ป 
 

คะ
แน

นร
วม

  

ระ
ดับ

ผล
กา

รเร
ียน

 

หนวยยอย
ท่ี ๑ รักตัว

เรา 
 

หนวยยอย
ท่ี ๒ สนุก

กับ 
เกมกีฬา 

หนวยยอยท่ี 
๓ สุขภาพพา

อยูดีมีสุข 

คะแนนเต็ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 
๑ ด.ช. ดํา ๓๗ ๓๔ ๓๗ ๑๐๘ ๖๓    
๒ ด.ช. แดง ๓๖ ๓๕ ๓๘ ๑๐๙ ๖๔    
๓ ด.ญ. ขาว ๓๒ ๒๙ ๒๗ ๘๘ ๕๑    
 
ตัวอยางท่ี ๖ แบบสรุปผลการประเมินระหวางป และปลายป กลุมบูรณาการ หนวยท่ี ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 

เลข
ที่ 

ชื่อ
สกุล 

คะแนนเก็บระหวางป (จากหนวยการเรียนรูท่ี ๑๑๐) 

คะ
แน

นส
อบ

ปล
าย

ป 

คะ
แน

นร
วม

  

ระ
ดับ

ผล
กา

รเร
ียน

 

หน
วย

ที่ 
๑ 

 
หน

วย
ที่ 

๒ 
 

หน
วย

ที่ 
๓ 

 
หน

วย
ที่ 

๔ 
 

หน
วย

ที่ 
๕ 

 

หน
วย

ที่ 
๖ 

 

หน
วย

ที่ 
๗ 

 

หน
วย

ที่ 
๘ 

 

หน
วย

ที่ 
๙ 

 

หน
วย

ที่ 
๑๐

  

คะ
แน

นร
วม

 

 ๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕ ๕ ๗๐ ๓๐ ๑๐๐ 
๑ ดํา  ๙             
๒ แดง  ๙             
๓ ขาว  ๗             

 
การเก็บคะแนนปลายป (๓๐ %) สามารถเก็บไดดังนี ้

๑. จากคะแนนการทดสอบประจาํหนวยทุกหนวย  
๒. จากผลการทดสอบ LAS 
๓. จากผลการทดสอบทีส่อบจากแบบทดสอบกลาง (สพฐ.จะดําเนนิการจัดทําใหสอบทั่ว

ประเทศ) 
๔. จากผลการทดสอบที่ครูจัดทาํข้ึนเอง 

หมายเหตุ หากครูผูสอนจะใชผลการทดสอบประจําหนวยมาเปนสวนหนึง่ของคะแนนเก็บ ๗๐ % ก็
สามารถทาํได สวนคะแบบปลายป ๓๐ % ก็ใชผลการสอบจากขอ ๒  ๔  

       การสรุปผลการประเมินตวัชี้วัดรายกลุมสาระการเรียนรูในกลุมบูรณาการตลอดป 
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๑๐๔ 

 

 
 

ตัวอยางท่ี ๗ สรุปผลการบันทึกผลการประเมินตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการในกลุมบูรณาการ  
                กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อ เด็กชาย/หญิง.......................................................................................เลขท่ี ...........................ชั้น ป. ๑. 

 

มฐ./ตัวช้ีวัด 
หนวยการเรียนรูท่ี สรุปผลการประเมิน 

หนวย
ท่ี ๑ 

หนวย
ท่ี ๒ 

หนวย
ท่ี ๓ 

หนวย
ท่ี ๔ 

หนวย
ท่ี ๕ 

หนวย
ท่ี ๖ 

หนวย
ท่ี ๗ 

หนวย
ท่ี ๘ 

หนวย
ท่ี ๙ 

หนวย
ท่ี ๑๐ 

 

รวม 
 

ผาน 
 

ไม
ผาน 

พ.๑.๑              
พ.๑.๑/๑              
พ๑.๑/๒              
พ๑.๑/๓              
พ.๒.๑              
พ.๒.๑/๑              
พ.๒.๑/๒              
พ.๒.๑/๓              
พ.๒.๑/๔              
พ.๓.๑              
พ.๓.๑/๑              
พ.๓.๑/๒              
พ.๓.๑/๓              
พ.๓.๑/๔              
พ.๓.๑/๕              
พ.๓.๑/๖              
พ.๓.๒              
พ.๓.๒/๑              
พ.๓.๒/๒              
พ.๓.๒/๓              
พ.๓.๒/๔              
พ.๓.๒/๕              
พ.๓.๒/๖              
พ.๔.๑              
พ.๔.๑/๑              
พ.๔.๑/๒              
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๑๐๕ 

 

 
 

 

มฐ./ตัวช้ีวัด 
หนวยการเรียนรูท่ี สรุปผลการประเมิน 

หนวย
ท่ี ๑ 

หนวย
ท่ี ๒ 

หนวย
ท่ี ๓ 

หนวย
ท่ี ๔ 

หนวย
ท่ี ๕ 

หนวย
ท่ี ๖ 

หนวย
ท่ี ๗ 

หนวย
ท่ี ๘ 

หนวย
ท่ี ๙ 

หนวย
ท่ี ๑๐ 

 

รวม 
 

ผาน 
 

ไม
ผาน 

พ.๔.๑/๓              
พ.๔.๑/๔              
พ.๔.๑/๕              
พ.๕.๑              
พ.๕.๑/๑              
พ.๕.๑/๒              
พ.๕.๑/๓              
พ.๕.๑/๔              
พ.๕.๑/๕              

รวม              
 
 ทําตารางนี้จนครบนักเรียนทุกคน และทุกกลุมสาระการเรียนรูท่ีนํามาบูรณาการ นาํผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดไปเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 

 

 เอกสารประกอบชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ 

               ชุดการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
๑. ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครู 

