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หห้้องเรีย
นองเรียน

เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

นัดส่งวันที่

รับของวันที่วัน-เดือน-ปี

ชื่อผู้สั่งซื้อ

โรงเรียน
ที่ตั้ง

โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

    ลงชื่อ    ผู้สั่งซื้อ
(โปรดประทับตร�โรงเรียน)

สั่งซื้อได้ที่
ร้�นค้�ม�ตรฐ�นทั่วไปทุกพื้นที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ

หรือติดต่อโดยตรงที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

www.iadth.com

E-BookE-Book
แผนการสอนและคู่มือครูออนไลน์แผนการสอนและคู่มือครูออนไลน์

พร้อม!!!

สำาหรับครู

ใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อ 25642564ระดับระดับ
ประถมศึกษาประถมศึกษา

25642564

สแกนและรับชมได้ทันที!!!

สื่อการเรียนรู้คุณภาพสื่อการเรียนรู้คุณภาพ
สู่มาตรฐานในศตวรรษที่ 21สู่มาตรฐานในศตวรรษที่ 21

เสริมสร้างเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนในยุค 4.0ผู้เรียนในยุค 4.0

GPAS 5 Steps
คู่มือครู

ภาพคมชัดเจน
กดชมคลิปได้สะดวก
ง่ายสำาหรับครู



เทคนิค

การค้นหาข้อมูล
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สื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจสื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจสื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจ

QR CODE

สแกนสแกน

เสริมความเข้าใจด้วยเนื้อหาบทเรียนที่ทันสมัย

สนุกสนาน เพลิดเพลินด้วย คลิปวิดีโอ

ภาพและเสียงบรรยายMotion Graphic

สนกุกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้วย
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กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
เสริมเกร็ดความรู้นอกเหนือจากห้องเรียนด้วยเทคโนโลยี QR CODE

พร้อมแล้ว

ครบทุกระดับชั้น

ตัวอย่าง

สระ -อ

วัสดุที่เกิดจาก 
การน�าวัสดุมาผสมกัน

การชั่งน�้าหนัก
เป็นกิโลกรัมและขีด

การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม

บทละครนอก เรื่อง เงาะป่า 
ตอน ชมป่า

การเปลี่ยนแปลงของสาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การหาปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สูตร

ความสัมพันธ์ของ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

แปรงฟันอย่างถูกวิธี

การรดน�้าต้นพืช การถอนวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

การใช้คู่สีตรงกันข้าม หลักการและวิธีการ
ขับร้องเพลงไทยสากล

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

แปรงฟันอย่างถูกวิธี

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในโรงเรียน

ครบครันด้วยสื่อช่วยครู Presentation Tool
จากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ SUPERKIDS ป.1-6

• โปรแกรม Presentation Tool มีหน้าหนังสือเรียนแบบ
 interactive  ใช้กับโปรเจกเตอร์และ IWB
•  ดาวน์โหลดสื่อช่วยสอนส�าหรับครูเพิ่มเติมได้ฟรีที่ 
 Pearson English Portal (PEP) เช่น Course Audio,    
 Teacher’s Guides, Assessment Packs และ Picture Cards

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
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การเปลี่ยนแปลงของสาร

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ทรงกระบอก
ทรงกลม

พีระมิด

รูปเรขาคณติสามมติแิละลกัษณะของรูปเรขาคณติสามมติิร�ป�ร����ิ���มมิ�ิที�พบ�������ีว�ิประ���ว ��มีม�กม�ย

คณติศาสตร์ 
�ั��ประ�มศ�กษาป� ��� 6

ปริซึม
กรวย

แผนผงัสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ 

�ั�นประ�มศ�ก�าปี�ี� 6

2. ชนิดและลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ

1. รูปเรขาคณิตสามมิติและลกัษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณติสามมติ ิ

และปริมาตรของรูปเรขาคณติสามมติิ

3. รูปคล��ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

4. ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ���ประกอ�ด���

    �รงส�� เ�ล���มม�ม�าก

เสริมสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ

เลือกสื่อทันสมัย

Power Point

E-BOOK

Computer/ Tablet / SmartPhone

เรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด อย่างง่ายและสะดวกผ่าน

ได้ทุกที่ทุกเวลา

DOWNLOAD

QR-CODE

กลุ่มสาระฯครบทุก



 

 

 

 

 
 

ชั�นประถมศ�กษาปีที� �   เวลาเรียน � ชั�วโมง 

 

 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้         

 มาตร�าน ว �.�  เขา้ใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งไม่มีชีวติ 

  กบัสิ�งมีชีวติ และความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ�งมีชีวติกบัสิ�งมีชีวติต่าง ๆ ในระบบนิเวศ 

  การถ่ายทอดพลงังาน การเปลี�ยนแปลงแทนที�ในระบบนิเวศ ความหมาย 

  ของประชากร ปัญหาและผลกระทบที�มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  

  แนวทางในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้ม 

  รวมทั�งนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 ตวั�ี�วดั 

 ว �.� ป.��� บรรยายโครงสร้างและลกัษณะของสิ�งมีชีวติที�เหมาะสมกบัการดาํรงชีวติ  

  ��� งเป็นผลมาจากการปรับตวัของสิ�งมีชีวติในแต่ละแหล่งที�อยู ่

 

 

 

 1. อธิบายวธีิการปรับตวัของพืชในที�แหง้แลง้ได ้(K) 

 2. ลงมือทาํการทดลองและสรุปผลการทดลองเพื�อลงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการปรับตวัของพืชได ้(P) 

 3. ปฏิบติักิจกรรม ใบพืชในที�แหง้แลง้เกบ็นํ� าไวไ้ดอ้ยา่งไร อยา่งรวมพลงั ดว้ยความมุ่งมั�นและตั�งใจได ้(P) 

 4. มีความมุ่งมั�นและตั�งใจ (A) 

 

 

 

 

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้�ี� � �ีว�ตก�ัส��งแวด�้�ม  

แผนการจัดการเรียนรู้�ี� � 

เร���ง  ใ����ใน�ี�แห้งแ�้งเก��น��า�ว้�ด้�ย่าง�ร  

 

 มาตรฐานการเรียนรู้แ�ะตวั�ี�วดั 
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* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

1

สอบประจ�ำ

ปลำยภำคกำรศึกษำที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชือ่ .................................................... นามสกลุ ............................................................

เลขประจ�าตัวสอบ .....................................................................................................
..

สอบวันที่ ........................ เดือน ............................................... พ.ศ. ......................... 

ฝ่ำยโครงกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผล สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาสอบ 60 นาที

ข้อสอบ

ปลายภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ส�าหรับนักเรียน)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 1.  ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความส�าคัญต่อสังคมไทย

  ก. การสร้างวัดวาอารามจ�านวนมาก

  ข. การมีรูปเคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชา

  ค. การที่ประชาชนไทยทุกคนนับถือพระพุทธศาสนา

  ง. การบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

 2. บุคคลใดคือสาวกองค์สุดท้ายผู้เป็นพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  ก. อัสสชิ

  ข. สุภัททะ

  ค. องคุลีมาล

  ง. อัญญาโกณฑัญญะ

 3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน 4

  ก. พุทธคยา → เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  ข. ลุมพินีวัน → เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

  ค. สาลวโนทยาน → เป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

  ง. ธัมเมกขสถูป → เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

 4. การศึกษาประวัติพุทธสาวกมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

  ก. ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

  ข. ได้ข้อคิดและคุณธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

  ค. ได้ความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนและการศึกษาต่อ

  ง. ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่สืบต่อไป

นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

8 8 5 4 5 1 5 7 7 8 9 0 7

* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�าไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�าให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6
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1