๑.๑ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๑  จํานวน ๑ เลม 
    ๑ ๒ ชุดการจัดการเรียนรูฉบับครูชวงชั้นท่ี ๒  จํานวน ๑ เลม    
    ๒.ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียน 
   ๒.๑ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๑   

ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  จํานวน ๑ เลม 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒จํานวน ๑ เลม 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓จํานวน ๑ เลม 

                        ๒.๒ ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชวงชั้นท่ี ๒ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔จํานวน ๑ เลม 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕จํานวน ๑ เลม 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖จํานวน ๑ เลม 
 

 



106 คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โครงการจัดท�าสื่อ 60 พรรษา ๑๐๖ 
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ค ำสั่ง ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ที่ ๔๓๔  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร

จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
------------------------------------- 

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระรำชกระแสว่ำ ปัจจุบัน  
สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็ก มีควำมยำกล ำบำกหลำยประกำร อำทิ 
นักเรียนขำดเป้ำหมำยทำงกำรเรียน ครมูีไม่ครบชั้นและโอนย้ำยสูง ครูมีภำระงำนด้ำนกำรสอน                            
และด้ำนอ่ืนๆ มำกท ำให้ไม่มีเวลำเตรียมกำรสอน ครบูำงส่วนขำดประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้                
สื่อกำรเรียนกำรสอนมีไม่เพียงพอ เป็นต้น จึงส่งผลให้นักเรียนประถมศึกษำจ ำนวนมำกมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำ อ่ำนไม่ออก เขียนและคิดค ำนวณไม่ได้ อีกทั้ง ในแต่ละปกีำรศึกษำมีกำรออกกลำงคัน             
เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้มีแนวพระรำชด ำริให้พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับครูในโรงเรียน
ประถมศึกษำขนำดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชำ หรือมีครูมำใหม่ หรือขำดแคลนครูชั่วครำว โดย
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรใช้สื่อและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในประเทศไทย เพ่ือน ำมำปรับใช้               
ให้เหมำะสม ได้แก่ RIT (Reduced Instruction Time) วิธีสอนพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคัด
ลำยมือ กำรคิดเลขเร็ว และกำรท่องจ ำ ฯลฯ รวมทั้งสื่อกำรเรียนกำรสอนของต่ำงประเทศที่ใช้ได้ผลด้วย 
ทั้งนี้ หำกครูในโรงเรียนประถมศึกษำขนำดเล็กได้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำว จะสำมำรถลดเวลำ              
ในกำรจัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยตนเอง และมีควำมม่ันใจในกำรเตรียมกำรสอนมำกขึ้น ท ำให้ครูมี
บทบำทเป็นผู้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ทั้งกิจกรรมรวมชั้น กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่ และกิจกรรมเดี่ยว 
เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมระดับชั้น ศักยภำพ และควำมสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญให้โรงเรียนประถม 
ศึกษำขนำดเล็กมีประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำสูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน               
ในระดับทีสู่งขึ้น ต่อไป 

เนื่องในโอกำสทีส่มเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จะเจริญพระชนมำยุ
ครบ ๖๐ พรรษำ ในปีพุทธศักรำช ๒๕๕๘ ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี จะจัดให้มีโครงกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ   
สยำมบรมรำชกุมำรี ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นชุดคู่มือและสื่อที่ครใูช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ รวมทั้งสำมำรถเพ่ิมเติมกิจกรรมและเนื้อหำ
สำระได้ตำมบริบทของโรงเรียนด้วย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ                           
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นไปตำมพระรำชด ำริอย่ำงม ี
  
 
 

ประสิทธิภำพ ... 
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๒๓ 
 
ประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประกอบด้วย 

คณะกรรมการที่ปรึกษา  
๑. คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ ที่ปรึกษำงำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
กรรมกำรมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 

๒. รองศำสตรำจำรย์คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ  กรรมกำรมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
๓. กรมวังผู้ใหญ่ (ว่ำที่ร้อยตรี กิตต ิขันธมิตร)  ส ำนักพระรำชวัง       
๔. นำยสุวัฒน์ เงินฉ่ ำ   กรรมกำรมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
๕. นำงพรพรรณ ไวทยำงกูร  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยี  
๖. นำงเบญจลักษณ์ น้ ำฟ้ำ  รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๗. นำงสำวทินสิริ ศิริโพธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรองค์กำรรัฐมนตรีศึกษำ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแนวทำงด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ                        

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑. รองศำสตรำจำรย์ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒. รองศำสตรำจำรย์วิชัย วงษ์ใหญ่ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ทิศนำ แขมมณ ี ข้ำรำชกำรบ ำนำญ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
๔. รองศำสตรำจำรย์พิมพันธ์ เดชะคุปต์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
๕. รองศำสตรำจำรย์วิโรจน์ วัฒนำนิมิตกูล  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๖. นำยสมเดช สีแสง    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑ 

มีหน้ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นฉบับสื่อ ๖๐ พรรษำ                   
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

คณะกรรมการวิชาการ 
๑. นำงมัณฑนำ ศังขะกฤษณ์  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ที่ปรึกษำ  
๒. นำยสมเกียรติ ชอบผล  ส ำนักพระรำชวัง   ที่ปรึกษำ 
๓. นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   ประธำน 
๔. นำงสุรำงค์ โพธิ์พฤกษำวงศ์  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ รองประธำน 
๕. ประธำนคณะกรรมกำรทดลองใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ หรือผู้แทน  กรรมกำร 

๖. ประธำนคณะ … 
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๒๔ 
 

๖. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หรือผู้แทน    กรรมกำร   

๗. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือผู้แทน    กรรมกำร 

๘. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ หรือผู้แทน    กรรมกำร   

๙. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) หรือผู้แทน กรรมกำร 

๑๐. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร หรือผู้แทน    กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวจรรยำ ดำสำ   มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมกำร 
๑๒. นำงดรุณี จ ำปำทอง   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กรรมกำร 
๑๓. รองศำสตรำจำรย์บังอร เสรีรัตน์     กรรมกำร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ    และเลขำนุกำร 
๑๔. นำงจรรยำ เรืองมำลัย      กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสำวชำริณี ตรีวรัญญู      กรรมกำร  

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย      และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖. นำยยศวีร์ สำยฟ้ำ       กรรมกำร  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย      และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ 
๑. วำงแผน ก ำกับ และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดท ำและกำรทดลองใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ                    

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน                     
และแล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  

๒. จัดท ำคู่มือกำรใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                      
สยำมบรมรำชกุมำรี 

๓. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการประสานการด าเนินงาน 
๑. นำยสมเกียรติ ชอบผล  ส ำนักพระรำชวัง   ที่ปรึกษำ 
๒. นำงมัณฑนำ ศังขะกฤษณ์ 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ประธำน 
๓. นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   รองประธำน 
๔. นำงสุรำงค์ โพธิ์พฤกษำวงศ์   

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ     รองประธำน 
๕. เลขำนุกำร ... 
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๒๕ 
 
๕. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรทดลองใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ หรือผู้แทน  กรรมกำร 
๖. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หรือผู้แทน    กรรมกำร 
๗. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือผู้แทน    กรรมกำร 
๘. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ หรือผู้แทน    กรรมกำร 
๙. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) หรือผู้แทน กรรมกำร 
๑๐. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร หรือผู้แทน    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวนิจสุดำ อภินันทำภรณ์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวพรจันทร์ พรศักดิ์กลุ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ช่วยรำชกำร 
ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๑๓. นำงสำวนิติยำ หลำนไทย       
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ช่วยรำชกำร   กรรมกำร 
ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๔. นำงสำวศิริรัตน์ สุภำพทรง       
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ช่วยรำชกำร  กรรมกำร 
ส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
๑. ประสำนงำนและสนับสนุนภำรกิจของคณะที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำม

โครงกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
๒. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 
๓. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการทดลองใชส่ื้อ ๖๐ พรรษาฯ  
๑. รองศำสตรำจำรย์คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ 

กรรมกำรมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ    ที่ปรึกษำ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ที่ปรึกษำ 
๓. รองศำสตรำจำรย์ชำญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยเครือข่ำยกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษำ 
๔. รองศำสตรำจำรย์ ... 
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๒๖ 
 

๔. รองศำสตรำจำรย์สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธำน 
๕. รองศำสตรำจำรย์ชูศรี วงศ์รัตนะ  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรรมกำร 
๖. รองศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ เศวตมำลย์  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรรมกำร 
๗. รองศำสตรำจำรย์นิภำ ศรีไพโรจน์  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงนำรถ ชัยรัตน์  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   กรรมกำร 
๙. รองศำสตรำจำรย์อรพรรณ พรสีมำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมกำร 

๑๐. นำงนิรมล ตู้จินดำ   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 

๑๑. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย หรือผู้แทน    กรรมกำร 

๑๒. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ หรือผู้แทน    กรรมกำร 

๑๓. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ หรือผู้แทน    กรรมกำร 

๑๔. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) หรือผู้แทน กรรมกำร 

๑๕. ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร หรือผู้แทน    กรรมกำร 

๑๖. นำงสำวสมปรำรถนำ วงศ์บุญหนัก มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗. นำงสำวจรรยำ ดำสำ       กรรมกำร 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ     และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ 
๑. วำงแผนทดลองกำรใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ               

สยำมบรมรำชกุมำรี  
๒. จัดอบรมครูทีร่่วมทดลองใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี  
๓. ทดลองใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี 
๔. ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรทดลองใช้สื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ                     

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
๕. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

คณะกรรมกำร ... 
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๒๗ 
 
คณะกรรมการจัดท าส่ือ ๖๐ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. รองศำสตรำจำรย์นววรรณ พันธุเมธำ รำชบัณฑิต   ที่ปรึกษำ 
๒. นำยสุชำติ  วงศ์สุวรรณ   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   ที่ปรึกษำ 
๓. นำงปรำณี ปรำบริปู    

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ที่ปรึกษำ 
๔. นำยสมเดช สีแสง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  ที่ปรึกษำ 
๕. นำยเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   ที่ปรึกษำ 
๖. นำยอัศนีย์ ศรีสุข 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   ที่ปรึกษำ 
๗. นำงนิรมล ตู้จินดำ   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    ประธำน 
๘. นำยเชต บุญม ี  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   กรรมกำร 
๙. นำงสำวญำณิศำ เบ้ำเงิน  โรงเรียนวัดบ้ำนมะเกลือ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำร   
๑๐. นำงมำลิน พันธุเทพ     โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำร 
๑๑. นำงรุ่งทิวำ เรือนไทย    โรงเรียนวัดบำงมะฝ่อ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำร 
๑๒. นำงสุรีรัตน์ ฤกษ์หร่ำย   โรงเรียนวัดพระนอน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำร 
๑๓. นำงสมพร ขัดขจร   โรงเรียนวัดนิเวศวุฒำรำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำร 
๑๔. นำยสมพร เรือนไทย   โรงเรียนบ้ำนเนินเวียง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำร 
๑๕. นำงธัณติยำ  พรหมประเสริฐ   โรงเรียนอนุบำลนครนำยก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   กรรมกำร 
๑๖. นำงมัณฑนำ บ ำรุงจิตต์   โรงเรียนอนุบำลนครนำยก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   กรรมกำร 
๑๗. นำงวิลำวัลย์ อุดมศิลป์  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวศิวิรัตน์ หน่ำยมี  โรงเรียนวัดวังปลำจีด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   กรรมกำร 
 