 1. 13 ส่วน ใน 100 ส่วน เขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับข้อใด
  ก. 0.013         
  ข. 0.13

  ค. 1.3         
  ง. 1.03

 2. ข้อใดถูกต้อง 

  ก. 0.009  >  0.9        
  ข. 75.2  <  9.09

  ค. 0.864  <  0.91         
  ง. 9.452  >  9.5

 3. 17
125 เขียนเป็นทศนิยมได้เท่ากับข้อใด

  ก. 0.136        
  ข. 0.128 

  ค. 0.112         
  ง. 0.110 

 4. ข้อใดมีค่าประมาณทศนิยมหนึ่งต�าแหน่งเป็น 16.0 
  ก. 16.091        
  ข. 15.992

  ค. 15.94        
  ง. 15.095

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................
 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................. โรงเรียน ......................................................................
 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  
 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน
เวลาสอบ 60 นาที

 ตอนที่ 1 นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

 

 

 

 

 

 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 30 ขอ (ขอ 1-30)  

 ขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 

  

1. ถานักเรียนตองการเปดเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทํางานสงครู แตพบวาเครื่องคอมพิวเตอรไมทํางาน 

 ขั้นแรกนักเรียนควรตรวจสอบในเรื่องใด 

 1 ตรวจสอบวาปลั๊กไฟเสียบอยูหรือไม 

 2 ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัสหรือไม 

 3 ตรวจสอบวาอุปกรณคอมพิวเตอรอยูครบหรือไม 

 4 ตรวจสอบวามีใครใชเครื่องคอมพิวเตอรนี้หรือไม 

พิจารณาเกมเขาวงกต แลวตอบคําถามขอ 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. จากเกมเขาวงกต สามารถพบทางออกทั้งหมดกี่ทาง 

 1 1 ทาง 

 2 2 ทาง 

 3 3 ทาง 

 4 4 ทาง 

 

 

 

 

 

ขอสอบเนนสมรรถนะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เริ่มตน 

5

ในศตวรรษที่21ด้วย นวัตกรรม

สอนอย่างมั่นใจ

ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จริง 100%

ช่วยยกระดับผลการประเมินระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DOWNLOAD

แผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือหนังสือเรียน E-BOOK

ข้อสอบปลายภาค/ ข้อสอบ O-NET

สร้างทักษะกระบวนการในทักษะศตวรรษที่ 21

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย

เสริมความรู้ ความเข้าใจที่ทันสมัย

เนื้อหา

ครบถ้วน

ทุกตัวชี้วัด

ถูกต้องตาม

หลักภาษา

และทันสมัย

อธิบายละเอียด 

ยกตัวอย่าง

ชัดเจน เข้าใจง่าย

น�าเสนอน่าสนใจ

มีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้เรียน

ใช ้Infographic 

เสริมสร้างการเรียนรู้

และการคิดเชิงระบบ

ใช้แผนภาพ

ความคิดพัฒนา

ทักษะการคิด

เสริมกิจกรรม 

การเรียนรู้หลากหลาย

ชวนให้ผู้เรียนลงมือท�า



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปญัหาที่พบในชวีิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
  และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน 
  และการแก้ปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 ป.6/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชวีิตประจ าวัน 
 

 
 
 1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา (K) 
 2. วิเคราะหป์ัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (P) 
 3. เห็นความส าคัญของวิธีการแก้ปัญหา (A) 
 
 

 
 ปัญหาแต่ละปญัหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรอืกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น  
 เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง  วิธีการแก้ปัญหา 

 

 มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 

สาระการเรียนรู ้

 

          เฉลยชิ้นงานที่ 1 เรือ่ง การพับกระดาษ 
   
  วันที_่_______เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ชื่อ_____________________________เลขที_่_____ชั้น________ 
 

 นักเรียนน ากระดาษขนาด A4 ที่มีความกว้าง 21 เซนติเมตร และความยาว 29.7 เซนติเมตร  
มาพับครึ่งในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ จากนั้นเขียนบันทึกความยาวของกระดาษหลังการพับครึ่งแต่ละครึ่ง 
ลงในตาราง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

พับครั้งที่  ความยาว (เซนติเมตร) 
เริ่มตน้ 29.7 

1 14.85 
2   7.43 
3   3.71 
4   1.86 
5   0.93 
6   0.46 
7   0.23 
8   0.12 
9   0.06 

ได้__________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 ถ้ากระดาษขนาด A4 มีความหนา 1 มิลลิเมตร การพับแต่ละครั้งความหนาของกระดาษจะเป็นเท่าใด 
 (ตัวอย่างค าตอบ ความหนาของกระดาษจะเพิ่มเป็น 2 เท่าของความหนาเดิม ตามล าดับ ดังนี้   
 1 2 4 8 16 32 64 128 มิลลิเมตร)  
 ลองน ากระดาษขนาด A4 มาพับและพับให้ได้จ านวนครั้งที่มากที่สุดจะพบปัญหาใดบ้าง 
 (ตัวอย่างค าตอบ เมื่อพับจนมีขนาดเล็กจะไม่สามารถพับหรืองอกระดาษได้)  
   

?? 

A4 

29.7 

พับครั้งที่ 1 

?? 
พับครั้งที่ 2 

 

 
 

 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 แบบประเมินชิ้นงานที่ 1 เรือ่ง การพับกระดาษ 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 3 2 1 กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 3 2 1 การพับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
พร้อมตอบค าถาม 
 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน สมเหตุสมผล 
สามารถให้ค าแนะน า 
เพื่อนได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้ดี  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ดี 
ตอบค าถามได้ดี 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้
บางขั้นตอน 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ 
ตอบค าถามได้ 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้  
ต้องให้เพื่อนแนะน า 
 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
 

 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปญัหาที่พบในชวีิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน 
  และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน 
  และการแก้ปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 
 ตัวชี้วัด 
 ว 4.2 ป.6/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชวีิตประจ าวัน 
 

 
 
 1. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา (K) 
 2. วิเคราะหป์ัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (P) 
 3. เห็นความส าคัญของวิธีการแก้ปัญหา (A) 
 
 

 
 ปัญหาแต่ละปญัหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหา 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรอืกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น  
 เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง  วิธีการแก้ปัญหา 

 

 มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 

สาระการเรียนรู ้

 

 
 

 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 แบบประเมินชิ้นงานที่ 1 เรือ่ง การพับกระดาษ 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 

สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 

การท างาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 

อย่างร่วมมือร่วมใจ 

พร้อมกับการประเมิน 

เป็นระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 

สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 

อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แต่ไม่มีการประเมิน 

เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 

เฉพาะหัวหน้า 

ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 

อย่างชัดเจน 

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 

บทบาทสมาชิก 

และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 

ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
การพับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
พร้อมตอบค าถาม 
 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน สมเหตุสมผล 
สามารถให้ค าแนะน า 
เพื่อนได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้ดี  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ดี 
ตอบค าถามได้ดี 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้
บางขั้นตอน 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ 
ตอบค าถามได้ 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้  
ต้องให้เพื่อนแนะน า 
 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

ชิ้นงาน ใบงาน
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด

ความรู้ฝังแน่น 

ความเข้าใจที่คงทน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส�าคัญ

ของผู้เรียน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

6

แผนการจัดการเรียนรู้  Backward Designแผนการจัดการเรียนรู้  Backward Design

ออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps

กำาหนดหลักฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้

ขั้นที่ ขั้นที่
กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้

พร้อม

ทุกระดับช้ัน

ทุกกลุ่มสาระ

1 2

เพิ่มผลสัมฤทธิ์
เพิ่มผลสัมฤทธิ ์ สูงสุดสูงสุด



 

 8. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพเก่ียวกับเกมเขาวงกตคณิตศาสตร์ของกระต่ายกับกบ 

เพื่อหาเส้นทางออกจากเขาวงกต แล้วตอบค าถาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   จากเกมเขาวงกตคณิตศาสตร์ของกระต่ายเป็นการนับจ านวนของตัวเลขอย่างไร  

  (นับต้ังแต่ 1-100 โดยนับเพิ่มขึ้นครั้งละ 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   จากเกมเขาวงกตคณิตศาสตรข์องกบที่มีความซับซ้อนเป็นการนับจ านวนของตัวเลขอย่างไร 

  (นับต้ังแต่ 4-400 โดยนับเพิ่มขึ้นครั้งละ 4) 

   จากเกมเขาวงกตคณิตศาสตร์มีเงื่อนไขใด  

  (ตัวอย่างค าตอบ มีเงื่อนไข คือ เป็นการนับจ านวนเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 และเพิ่มขึ้นครั้งละ 4) 

 9. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน แลว้ตอบค าถาม ดังนี ้

   การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนมีลักษณะอย่างไร  

  (ตัวอย่างค าตอบ การแก้ปัญหาทีละขั้น ตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา) 

   ยกตัวอย่างปัญหาที่นักเรียนเคยแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  

  (ตัวอย่างค าตอบ การตื่นสายและขึ้นรถโรงเรียนไม่ทัน) 

   นักเรียนมวิีธีแก้ปัญหาอย่างไร 

  (ตัวอย่างค าตอบ แก้ปัญหาโดยการเข้านอนและตื่นให้เร็วขึน้ อาบน้ า แต่งตัว และรับประทาน 

อาหารเช้าให้ทันเวลาก่อนที่รถโรงเรียนจะมารับ) 

   เพราะเหตุใดจึงต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

  (ตัวอย่างค าตอบ เพราะจะช่วยให้แก้ปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

  10. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพการเดินทางของหุ่นยนต์ไปเก็บถ้วยรางวัล โดยมีเง่ือนไขว่า 

จะต้องใช้เส้นทางที่สั้นที่สุด แล้วเขียนค าตอบของนักเรียนเป็นอัลกอริทึมบนกระดาน ตรวจสอบความถูกต้อง 

และสรุปเป็นความรู้ร่วมกัน ดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 แบบประเมินชิ้นงานที่ 1 เรือ่ง การพับกระดาษ 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 3 2 1 กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน ระดับคุณภาพ 4 3 2 1 การพับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
พร้อมตอบค าถาม 
 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน สมเหตุสมผล 
สามารถให้ค าแนะน า 
เพื่อนได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้ดี  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ดี 
ตอบค าถามได้ดี 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้
บางขั้นตอน 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ 
ตอบค าถามได้ 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้  
ต้องให้เพื่อนแนะน า 
 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 

 
 

 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

 
 แบบประเมินชิ้นงานที่ 1 เรือ่ง การพับกระดาษ 

 
 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 

สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 

การท างาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 

อย่างร่วมมือร่วมใจ 

พร้อมกับการประเมิน 

เป็นระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 

สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 

อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แต่ไม่มีการประเมิน 

เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 

เฉพาะหัวหน้า 

ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 

อย่างชัดเจน 

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 

บทบาทสมาชิก 

และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 

ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
การพับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
พร้อมตอบค าถาม 
 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ชัดเจน ตอบค าถาม 
ได้ถูกต้อง ละเอียด 
ชัดเจน สมเหตุสมผล 
สามารถให้ค าแนะน า 
เพื่อนได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ 
ได้ถูกต้อง  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ถูกต้อง 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้ 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้ดี  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ดี 
ตอบค าถามได้ดี 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่สามารถแก้ปัญหาเองได้
บางขั้นตอน 

พับกระดาษขนาด A4 
ในแนวเดิมไปเรื่อย ๆ ได้  
บันทึกขนาดของกระดาษ 
เมื่อมีการพับได้ 
ตอบค าถามได้ 
เกิดปัญหาในการท างาน 
แต่ไม่สามารถ 
แก้ปัญหาเองได้  
ต้องให้เพื่อนแนะน า 
 

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 

 
 
 6. นักเรียนพจิารณาภาพเกมเขาวงกต จากน้ันร่วมกันคิดวิเคราะหห์าเส้นทางให้แม่มดเดินทาง 
ไปหาไม้กวาด โดยเขียนค าตอบแล้วตอบค าถาม ดังตัวอย่าง 
  (ตัวอย่างค าตอบ) 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเส้นทางนี้ 
  (ตัวอย่างค าตอบ เพราะเป็นเส้นทางที่สั้นและไม่ซับซ้อน) 
   ถ้าพบผนัง นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
  (ตัวอย่างค าตอบ เลือกเส้นทางใหม่ จนกว่าจะพบเส้นทางที่สามารถไปต่อได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 
(Gathering) 

  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  
•  •   

 

 
 

 
 
  
 
 1. นักเรียนร่วมกันค้นควา้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหาว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง  
แล้วเขียนค าตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับปัญหา แล้วตอบค าถาม ดงันี ้
   นักเรียนเคยพบปัญหาในชีวิตประจ าวันบ้างหรือไม่ 
  (เคย/ไม่เคย) 
   ในชีวิตประจ าวันนักเรียนพบปัญหาใดบ่อยที่สุด  
  (ตัวอย่างค าตอบ ไปโรงเรียนสาย)  
   นักเรียนแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้วิธีการใด 
  (ตัวอย่างค าตอบ แก้ปัญหาโดยการนอนให้เร็วขึ้น ตั้งนาฬิกาปลุก ท ากิจวัตรประจ าวันอย่างรวดเร็ว  
และเผื่อเวลาในการเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นสงัเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   

วิเคราะห์ปัญหา 

และก าหนดรายละเอียด
การแก้ปัญหา 

เลือกเครื่องมือ 

และออกแบบ 

วิธีการแก้ปัญหา 

 
ด าเนินการแก้ปัญหา 

 
ตรวจสอบและปรับปรุง 

ใบงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

7

แผนการจัดการเรียนรู้  Backward Designแผนการจัดการเรียนรู้  Backward Design

ออกแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนหลากหลาย โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps

กำาหนดหลักฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ขั้นที่
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

3

 แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 

เพิ่มผลสัมฤทธิ์
เพิ่มผลสัมฤทธิ ์ สูงสุดสูงสุด
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สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 91

	 ในชีวิตประจำาวัน	 ระหว่างการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนใน	

ตอนเช้า	 และเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านในตอนเย็น	 จะเห็นได้ว่า	

มีสิ่งต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	แสงสว่างจากดวงอาทิตย์	ท้องฟ้า	เมฆ	ต้นไม้	

ถนน	รถยนต์	ผู้คนที่กำาลังเดิินทาง	แม่ค้าที่กำาลังขายของ	ชาวนากำาลัง

ปักดำาต้นข้าว	 ผืนนาที่เขียวขจี	 ฝูงโคและกระบือที่เกษตรกรเลี้ยงไว้		

บ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฟากถนน	ตึกและอาคารสูงขนาดใหญ่		

สิ่งต่าง	ๆ	ที่อยู่รอบตัวเรานี้เรียกว่า	สิ่งแวดล้อม

	 สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อมทาง	

ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

	 ๑.๑		 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	

	 	 	 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ	 หมายถึง	 สิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ	จำาแนกออกเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

   ●  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ที่เป็นสิ่งมีชีวิต	 เป็นสิ่งที่เจริญ-