๑๙. นำงอรัญญำ ... 
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๒๘ 
 
๑๙. นำงอรัญญำ สุธำสิโนบล  โรงเรียนวัดธรรมปัญญำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   กรรมกำร 
๒๐. นำงนิตยำ จันทร   โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   กรรมกำร 
๒๑. นำงวันเพ็ญ จันทร์ทอง  โรงเรียนวัดทองกลำง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   กรรมกำร 
๒๒. นำงสมจิตร์ เพชรสุวรรณ  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   กรรมกำร  
๒๓. นำงชะเอม ปรำกฎผล โรงเรียนวัดหลักแก้ว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   กรรมกำร 
๒๔. นำงจรรยำ เรืองมำลัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๕. นำงวำสิรินทร์ รัตนมำลี      กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก   และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖. นำงจำรุณี ปำนแดง       กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗. นำงสำวนฤมล มีนำภำ      กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต ๑  และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  
๑. จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                     

สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

๒. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการจัดท าสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๑. นำงพรพรรณ ไวทยำงกูร 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ที่ปรึกษำ 
๒. ศำสตรำจำรย์วรรณทิพำ รอดแรงค้ำ 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ที่ปรึกษำ 
๓. นำงชุติมำ เตมียสถิต 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ที่ปรึกษำ 
๔. นำงกิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ที่ปรึกษำ 
๕. นำงสำวกุศลิน มุสิกุล 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำน 
๖. นำงสำวนงลักษณ์ มณีรัตนรุ่งเรือง   โรงเรียนรุ่งอรุณ   กรรมกำร 

๗. นำงสำวโชติรส ... 
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๒๙ 
 

๗. นำงสำวโชติรส ศรีเทพ  โรงเรียนพิริยำลัย    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗   กรรมกำร 

๘. นำยลือชำ ลดำชำติ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 

๙. นำงสำวสุทธิดำ จ ำรัส 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 

๑๐. นำยจักรเพชร แสงคล้ำ  โรงเรียนบ้ำนแม่ละเมำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   กรรมกำร 

๑๑. ว่ำที่ร้อยตรีมำโนชญ์ อุดจันทร์ โรงเรียนบ้ำนแม่กำษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   กรรมกำร 

๑๒. นำยวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   กรรมกำร 

๑๓. นำงสำววำสนำ ภู่วัฒน์  โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๒   กรรมกำร 

๑๔. นำงสำวอัจฉรำ ไชยสี   โรงเรียนปิยะมหำรำชำลัย  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒   กรรมกำร 

๑๕. นำงรุ่งนภำ  สังสะอำด  โรงเรียนบ้ำนวังตะเฆ่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓   กรรมกำร 

๑๖. นำงมำลินี ค ำศรีแก้ว ไชยบัง  โรงเรียนบ้ำนกุดรู  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓  กรรมกำร 

๑๗. นำยสุริยำ ชำปู่   โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘   กรรมกำร 

๑๘. นำงสุภำภรณ์ มั่นเกตุวิทย์  โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔  กรรมกำร 

๑๙. นำงสำวพจนำ ข ำวงษ์ 
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่  
๑. จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                    

สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

๒. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการจัดท าสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. รองศำสตรำจำรย์สิริพร ทิพย์คง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ปรึกษำ 
๒. นำยสมเกียรติ เพ็ญทอง 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ที่ปรึกษำ 
๓. นำงสำวโศจิวัจน์ ... 



116 คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้โครงการจัดท�าสื่อ ๖๐ พรรษา

 

๓๐ 
 

๓. นำงสำวโศจิวัจน์ เสริฐศรี   
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ประธำน 

๔. นำงสำวจิรำพร พรำยมณ ี   
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ   กรรมกำร 

๕. รองศำสตรำจำรย์วิชัย พำณิชย์สวย  
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    กรรมกำร 

๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรทิพย์ ยำวะประภำษ   
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    กรรมกำร 

๗. นำงอ ำภำ บุญค ำมำ    
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 

๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำนนท์ จันทรำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงชัย อักษรคิด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวพิกุล เอกวรำงกูร  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรรมกำร 
๑๑. นำยกฤษณะ โสขุมำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง     กรรมกำร 
๑๒. นำยลือชำ ลดำชำติ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 
๑๓. นำยณัฐ จั่นแย้ม   โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวทองระย้ำ นัยชิด  โรงเรียนวัดถนน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง   กรรมกำร 
๑๕. นำยจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๒   กรรมกำร 
๑๖. นำงเชอรี่ อยู่ดี 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวนิรมล แก้วพลน้อย 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   เลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  
๑. จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                     

สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ 

๒. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการจัดท าสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
๑. รองศำสตรำจำรย์เฉลียวศรี พิบูลชล  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ที่ปรึกษำ 
๒. นำงวัฒนำพร ... 
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๓๑ 
 
๒. นำงวัฒนำพร ระงับทุกข ์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน     ประธำน 
๓. นำงสำวลัดดำวัลย์ สงกำ   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  รองประธำน 
๔. นำงกมลำ บรรทัดภัณฑ์   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
๕. นำงดุสดี สว่ำงศรี    

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
๖. นำงชมพูนุท ศรีสุวรรณธัช   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
๗. นำงศุภวรรณ แก้วค ำแสน   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
๘. นำงสุมำลี ทิมเจริญ    

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
๙. นำงสำวอัจฉรำ ศิริอำชำรุ่งโรจน์  

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
๑๐. นำงฤด ีพูนเกษม    

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน  กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวกำญจนวัลย์ ชุ่มใจ  โรงเรียนกุนนทีรุทธำรำมวิทยำคม    

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒   กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวอทิตยำ คูณค ำ  โรงเรียนบ้ำนข่ำพิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒   กรรมกำร 
๑๓. นำงปนิดำ นำมโสวรรณ์  โรงเรียนเขำกะลำวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๒   กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวแสงเดือน พลมำก  โรงเรียนเมืองเชลียง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘   กรรมกำร 
๑๕. นำงจิรัฐติกำล  บุญสนอง  โรงเรียนบ้ำนแม่สำว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๓  กรรมกำร 
๑๖. นำงรตินธร วำดเขียน  โรงเรียนสำยน้ ำทิพย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวสุธีรำ พลรักษ์  โรงเรียนสฤษดิเดช 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต ๑  กรรมกำร 
๑๘. นำงประทินทิพย์ สลีสองสม  โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต ๒  กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวนฤมล วุฒิปรีชำ  โรงเรียนวัดสวนดอก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๑  กรรมกำร 
 

๒๐. นำงสำวจ ำเนียร ... 
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๓๒ 
 
๒๐. นำงสำวจ ำเนียร เจริญรัมย์  โรงเรียนบ้ำนง้ำง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวอำภำรัตน์  น้อยแสง  โรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้ว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต ๑  กรรมกำร 
๒๒. นำยวิวัฒน์ แสนค ำนำค  โรงเรียนแม่ปะวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘   กรรมกำร 
๒๓. นำงมิลันตี นฤเขตอุดมบดี  โรงเรียนบ้ำนนำสี (ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งสงเครำะห์ ๕๙) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑   กรรมกำร 
๒๔. นำงวัฒนภร สำยมี   โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑  กรรมกำร 
๒๕. นำงระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี  โรงเรียนบกห้วยโนน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔  กรรมกำร 
๒๖. นำงสำวอ ำไพ ลัคนำอนุสรณ์  โรงเรียนพร้ำนีลวัชระ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑  กรรมกำร 
๒๗. นำงสำวกัญภิกำ วังเปรม  โรงเรียนบ้ำนสระเตย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๓  กรรมกำร 
๒๘. นำงสำวกุศล  สะหะคะโร  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้ำงตนเองเทพำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต ๓   กรรมกำร 
๒๙. นำงปรียำนุช พรมอ๊อต  โรงเรียนอนุบำลกุมภวำปี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  กรรมกำร 
๓๐. นำงยุวดี อยู่สบำย   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน      กรรมกำร 
๓๑. นำงสำวอังศุมำลี จ ำเริญสำร   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  
๑. จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                    

สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 

๒. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

คณะกรรมการจัดท าสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ 
๑. นำยสุชำติ  วงศ์สุวรรณ   

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   ที่ปรึกษำ 
๒. นำงเบญจลักษณ์  น้ ำฟ้ำ 

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน   ที่ปรึกษำ 
 

๓. นำยรังสรรค์ ... 
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๓๓ 
 
๓. นำยรังสรรค์  มณีเล็ก 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    ที่ปรึกษำ 
๔. นำยสมควร วรสันต์  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    ที่ปรึกษำ 
๕. นำงสำวสกุณ ีบุญญะบัญชำ  โรงเรียนรุ่งอรุณ   ที่ปรึกษำ 
๖. นำงสำวชัชฎำภรณ์ ศิลปะสุนทร โรงเรียนรุ่งอรุณ   ที่ปรึกษำ 
๗. นำงวิไลวรรณ เหมือนชำติ   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    ประธำน 
๘. นำงฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง    

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 
๙. นำงสุรีรัตน์  ต.สุวรรณ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
๑๑. นำยยุทธนำ อินทรคุ้ม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสุพิณ จินดำพล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 
๑๓. นำงประภัสสร โกศัลวัฒน์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๑๔. นำยปรีชำ เดือนนิล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๑๕. นำงธนพร  ค ำนวน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๑๖. นำยปรีชำ  ทำศิริ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๑๗. นำยวิฑูรย์ นำสำรีย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๑๘. นำยอดุลยศักดิ ์ศรีวิชัย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๑๙. นำยจ ำลอง ไชยยำ   โรงเรียนบ้ำนสองแคว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
๒๐. นำงเทียมจิต หำญยุทธ  โรงเรียนชุมชนศิลำเพชร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
๒๑. นำงทัศนัย นันทแกล้ว  โรงเรียนบ้ำนพร้ำวกลำง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
 

๒๒. นำงนิตยำ ... 
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๓๔ 
 
๒๒. นำงนิตยำ พุ่มทอง   โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
๒๓. นำงนิศำกร มูลค ำ    โรงเรียนบ้ำนสบกอน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
๒๔. นำงนัฎรดี พลวัง   โรงเรียนวรนคร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 
๒๕. นำยเบญจพล ติ๊บขัน  

โรงเรียนบ้ำนเพียงหลวง ๗ ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 

๒๖. นำงวำทินี เมธีวีรวัฒ   โรงเรียนชุมชนรัชดำภิเษกมิตรภำพที่ ๑๑๕ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 

๒๗. นำยวิชำญ ใบยำ   โรงเรียนบ้ำนร้อง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 

๒๘. นำยศิริ ไชยช่อฟ้ำ   โรงเรียนบ้ำนปำงปุก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 

๒๙. นำยสมศักดิ ์สุทธกำร   โรงเรียนชุมชนรัชดำภิเษกมิตรภำพที่ ๑๑๕ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   กรรมกำร 