เติบโต	กินอาหารและนำ้าได้

   ●   สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ที่ เ ป็ นสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต 	 เป็นสิ่ งที่ ไม่

สามารถเจริญเติบโตได้	 กินอาหาร	

และนำ้าไม่ได้	 แต่ถ้าไม่ดูแลรักษา	

อาจผุสลายหรือเสื่อมโทรมได้

	 ๑.		 สิ่งแวดล้อม

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

ตัวชี้วัด

ส	๕.๑	ป.๒/๑

ส	๕.๒	ป.๒/๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ตารางความรู้สิ่งต่าง	ๆ	ระหว่างโรงเรียน

กับบ้าน

๑.	 นักเ รียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ	

สิ่ ง แ วดล้ อมท า ง ธ ร รมช าติ แ ล ะ	

สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น	 โดย	

ใช้คำาถาม	ดังนี้

	 	 •	 ในระหว่างที่นักเรียนเดินทาง	

จากบ้านไปโรงเรียน	นักเรียนพบเจอ

อะไรบ้าง	(ตัวอย่างคำาตอบ ต้นไม้ ภูเขา 
แหล่งนำ้า หมู่บ้าน รถยนต์ ถนน)

	 	 •	 สิ่งใดบ้างท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ	(ตัวอย่างคำาตอบ ต้นไม้ ภูเขา 
แหล่งนำ้า)

	 	 •	 สิ่ งใดบ้างที่ เป็นสิ่ งแวดล้อมท่ี

มนุษย์ส ร้ างขึ้น 	 (ตัวอย่างคำาตอบ 
หมู่บ้าน รถยนต์ ถนน)

๒.	 นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่าง	

บา้นกบัโรงเรียน	จากหนงัสอืเรียนและ

แหล่งการเรียนรู้อื่นเพิ่มเติม

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

ภูเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งใด

๑	 มนุษย์

๒	 ธรรมชาติ

๓	 มนุษย์และเทคโนโลยี

(เฉลย    ๒    เพราะภูเขาเกิดจากการยกตัวขึ้นของพื้นที่ทวีป ซึ่งได้รับแรงดันจากหินหนืด
ใต้พื้นโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ)

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

สุดยอดคู่มือครู 92

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ก้อนเมฆดวงจันทร์

ดวงอาทิตย์

แหล่งนำ้า

ต้นไม้

ก้อนหิน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต	

เช่น	ก้อนเมฆ	ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์	ก้อนหิน	แหล่งนำ้า	

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งมีชีวิต	

เช่น		มนุษย์	สัตว์	ต้นไม้	

มนุษย์

สัตว์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒92

บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๓.		นักเรียนร่วมกันจำาแนกสิ่งแวดล้อม	

ทางธรรมชาตวิา่แบง่ออกเปน็กีป่ระเภท	

โดยใช้แผนภาพความคิด	ดังตัวอย่าง

วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่	 5	 มิถุนายนของทุกปี	 เพื่อให้ทุกคนทั่วโลก

ตระหนักถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ร่วมกัน	 โดยในวันสำาคัญดังกล่าวประเทศไทยก็ได้ให้ความสำาคัญโดยการ	

จัดกจิกรรมหรือโครงการตา่ง		ๆ 		เพือ่พฒันาและอนรัุกษ์สิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรง

และทางอ้อม

เป็นสิ่งที่เจริญเติบโต	

กินอาหารและนำ้าได้	 เช่น	

ต้นไม้	หญ้า	นก	ปลา

สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งมีชีวิต

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต

เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถเจริญ-

เติบโต	 กินอาหารและนำ้ า	

ไม่ได้	 ถ้าไม่ดูแลรักษาอาจ	

ผสุลายหรือเสือ่มโทรมได	้เชน่	

ก้อนหิน	แหล่งนำ้า

๔.	 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ	

ความสำ าคัญของสิ่ งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ	 โดยใช้แผนภาพความคิด		

ดังตัวอย่าง

เป็นที่อยู่อาศัยของ

สัตว์ป่า

เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด

การประกอบอาชีพ

เป็นปัจจัยสำาคัญ

ในการดำารงชีวิต

ของมนุษย์

เป็นต้นกำาเนิด

ของทุกสรรพสิ่ง

ความสำาคัญ
ของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

เสริมความรู้ ครูควรสอน

สุดยอดคู่มือครู93

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 93

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

บ้าน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

เครื่องบิน

เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย

รถยนต์ ถนน

	 ๑.๒		 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

	 	 	 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น	 หมายถึง	 สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

หรือดัดแปลง	เปลี่ยนสภาพ	โดยอาศัยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 93

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๕.		นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ	

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติว่าถ้ามีและ

ไม่มีจะส่งผลอย่างไร	 โดยใช้แผนภาพ

ความคิด	ดังตัวอย่าง

ระบบธรรมชาติขาด

ความสมดุลและมีผล

ทำาให้มนุษย์ไม่สามารถ

ดำารงชีวิตอยู่ได้

เ กิ ดความสมดุ ล ใน

ระบบธรรมชาติและ

ทำาให้มนุษย์ดำารงชีวิต

อยู่ได้

ผลที่เกิดขึ้น

 ผลที่เกิดขึ้น

ถ้ามี

ถ้าไม่มี

สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

๖.		นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ	

ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์

สร้างขึ้น	 โดยใช้แผนภาพความคิด	

ดังตัวอย่าง

ใช้เป็นที่อยู่

อาศัย

เพื่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในสังคม

ประหยัดเวลาในการ

ทำากิจกรรมต่าง	ๆ	

ของมนุษย์

เป็นสิ่งอำานวย

ความสะดวกสบาย

ให้แก่มนุษย์

ความสำาคัญ

ของสิ่งแวดล้อม

ที่มนุษย์สร้างขึ้น
๗.		นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ	

สิ่ ง แวดล้ อม ท่ีมนุษย์ ส ร้ า งขึ้ น ว่ า	

ถ้ามีและไม่มีจะส่งผลอย่างไร	 โดยใช้

แผนภาพความคิด	ดังตัวอย่าง

ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร	

ต่าง	ๆ	ลดลง	ขาดความ

สะดวกสบายในการ

ดำารงชีวิต

เกิดความสะดวกสบาย

ในด้ าน ต่ าง 	 ๆ 	 และ	

เกิดการผลาญทำาลาย

ทรพัยากรทางธรรมชาติ

ผลที่เกิดขึ้น

 ผลที่เกิดขึ้น

ถ้ามี

ถ้าไม่มี

สิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

St

ep 1

St

ep 2

SCAN
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กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมและวัฒนธรรมหนังสือเรียน

คู่มือครู

เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การด�ารงชีวิตของมนุษย์

การอยู่ร่วมกันในสังคม 

เข้าใจตนเองและผู้อื่น

ยอมรับความแตกต่าง

ปรับตัวให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อม 

น�าความรู้ไปปรับใช้

ในการด�าเนินชีวิต

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

เป็นขั้นรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์เดิม 

โดยใช้คำาถามและกิจกรรมเพื่อกระตุ้น

ความสนใจของผู้เรียน  พร้อมที่จะเรียนรู้ 

เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีแบบแผนจนนำาไปสู่  

การปฏิบัติและคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผู้เรียน

เห็นความสำาคัญของสิ่งที่เรียน

ขั้นคิดวิเคราะห์

และสรุปความรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน
กำาหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความเข้าใจ



QR CODE

สแกนสแกน

สุดยอดคู่มือครู95

สิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน 95

มนุษย์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อตากอาหารให้แห้ง

มนุษย์นำาสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
มาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