๓๐. นำงจำรุพรรณ รัตนพันธ์  โรงเรียนบ้ำนบำงด้ง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๑. นำงสำวจิรำภรณ์ เพชรเรือง  โรงเรียนบ้ำนอ่ำวมะม่วง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๒. นำงนวลจันทร์ บัญญัติ  โรงเรียนบ้ำนทุ่งละออง  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๓. นำงพนิตำ เวชพันธ์   โรงเรียนบ้ำนวัดนำรำยณิกำรำม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๔. นำงยุวดี อิสระลักษณ์  โรงเรียนบ้ำนบำงกัน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๕. นำงเยำวภำ นันทบุตร  โรงเรียนบ้ำนในวัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๖. นำงลัดดำ สุขศรี   โรงเรียนบ้ำนโคกเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๗. นำงวรรณเพ็ญ โสดำรัตน์  โรงเรียนบ้ำนทุ่งใหญ่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๘. นำงสำวสิริพร สมบัติ   โรงเรียนบ้ำนผ่ำนสะบ้ำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๓๙. นำงอรุณี นพฤทธิ์   โรงเรียนบ้ำนกะปง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    กรรมกำร 

๔๐. นำยพิพัฒน์ … 
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๓๕ 
 
๔๐. นำยพิพัฒน์ สอนสมนึก  โรงเรียนบ้ำนสำยปลำหลำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๔๑. นำงวำรุณีย์ กุลชรวิโรจน์  โรงเรียนบ้ำนดงขุมข้ำว 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๔๒. นำงสุจินต์ สวนไผ่   โรงเรียนบ้ำนชมพูพำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๔๓. นำยสุนทร หนูอินทร์   โรงเรียนบ้ำนผักแพวบ ำรุงวิทยำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๔๔. นำยวิสูตร  สวนไผ่   โรงเรียนบ้ำนชมพูพำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร   
๔๕. นำงรัตนำภรณ์  สอนสมนึก  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๙   กรรมกำร 
๔๖. นำยศิริ  สัตถำผล   โรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๔๗. นำงนำตยำ  สัตถำผล  โรงเรียนบ้ำนหลุบเลำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑  กรรมกำร 
๔๘. นำงจินดำ ก่อบุญ   โรงเรียนบ้ำนขำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๔๙. นำงยุวดี ชุมปัญญำ   โรงเรียนบ้ำนน้ ำจั้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๕๐. นำงสำววรำภรณ์ เขตโสภำ  โรงเรียนบ้ำนกุดเรือค ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๕๑. นำงสำวสุรัชดำ ภูรันพำ  โรงเรียนบ้ำนหว้ำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๕๒. นำงกัลยำ ทองมนต์   โรงเรียนบ้ำนค ำยำง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๕๓. นำงรัตนำภรณ์ ค ำผุย   โรงเรียนนำจำรกล้วยน้อย  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๕๔. นำงแจ่มจันทร์ พลสีดำ  โรงเรียนบ้ำนขำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓  กรรมกำร 
๕๕. นำงสำวนันทพัชร์ ศุภธีรำรักษ ์ โรงเรียนโนนบ่อหวำยดินด ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๕๖. นำงสำวนงเยำว์ เสถียรวัฒน์  โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๕๗. นำงบุญโฮม วันชัย   โรงเรียนอุบลวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
 

๕๘. นำงพรพิมล ... 
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๓๖ 
 
๕๘. นำงพรพิมล สุคนธรัตน์  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๕๙. นำงเพียงจิต สุวรรณพงค์  โรงเรียนบ้ำนหัวค ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๐. นำงวิภำพร แก่นอ้วน   โรงเรียนอุบลวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๑. นำงวำนิตย์ ธำนี   โรงเรียนบ้ำนหนองฮีหนองแคน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๒. นำงสำวเรือนเพชร กิตติพิมำนชัย โรงเรียนดอนมดแดง (บ้ำนดงบัง) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๓. นำงสุภัค กอดแก้ว    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๔. นำงสนธยำ ครองยุติ   โรงเรียนบ้ำนทุ่งขุนใหญ่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๕.นำงอุไร เปียงใจ       กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   และเลขำนุกำร   
๖๖. นำงสำยรุ้ง ติ๊บขัน   โรงเรียนบ้ำนเพียงหลวง ๗  กรรมกำร 

ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี    และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒    

มีหน้ำที่  
๑. จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                    

สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ โดยบูรณำกำร                     
๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มศิลปะ กลุ่มสุขศึกษำ                    
และพลศึกษำ และกลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

๒. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          กุมภำพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 

ว่ำที่ร้อยตรี 
(กิตติ ขันธมิตร) 

กรมวังผู้ใหญ่ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรพระรำชวัง 

สั่ง ณ วันที่          กุมภำพันธ์
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๓๖ 
 
๕๘. นำงพรพิมล สุคนธรัตน์  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๕๙. นำงเพียงจิต สุวรรณพงค์  โรงเรียนบ้ำนหัวค ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๐. นำงวิภำพร แก่นอ้วน   โรงเรียนอุบลวิทยำคม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๑. นำงวำนิตย์ ธำนี   โรงเรียนบ้ำนหนองฮีหนองแคน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๒. นำงสำวเรือนเพชร กิตติพิมำนชัย โรงเรียนดอนมดแดง (บ้ำนดงบัง) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๓. นำงสุภัค กอดแก้ว    โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนำรำม 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๔. นำงสนธยำ ครองยุติ   โรงเรียนบ้ำนทุ่งขุนใหญ่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑  กรรมกำร 
๖๕.นำงอุไร เปียงใจ       กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒   และเลขำนุกำร   
๖๖. นำงสำยรุ้ง ติ๊บขัน   โรงเรียนบ้ำนเพียงหลวง ๗  กรรมกำร 

ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี    และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต ๒    

มีหน้ำที่  
๑. จัดท ำสื่อ ๖๐ พรรษำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ                    

สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำหรับครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑-๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ โดยบูรณำกำร                     
๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มศิลปะ กลุ่มสุขศึกษำ                    
และพลศึกษำ และกลุ่มกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