	 ๒.๒	 ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
	 	 	 ที่มีต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์
	 	 	 สิ่ งแวดล้อมที่ มนุษย์สร้ า ง ข้ึนล้ วน มีจุดประสง ค์ เพื่ อ	
ตอบสนองความต้องการ	สร้างความปลอดภัย	 และอำานวยความสะดวก-	
สบายในการดำาเนินชีวิต

รถไฟฟ้า	รถยนต์	
ช่วยอำานวยความสะดวก

ในการเดินทาง

สัญญาณไฟจราจรและทางม้าลาย	
ทำาให้การเดินทางสัญจร

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย

โทรศัพท์เคลื่อนที่		ทำาให้
การติดต่อสื่อสารเป็นไป
อย่างสะดวก	รวดเร็ว

รอบรู้อาเซียนและโลก

ข้ันประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ข้ันสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St
ep 2

๘.	 นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกต่างของ	

สิ่ ง แ วดล้ อมท า ง ธ ร รมช าติ แ ล ะ	

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น	 โดยใช้

แผนภาพความคิด	ดังตัวอย่าง

สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

มีมาก่อนมนุษย์	
มีทั้งสิ่งมีชีวิตและ
	ไม่มีชีวิต	เช่น	ต้นไม้	
						ก้อนหิน	แหล่งนำ้า

	 	 เ ป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ 	
	 	 	 	 	 สร้างสรรค์และพัฒนา				
							ขึ้น	เพื่อตอบสนอง
				ความต้องการและ
	ความสะดวกสบาย

อำานวย
ความสะดวก

ให้แก่
มนุษย์

เหมือน

๙.	 นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพิ่มคุณค่า 

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมระหว่างบ้าน 

กับโรงเรียน	 แล้วสรุปเป็นความคิด 

รวบยอด	โดยใช้คำาถาม	ดังนี้	

	 	 	 •	สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมีผลต่อ

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร

๑๐.	นัก เ รียนแต่ละคนระบุ เกี่ ยวกับ	
สิ่ งแวดล้อมท่ีพบเห็นในระหว่าง	
การเดนิทางจากบา้นไปโรงเรียนใหไ้ด้
มากทีส่ดุ	แลว้จำาแนกเป็นสิง่แวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้น	 พร้อมอธิบายความ
สำาคัญและประโยชน์ที่ ได้รับจาก	
การศึกษาลงในตาราง	 แล้วสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด	ดังตัวอย่าง

	 จากนั้นนักเรียนตรวจสอบความ	

ถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน	หากพบ

ข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ 	

ดีขึ้น

๑๑.	นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 •		สิ่งแวดล้อม	คือ	สิ่งต่าง	ๆ	ที่อยู่รอบตัวเรา	ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น	 สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กัน	 โดยมนุษย์พึ่งพา

อาศยัสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติในการดำารงชีวติและอาศยัสิง่แวดลอ้มทีม่นษุยส์ร้างขึน้

เพื่ออำานวยความสะดวกสบาย

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

จดุประกายโครง
งาน
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เสริมความรู้ ครูควรสอน

รอบรู้อาเซียนและโลก
asean

การปฏิบัติตน

ในสถานที่สาธารณะ

สุดยอดคู่มือครู 98

กิจกรรมการเรียนรู้

คํําถามพัฒนากระบวนการคิด

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒98

			๑.	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 ร่วมกันระบุสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่พบระหว่างการเดินทาง	
	 จากโรงเรียนกลับบ้าน	 หรือจากบ้านมาโรงเรียนให้ได้มากที่สุด	 แล้ว	
	 จำาแนกเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์สร้างขึ้น		
	 ลงในแผนภาพความคิด	และนำาเสนอหน้าชั้นเรียน
			๒.	 นักเรียนวาดภาพสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่นักเรียน	
	 พบเห็นระหว่างทางจากบ้านมาโรงเรียนและจากโรงเรียนกลับบ้าน		
	 อย่างละ	๑	ชนิด	และอธิบายว่ามีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตอย่างไร
			๓.	 นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิ่งที	่
	 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นลงในแผนภาพ	
	 ความคิด	ดังตัวอย่าง

			๑.	 ระหว่างทางมาโรงเรยีน	นกัเรยีนพบสิง่ใดบ้างทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาติ
			๒.	 สิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตมิคีวามสำาคญัต่อการดำารงชวีติของมนษุย์	
	 อย่างไร
			๓.	 สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำานวยความสะดวกมีอะไรบ้าง
			๔.	 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความสำาคัญอย่างไร
			๕.	 นักเรียนต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างไรบ้าง

       สิ่งที่เกิดขึ้นเอง 
   ตามธรรมชาติ

    สิ่งที่มนุษย์
        สร้างขึ้นเหมือน

บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

แนวค�าตอบ

๑.	 ต้นไม้		ก้อนเมฆ		ดวงอาทิตย์
๒.	 สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 เช่น	อากาศ		

แหล่งน้ํา	ช่วยให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิต
ต่อไปได้	และมีทรัพยากรใช้ในการอุปโภค	
บริโภค

๓.	 บ้าน		รถยนต์		ถนน
๔.		 เพื่ออํานวยความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต
๕.	 ใช้แหล่งนํ้าในการอุปโภคบริโภค	

นักเรียนจะมีวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างไร

๑	 เปิดไฟทุกดวงที่อยู่ในโรงเรียน

๒	 เปิดนำ้าให้ล้นอ่างทุกครั้งที่เข้าห้องนำ้า

๓	 ทิ้งขยะลงในถังตามชนิดของขยะ

(เฉลย				๓				เพราะการทิ้งขยะลงในถังจะช่วยให้โรงเรียนสะอาด	เป็นระเบียบเรียบร้อย
และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ส	๕.๑	ป.๒/๑	

ส	๕.๒	ป.๒/๑

ตัวชี้วัด

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

๑๒.	นกัเรียนออกมานำาเสนอตารางความรู้

หน้าชั้นเรียน	

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๓.	นักเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศแสดง

ความ รู้ เกี่ ยวกับสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้ น เอง	

ตามธรรมชาติ	 สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น		

และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ	

มนุษย์ 	 และสิ่ งที่มนุษย์ส ร้างขึ้น		

เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับ

เพื่อน	ๆ	ในโรงเรียน

๑๔.	นกัเรียนคดิโครงการท่ีชว่ยเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมระหว่างทางจากบ้าน

ไปโรงเรียนใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้	

เช่น	 การปลูกต้นไม้ที่ ให้ผลผลิต	

ริมทาง

ทรัพยากรการผลิต

9

ระบบสุริยะ

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
N
EW

N
EW

St

ep 5
ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

เป็นขั้นการขยายผลความรู้ที่ได้ไปสู่สังคม 

และต่อยอดไปสู่การทำาโครงงานต่าง ๆ 

ตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21

St

ep 3

เป็นขั้นการนำาหลักการที่ได้ไปปฏิบัติทำาให้สมองต่อยอด

ความรู้ที่มีอยู่เดิม เกิดเป็นความเข้าใจที่คงทน 

สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

แนวค�าตอบพัฒนากระบวนการคิด

เสริมข้อสอบเน้นสมรรถนะ

เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงสุด 

เฉลยแนวค�าตอบของค�าถาม

พัฒนากระบวนการคิดที่เน้นการวิเคราะห์ 

St

ep 4

เป็นขั้นการนำาผลงานไปถ่ายทอด

หรือเผยแพร่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในด้านการสื่อสาร

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ

สื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจด้วย QR CODE สื่อเสริมเพิ่มความเข้าใจด้วย QR CODE 

เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน

ระบบสุริยะ
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET

สุดยอดคู่มือครู 102สุดยอดคู่มือครู 102

	 ก�รใช้บริก�รต่�ง	ๆ	บนอินเทอร์เน็ต	ส�ม�รถเลือกใช้ได้ต�มคว�มต้องก�ร	ทำ�ให้
ก�รดำ�เนินชีวิต	ก�รแก้ปัญห�ทำ�ได้ง่�ยขึ้น	ส�ม�รถนำ�ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน	
ใหม่	ๆ	ม�ติดตั้งบนอุปกรณ์ของเร�ได้อย่�งสะดวก	บริก�รบนอินเทอร์เน็ตมีหล�ย-
ประเภท	แต่บริก�รที่มีคว�มสำ�คัญและได้รับคว�มนิยมแบ่งเป็น	2	ประเภทใหญ่	ๆ	คือ

1. บริการด้าน
การสื่อสาร

2. บริการด้านข้อมูล 

ก�รค้นห�ข้อมูล

บริก�รด้�นนี้ทำ�ให้	
ก�รติดต่อสื่อส�ร
ข้อมูลทำ�ได้สะดวก	
และรวดเร็วขึ้น	ได้แก่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้เขียนจดหม�ยและส่งไฟล์ต่�ง	ๆ	ไปยังผู้รับ

กระดานข่าว เป็นก�รรวบรวมข้อมูล	หรือ
กลุ่มข่�วต่�ง	ๆ	ให้ส�ม�รถเลือกอ่�นได้สะดวก

การตั้งกลุ่มสนทนา ใช้ส่งข่�วส�รให้กับสม�ชิก
ในกลุ่มรับทร�บพร้อมกัน	ส�ม�รถสนทน�กลุ่มได้

การสนทนาออนไลน์ 
เป็นก�รสนทน�และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นต่�ง	ๆ	ได้

เทลเน็ต (telnet) เป็นก�รติดต่อใช้บริก�รเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกล		
เพื่อใช้ง�นข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง

หนังสือพิมพ์

ก�รโอนย้�ยไฟล์	

ก�รสืบค้นข้อมูลก�รดูสื่อต่�ง	ๆ

บริการอินเทอร์เน็ต

ในชีวิตประจำ�วันนักเรียนเคยใช้บริก�รอินเทอร์เน็ต
อะไรบ้�ง

คำ�ถ�มสำ�คัญ

    เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5102

ตัวชี้วัด

ว	4.2	ป.5/4

ภาระงาน/ชิ้นงาน

แบบประเมินก�รค้นห�เส้นท�ง

บนบริก�ร	Google

	1.		นักเ รียนร่วมกันสนทน�และระบุ	
เกี่ ย วกับบ ริก�รด้ �นก�รสื่ อส�ร	
บนอิ น เทอ ร์ เน็ ตที่ นั ก เ รี ยน รู้ จั ก	
เขียนบันทึกคำ�ตอบเป็นแผนภ�พ	
คว�มคิดบนกระด�น	และตอบคำ�ถ�ม	
ดังตัวอย่�ง

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

	 	 •	ในชีวิตประจำ�วันนักเรียนเคยใช้	
	บริก�รอินเทอร์เน็ตอะไรบ้�ง

	 (ตัวอย่�งคำ�ตอบ	 เฟซบุ๊ก	 จีเมล	 ไลน์ 
สไกป์	วีแชต	ยูทูบ)

  •	บริก�รอนิเทอร์เนต็ทีใ่ชง้�นบ่อยทีส่ดุ
คืออะไร	และใช้ทำ�อะไร

	 (ตัวอย่�งคำ�ตอบ	 เฟซบุ๊ก	 ใช้สนทน�
ติดต่อสื่อส�รกับบุคคลในครอบครัว 
เพื่อนและบุคคลอื่น	ๆ)

2.	 นักเรียนศึกษ�ค้นคว้�และรวบรวม
ขอ้มลูเกีย่วกบับริก�รอนิเทอร์เนต็	จ�ก
แหล่งก�รเรียนรู้ท่ีหล�กหล�ย	 เช่น	
หนังสือเรียน	อินเทอร์เน็ต

ข้อใดเป็นบริก�รด้�นก�รสื่อส�รบนอินเทอร์เน็ต

1		 ก�รดูสื่อต่�ง	ๆ

2		 ก�รสืบค้นข้อมูล

3		 ก�รสนทน�ออนไลน์

4		 ก�รโอนย้�ยไฟล์ข้อมูล

เฉลย				3			เหตุผล	ก�รสนทน�ออนไลน์เป็นบริก�รด้�น

ก�รสื่อส�รที่ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ใช้

แนวข้อสอบ O-NETNET

Facebook
Gmail

Hotmail

Wechat

Skype Line

บริการด้านการสื่อสาร

บนอินเทอร์เน็ต

รอบรู้อาเซียนและโลก

ข้ันประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ข้ันส่ือสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

สุดยอดคู่มือครู103 สุดยอดคู่มือครู103

คำ�ถ�มสำ�คัญ

103การใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 4.1 การใส่คำาค้นหาของสถานที่ที่ต้องการทราบ

บริการของ Google

นอกจ�กจะใช้ค้นห�ข้อมูลและส่งอีเมลแล้ว นักเรียนคิดว่�
บริก�รของ Google ส�ม�รถทำ�อะไรได้อีก

ตัวอย่างที่ 1				 ถ้�เร�ต้องก�รค้นห�เส้นท�งจ�กจังหวัดสิงห์บุรีไปจังหวัดขอนแก่น	
	 	 	 		 อ�จเริ่มต้นด้วยวิธีก�ร	ดังนี้
	 1.	ค้นห�จังหวัดสิงห์บุรี	จ�กเว็บไซต์	www.google.co.th	
	 2.	คลิกเม�ส์เลือกแผนที่

1. ค้นคำาว่า “จังหวัดสิงห์บุรี ”

2. คลิกเมาส์เลือกแผนที่

	 เว็บไซต์	 Google	 นอกจ�กจะใช้ค้นห�ข้อมูล	 หรือใช้บริก�รจดหม�ย-
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว	ยังมีบริก�รอื่น	ๆ	อีกม�กม�ย	 เช่น	แผนที่	 ยูทูบ	ก�รแปลภ�ษ�	
โดย	Google	 ได้รวบรวมสิ่งต่�ง	 ๆ	 ให้เลือกได้ง่�ย	 และส�ม�รถเข้�ถึงด้วยชื่อผู้ใช้	
เพียงชื่อเดียวได้	
	 Google	Maps	เป็นบริก�รค้นห�เส้นท�ง	แสดงแผนที่ทั่วโลก	ทำ�ให้เร�ส�ม�รถ
แก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วันในเรื่องของก�รเดินท�งได้	 ส�ม�รถคำ�นวณระยะท�ง	
เป็นกิโลเมตรได้	 ทำ�ให้ว�งแผนก�รเดินท�งได้สะดวก	 และบริก�รนี้ส�ม�รถติดตั้ง	
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	เช่น	โทรศัพท์เคลื่อนที่

language		 (	แลง′	กวิจฺ	)	 	 ภ�ษ�

map		 	 	 (	แมพ	)		 	 	 แผนที่

route	 	 	 (	รูท	)	 	 	 	 เส้นท�ง

service		 	 (	เซอร์′	วิส	)		 	 บริก�ร

user		 	 	 (	ยู′ เซอะ	)	 	 	 ผู้ใช้	

English talk

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

3.	 นักเรียนร่วมกันคิดวิเคร�ะห์และแสดง
คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับบริก�รของ	Google	
โดยตอบคำ�ถ�ม	ดังนี้

  •	นอกจ �กจะ ใช้ ค้ นห �ข้ อมู ลและ 
ส่งอีเมลแล้ว	 นักเรียนคิดว่�บริก�รของ	
Google	ส�ม�รถทำ�อะไรได้อีกบ้�ง

 (ตัวอย่�งคำ�ตอบ ศึกษ�ตำ�แหน่งบนโลก  
ดูสื่อบันเทิง ติดต�มข่�วส�ร แปลภ�ษ� 
เป็นคลังเก็บข้อมูล พิมพ์เอกส�ร)

  •	นักเรียนมีวิ ธีว�งแผนก�รเดินท�ง 
ไปที่ต่�ง	ๆ	อย่�งไร

 (ตัวอย่�งคำ�ตอบ เปดิ Google maps คน้ห�
เส้นท�งที่เหม�ะสม)

4.	 นักเรียนคิดวิเคร�ะห์เปรียบเทียบบริก�ร
ของ	Google	ในด้�นต่�ง	ๆ	เป็นแผนภ�พ
คว�มคิดแล้วตรวจสอบคว�มถูกต้อง	 
สรุปเป็นคว�มรู้ร่วมกัน

	 ดังตัวอย่�ง

5.	 นักเรียนร่วมกันสรุปคว�มคิดรวบยอด
เกีย่วกบับริก�รบนอนิเทอร์เนต็และบริก�ร
ของ	Google	ดังนี้

	 	 •	บริก�รบนอินเทอร์เน็ต	 ทำ�ให้ก�ร 
ดำ�เนนิชวีติและก�รแกป้ญัห�ทำ�ไดง่้�ยขึน้	
ท้ังบริก�รด้�นก�รส่ือส�รและบริก�ร 
ด้�นข้อมูล

	 	 •	บริก�รของ	Google	ยังมีบริก�รอื่น	ๆ	
อีกม�กม�ย	 ไม่ว่�จะเป็น	 แผนที่	 ยูทูบ	 
ก�รแปลภ�ษ�	 โดย	Google	 ได้รวบรวม 
สิ่งต่�ง	 ๆ	 ให้เลือกได้ง่�ย	 และส�ม�รถ 
เข้�ถึงด้วยชื่อผู้ใช้เพียงชื่อเดียวได้

แผนที่ การแปลภาษา

ค้นห�เส้นท�งในก�ร
เดนิท�ง	เชน่	ร้�นอ�ห�ร
				ปั๊มนำ้�มัน	โรงเรียน
									โรงพย�บ�ล

แปลภ�ษ�	ซึ่งส�ม�รถ
แปลเป็นภ�ษ�อังกฤษ
และภ�ษ�อื่น	ๆ	กว่�
100	ภ�ษ�ได้

เป็นบริก�รของ
google

ความ
เหมือน

SCAN

St

ep 2

St

ep 1
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English TalkEnglish Talk

หนังสือเรียน

คู่มือครู

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

คุณภาพ

ผู้เรียน

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และภาระงาน/ชิ้นงาน ที่ชัดเจน

● ใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เน้นการทำางานของสมอง  BBL & PBL
● Active Learning  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ

เสริมข้อสอบคิดวิเคราะห์

O-NET  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะการคิด ใช้ทดสอบ

เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการทดสอบจริง 

เสริมสร้างการเรียนรู้ค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

จดักระทำาขอ้มูลด้วยการคิดวิเคราะห ์(จำาแนก จัดหมวดหมู ่หาความสมัพนัธ ์

เปรียบเทียบ ฯลฯ) โดยใช้แผนภาพจัดความคิดอย่างเป็นระบบ

คิดอย่างมีแบบแผน สรุปสาระสำาคัญ สังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอด

ขั้นคิดวิเคราะห์

และสรุปความรู้

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

ใช้คำาถามหรือปัญหากระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง กระตุ้นประสบการณ์

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สังเกตและรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

แนวข้อสอบ O-NETแนวข้อสอบ O-NET

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)(วิทยาการคำานวณ)
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NET
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3.2 คลิกเมาส์ที่เส้นทาง

3.1  แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี

4. ตำาแหน่งต้นทาง-ปลายทาง

6. โปรแกรมแสดงเส้นทาง

5. พิมพ์ตำาแหน่งปลายทาง

    เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5104

	 3.	เว็บไซต์จะแสดงแผนท่ีจังหวัดสิงห์บุรีท�งจอภ�พ	 ให้คลิกเม�ส์เลือกเส้นท�ง		
ดังภ�พ

ภาพที่ 4.2 การเลือกแสดงเส้นทาง

	 4.	คลิกเม�ส์เลือกตำ�แหน่งต้นท�งและปล�ยท�งที่ต้องก�รเดินท�ง
	 5.	พิมพ์ชื่อตำ�แหน่งจุดหม�ยปล�ยท�งลงไป
	 6.	โปรแกรมจะแสดงเส้นท�งให้เลือก	ดังภ�พ

ภาพที่ 4.3 การกำาหนดตำาแหน่งต้นทางและปลายทาง

6.	 นั ก เ รี ยนจับคู่ ห รือแ บ่ งกลุ่ มต�ม 

คว�มเหม�ะสมของจำ�นวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์	 โดยให้มีนักเรียน	 1	คน 

ที่ มี ป ร ะ สบก � รณ์ ใ นก � ร ใ ช้ ง � น

คอมพิวเตอร์ 	 จ�กนั้นแต่ละกลุ่ม 

ปฏิบัติ เกี่ยวกับก�รค้นห�เส้นท�ง	 

โดยใช้บริก�รของ	 Google	 maps	 

ต�มขั้นตอน	ดังนี้

	 6.1	 คน้ห�จังหวดัสงิห์บรีุ	จ�กเวบ็ไซต	์ 

www.google.co.th

	 6.2	 คลิกเม�ส์เลือกแผนที่

	 6.3	 เว็บไซต์จะแสดงแผนที่จังหวัด	 

สิงห์บุรีท�งจอภ�พ

	 6.4	 คลิกเม�ส์เลือกเส้นท�ง

	 6.5	 คลิกเม�ส์เลือกตำ�แหน่งต้นท�ง 

และปล�ยท�งที่ต้องก�รเดินท�ง

	 6.6	 พิ มพ์ ชื่ อ ตำ � แหน่ ง จุ ดหม �ย 

ปล�ยท�งลงไป

	 6.7	 โปรแกรมจะแสดงเส้นท�งให้ 

เลือก	พร้อมกับระบุเวล�ท่ีใช้เดินท�ง

และระยะท�งเป็นกิโลเมตร

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

location	 	 (	โลเค′	ชัน	 )	 				ตำ�แหน่ง

province	 	 (	พรอฟ′	วินซฺ	)	 				จังหวัด
travel	 	 	 (	แทรฟเวิล	 )	 				ก�รเดินท�ง

way	 	 	 	 (	เว	)	 	 	 				เส้นท�ง

English talk

การค้นหาเส้นทาง

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

สุดยอดคู่มือครู111 สุดยอดคู่มือครู111

กิจกรรมที่ 4.1

111การใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ค้นหาเส้นทาง

วัตถุประสงค์			 ส�ม�รถค้นห�เส้นท�งก�รเดินท�งจ�กบริก�รบน	Google	ได้

วัสดุอุปกรณ์ 	
	 	 	 1.	 คอมพิวเตอร์			 	 	 	 1		เครื่อง
	 	 	 2.	 สมุดสำ�หรับจดบันทึก	หรือแบบฝึกหัด		 1		เล่ม
	 	 	 3.	 ป�กก�			 	 	 	 	 1		ด้�ม