๒. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมค ำปรึกษำแนะน ำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่          กุมภำพันธ์  ๒๕๕๖ 
 
 

ว่ำที่ร้อยตรี 
(กิตติ ขันธมิตร) 

กรมวังผู้ใหญ่ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรพระรำชวัง 

 
คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ท่ี  ๑๕๓๒ / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดําเนินโครงการ

จัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แกไขเพ่ิมเติม) 
 

 

ตามท่ีสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                     
ดําเนินโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พรอมท้ังมีคําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ี ๔๓๔ /๒๕๕๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ                     
และคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี นั้น 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงและหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามพระราชดําริเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดแกไขเพ่ิมเติมคําสั่ง
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ี ๔๓๔ /๒๕๕๖ ลงวันท่ี                    
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑.๑ เพ่ิม “นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                      

ท่ีปรึกษา” 
 

๒. คณะกรรมการวิชาการ 
๒.๑ เพ่ิม “นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา  

กรรมการ” 
 

๓. คณะกรรมการประสานการดําเนินงาน 
๓.๑ เพ่ิม “นางนงคนุช โอวาทชัยพงษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ”  
 

 
๔. คณะกรรมการ ... 
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๔. คณะกรรมการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

๔.๑ เพ่ิม “นายหวั่น  แตงทิพย ผู อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๑  ท่ีปรึกษา” 

 
๕. คณะกรรมการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๕.๑ เพ่ิม “นางรุงนภา สังสอาด โรงเรียนบานวังตะเฆ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  กรรมการ” 

๕.๒ เพ่ิม “นางสาวอัจฉรา ไชยสี โรงเรียนปยะมหาราชาลัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กรรมการ” 

๕.๓ เพ่ิม “นางมาลินี คําศรีแกว ไชยบัง โรงเรียนบานกุดรู สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๓  กรรมการ” 

๕.๔ เพ่ิม “นายสุริยา ชาปู โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘  กรรมการ” 

๕.๕ เพ่ิม “นางสุภาภรณ ม่ันเกตุวิทย โรงเรียนบานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔  กรรมการ” 

 
๖. คณะกรรมการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

๖.๑ เพ่ิม “นายประสาท สอานวงศ  ขาราชการบํานาญ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ท่ีปรึกษา” 

๖.๒ เพ่ิม “รองศาสตราจารยจิราภรณ ศิริทวี ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ท่ีปรึกษา” 

๖.๓ เพ่ิม “ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ศรีบุรินทร ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีปรึกษา” 

๖.๔ เพ่ิม “รองศาสตราจารยนพพร แหยมแสง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีปรึกษา” 
๖.๕ เ พ่ิม “ผูชวยศาสตราจารย เนรมิตร จันทร เจียวใช  โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการการศึกษา  กรรมการ” 
๖.๖ เพ่ิม “นายนิรันดร ตัณฑัยย ขาราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ” 
๖.๗ เพ่ิม “นายคณิต เพ็ชรปญญา ขาราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ” 
๖.๘ เพ่ิม “นางชุลีกร เรืองศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินี

เธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
กรรมการ” 

๖.๙ เพ่ิม “นางสาวจินดา พอคาชํานาญ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  กรรมการ” 
 

๖.๑๐ เพ่ิม … 
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๖.๑๐ เพ่ิม “นายมนูญ ไชยสมบูรณ ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    

กรรมการ” 
๖.๑๑ เพ่ิม “นางสาววรารัตน วงศเก่ีย มหาวิทยาลัยมหิดล  กรรมการ” 
๖.๑๒ เพ่ิม “นางสาววนินทร สุภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ” 
๖.๑๓ เพ่ิม “นางสาวภัทรวดี หาดแกว สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร            

และเทคโนโลยี  กรรมการและเลขานุการ” 
๖.๑๔ เพ่ิม “นางสาวอุษณีย วงศอามาตย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร                

และเทคโนโลยี กรรมการและผูชวยเลขานุการ” 
๖.๑๕ เพ่ิม “นางณัตตยา มังคลาสิริ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กรรมการและผูชวยเลขานุการ” 
๖.๑๖ เพ่ิม “นางสาวเบญจมาศ เหลาขวัญ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร                 

และเทคโนโลยี  กรรมการ” 
๖.๑๗ เพ่ิม “รองศาสตราจารยมัณฑนี กุฎาคาร ขาราชการบํานาญ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  กรรมการ” 
๖.๑๘ เพ่ิม “นางสาวตองตา สมใจเพ็ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ” 
๖.๑๙ เพ่ิม “นางเนาวรัตน ตันติเวทย ขาราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ” 
๖.๒๐ เพ่ิม “นางศจี คําภู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กรรมการ” 
๖.๒๑ เพ่ิม “นายภีมวัจน ธรรมใจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

กรรมการ” 
๖.๒๒ แกไขจากเดิม “นางเชอรี่  อยู ดี  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี  กรรมการ” เปน “นางเชอรี่ อยูดี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
ท่ีปรึกษา” 

๖.๒๓ แกไขจากเดิม “นายสมเกียรติ เพ็ญทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ท่ีปรึกษา” เปน “นายสมเกียรติ เพ็ญทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร                  
และเทคโนโลยี  ประธาน” 

๖.๒๔ แกไขจากเดิม “นางสาวนิรมล แกวพลนอย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  เลขานุการ” เปน “นางสาวนิรมล แกวพลนอย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กรรมการ” 

 
๗. คณะกรรมการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)  
๗.๑ เพ่ิม “นางสาวสุชาดา กังวาลยศศักด์ิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ” 
 

๘. คณะกรรมการ … 
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๘. คณะกรรมการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ   

๘.๑ เพ่ิม “นายวิฑูรย นาสารีย ขาราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ” 

๘.๒ เพ่ิม “นางบุญยงค ทองมี ขาราชการบํานาญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ” 

 
ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
สั่ง ณ วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

  
   วาท่ีรอยตรี 

(กิตติ ขันธมิตร) 
กรมวังผูใหญ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการพระราชวัง 
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คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๖๐พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามท่ีสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการจัดทําสื่อ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 
มีคําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ี
กุมภาพันธ๒๕๕๖ และคําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
เพ่ิมเติมครั้งท่ี๑) ท่ี ๑๕๓๒/๒๕๕
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงและหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามพระราชดําริเปนไปดวยความเรียบรอย
คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และท่ี ๑๕๓๒

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา
๑.๑ เพ่ิม 

ปรึกษา” 

๒. คณะกรรมการประสานการดําเนินงาน
 ๒.๑ เพ่ิม 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่ี๕๖๐ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดําเนิน

พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แกไขเพ่ิมเติม
 

 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 

คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ี ๔๓๔
และคําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๔  มิถุนายน ๒๕๕๗ ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี นั้น 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงและหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม
พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามพระราชดําริเปนไปดวยความเรียบรอยสมบูรณถูกตอง
คําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีท่ี ๔๓๔ 

๑๕๓๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๔  มิถุนายน ๒๕๕๗ดังนี้ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
“นายกมล รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะกรรมการประสานการดําเนินงาน 
เ พ่ิม “นางสาวปยวรรณ ปรสันติสุข สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   กรรมการและผูชวยเลขานุการ” 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และคณะกรรมการดําเนินโครงการจัดทําสื่อ
แกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒) 

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดําเนิน
พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พรอมท้ัง

๔๓๔/๒๕๕๖ลงวันท่ี ๑๔ 
และคําสั่งสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แกไข

แตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงและหนาท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม
ลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมบูรณถูกตองจึงไดแกไขเพ่ิมเติม
๔๓๔ /๒๕๕๖ ลงวันท่ี๑๔ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

นางสาวปยวรรณ ปรสันติสุข สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

 
 

๓. คณะกรรมการ ... 
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๒ 

๓. คณะกรรมการจัดทําสื่อ ๖๐ พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๓.๑ เพ่ิม “นางสาววารุณี ลัภนโชคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ” 
๓.๒เพ่ิม “นางพรนิภา เหลืองสฤษด์ิ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกรรมการ” 
๓.๓ เพ่ิม “นางสาวละออ เจริญศรี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กรรมการ” 

๔.คณะกรรมการจัดทําสื่อ๖๐พรรษาฯกลุมบูรณาการ 
๔.๑ แกไขจากเดิม “คณะกรรมการจัดทําสื่อ๖๐พรรษาฯ กลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ” เปน 

“คณะกรรมการจัดทําสื่อ๖๐พรรษาฯ กลุมบูรณาการ” 
๔.๒เพ่ิม “นางปณจณี เอียดนุน โรงเรียนวัดนิโครธคุณาการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงา  กรรมการ” 
๔.๓เพ่ิม “นางพัชนี อินทแยม โรงเรียนบานบางกัน สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๔ เพ่ิม “นางสาวพรฤดี พรมะศรี โรงเรียนบานบางกัน สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๕ เพ่ิม “นางอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โรงเรียนบานในวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๖ เพ่ิม “นางมัทนา ปญจาเมธีกุล โรงเรียนบานในวัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๗ เพ่ิม “นางสาวเสาวนีย โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๘ เพ่ิม “นายกุศล บุญสบ โรงเรียนบานอาวมะมวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๙ เพ่ิม “นางรัชนี ดําสมุทร โรงเรียนวัดสองแพรก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๑๐ เพ่ิม “นางสาวยุพา เจะโสะ โรงเรียนวัดสองแพรก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๑๑ เพ่ิม “นายอนันต หาญจิต โรงเรียนบานคลองเหีย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๑๒ เพ่ิม “นางศิริโฉม พัดต๋ัน โรงเรียนบานทุงละออง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 
๔.๑๓ เพ่ิม “นางทัศนีย จันทโคตร โรงเรียนบานน้ํายาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต ๒   กรรมการ” 
๔.๑๔ เพ่ิม “นายเกียรติภูมิ มะแสงสม โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   กรรมการ” 
 

๔.๑๕ เพ่ิม “นายโกมินทร ... 
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๔.๑๕ เพ่ิม 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 
๔.๑๖ เพ่ิม 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา   กรรมการ
๔.๑๗ เพ่ิม 

การศึกษาประถมศึกษาพังงา   กรรมการ
๔.๑๘ แกไขจากเดิม 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑   
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑   

 
ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

 

สั่ง ณ วันท่ี 

 

 



๓ 

เพ่ิม “นายโกมินทร กอบุญ โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑   กรรมการ” 

เพ่ิม “นางสาววราลี หลีประเสริฐ โรงเรียนบานกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 

เพ่ิม “นางสาวณัฐริกา ชะวาจิตร โรงเรียนบานกลาง 
การศึกษาประถมศึกษาพังงา   กรรมการ” 

แกไขจากเดิม “นายอดุลยศักด์ิ ศรีวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
๑   กรรมการ” เปน “นายอดุลยศักด์ิ ศรีวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
๑   กรรมการ” 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๐กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

   วาท่ีรอยตรี 
(กิตติ ขันธมิตร) 

กรมวังผูใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการพระราชวัง 

นายโกมินทร กอบุญ โรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย สํานักงานเขต

โรงเรียนบานกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

นางสาวณัฐริกา ชะวาจิตร โรงเรียนบานกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

นายอดุลยศักด์ิ ศรีวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นายอดุลยศักด์ิ ศรีวิชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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