วิธีปฏิบัติ

	 นักเรียนค้นห�เส้นท�งก�รเดินท�ง	โดยใช้บริก�รค้นห�เส้นท�งบน	Google	
ค้นห�เส้นท�งในตำ�แหน่งต่อไปนี้	 แล้วเลือกม�	 1	 เส้นท�ง	พร้อมระบุเหตุผล
ประกอบ

	 	 	 1.	 จังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดระยอง	
	 	 	 2.	 จังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดอุบลร�ชธ�นี

รอบรู้ ASEAN

	 	 นักเรียนใช้บริก�รค้นห�เส้นท�งบน	Google		ห�เส้นท�งในก�รเดินท�ง

ระหว่�งประเทศไทยไปยังประเทศสม�ชิกต่�ง	ๆ	ในประช�คม	ASEAN

15.		นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมท่ี 

4.1 ค้นหาเส้นทาง	 โดยใช้บริก�รบน	

Google	แล้วประเมนิตนเองต�มคว�ม

เป็นจริง	และตอบคำ�ถ�ม	ดังตัวอย่�ง

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

18.	นั ก เ รี ยนนำ �คว �ม รู้ เ กี่ ย วกั บก�ร 

ค้นห�เส้นท�งบน	Google	 ไปอธิบ�ย

ให้รุ่นน้องหรือเพื่อน	ๆ	ฟัง	 เพื่อนำ�ไป 

ใช้ว�งแผนก�รเดินท�งไปสถ�นที่ 

ต่�ง	ๆ	ต่อไป

17.	 นักเรียนออกม�นำ�เสนอเส้นท�ง 

ก�รเดินท�งบน	 Google	 พร้อม 

อธิบ�ยเหตุผลที่ เลือกเส้นท�งนั้น 

หน้�ชั้นเรียน	เพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กัน

1.	ก�รเข้�เว็บไซต์บริก�รของ	Google
 	ได้		 	ไม่ได้้
2.	ก�รใส่คำ�ค้นห�ตำ�แหน่งต้นท�ง-ปล�ยท�ง
 	ถูกต้อง	 	ไม่ถูกต้อง
3.	ก�รเลือกเส้นท�งที่เหม�ะสม
 	ดี	 	 	พอใช้	 	ควรปรับปรุง
4.	ขั้นตอนก�รค้นห�ตำ�แหน่งเส้นท�ง
 	ถูกต้อง	 	ไม่ถูกต้อง	
5.	ก�รนำ�เสนอผลง�น
 	ดี	 	 	พอใช้	 	ควรปรับปรุง
•	 จงบอกประโยชน์ของบริก�ร	Google	maps
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินการค้นหาเส้นทาง

บนบริการ Google

(ตัวอย่างคำาตอบ นำาไปใช้แก้ปัญหาการ 
เดินทางไปท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สามารถ
คำานวณระยะทางเป็นกิโลเมตร ทำาให้วางแผน
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ด้ ส ะ ด ว ก  ส า ม า ร ถ ติ ด ต้ั ง 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้)

✓

✓

✓

✓

✓

16.	 นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้�ใจเป็น

คว�มรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 		 •	บริก�รคน้ห�เสน้ท�งและก�รสำ�รวจ

ตำ�แหน่งด้วยภ�พถ่�ยด�วเทียม 

เป็นบริก�รของ	 Google	 	 ซ่ึงช่วย

อำ�นวยคว�มสะดวกในชีวิตประจำ�วัน	

ไม่ว่�จะเป็นก�รว�งแผนก�รเดินท�ง	

และก�รศึกษ�ตำ�แหน่งที่ตั้งบนโลก	

ช่วยให้มนุษย์แก้ปัญห�ได้อย่�งง่�ยด�ย

กิจกรรมนี้ประเมินตัวชี้วัด	ว	4.2	ป.5/3

QR CODE

สแกนสแกน

QR CODE เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน

St

ep 4

St

ep 5

St

ep 3

11
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นวัตกรรมสื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ QR codeนวัตกรรมสื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ QR code

แมววาดรูป

6 เหลี่ยม

เกมซูโดะกุออนไลน์ การค้นหาข้อมูล

แบบเจาะจงและไม่เจาะจง

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
N
EW

N
EW

บูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ 
เพื่อพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

คุณภาพ

ผู้เรียน

การเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนรู้หรือปฏิบัติกิจกรรม
ไปสู่การทำาประโยชน์ให้กับท้องถิ่น สังคม สิ่งแวดล้อม 
ในระดบัประเทศ อาเซยีน และโลก ตามวฒุภิาวะของผูเ้รยีน 
แล้วประเมินค่านิยมนิสัยแห่งการคิด การกระทำา

สื่อสารและนำาผลงานหรือความสำาเร็จ
เพื่อขยายความรู้ในแบบการอภิปราย
การรายงาน นำาเสนอด้วยแผงโครงงาน 
PowerPoint Presentation เป็นต้น

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ
ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและลงมือปฏิบัติตามแผน 

ประเมินความสำาเร็จของงานและประเมินการทำางาน

เชิงระบบเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหา แล้วสรุป 

เป็นความคิดรวบยอด นำาความเข้าใจทีี่เกิดจากการปฏิบัติ

มาสร้างองค์ความรู้หรือสรุปเป็นหลักการ

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ศิลปะ	ป.๓148

	 การฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนขา
	 นาฏยศัพท์	 หมายถึง	ค�าศัพท์ที่ใช้เฉพาะในวงการนาฏศิลป	์ เป็นชื่อ	
ในการปฏิบัติท่าร�า	 ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในการแสดง	 โดยใช	้
ท่าร�าบอกลักษณะ	 เช ่น	 จีบคว�่า	 จีบหงาย	 วงบน	 วงกลาง	 วงล่าง		
กระทุ้งเท้า		กระดกเท้า		ก้าวไขว้		ก้าวข้าง		ท�าให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบ		
สวยงามตามหลักการทางนาฏศิลป์
	 การฝึกนาฏศิลป์ในส่วนขา	 เป็นกิริยาท่าร�าของเท้าและขาผสมกัน		
ซึ่งต้องใช้ล�าตัวและส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายให้สัมพันธ์กันด้วย	จึงจะเกิด
ความสวยงาม	 และสามารถเคล่ือนไหวร่างกายประกอบท่าร�าได้อย่าง	
ถูกต้อง	สวยงามตามจังหวะและอารมณ์เพลงประกอบการแสดง
	 ๑.  กระทุ้งเท้า	 คือ	 อาการของเท้าที่วางอยู่ข้างหลัง	กระทุ้งเพื่อยกข้ึน	
โดยใช้ส่วนของจมูกเท้าที่วางอยู ่กับพื้น	 ส้นเท้าเปิด	 (อาการของการ	
กระทุ้งเท้าจะใช้เท้าข้างใดก็ได้)	กระแทกจมูกเท้าเบา	ๆ	แล้วยกเท้าขึ้น
	 ๒.  กระดกเท้า	 คือ	 อาการยกเท้าไปข้างหลัง	 กระดกเป็นท่าสืบเนื่อง	
มาจากการกระทุ้ง	 แล้วยกเท้าขึ้นข้างหลัง	 ข้อส�าคัญในการกระดกเท้า		
คือ	ต้องดันเข่าไปข้างหลังมาก	ๆ	และหนีบน่องจึงจะสวยงาม

	 ในการปฏิบัตินาฏศิลป์	 นักเรียนจะต้องเรียนรู้เร่ืองของนาฏยศัพท์	
และภาษาท่าให้เกิดการเรียนรู้จนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้	 ท�าให	้
การแสดงนาฏศิลป์ออกมาถูกต้องตามหลักวิชา	 ท�าให้เกิดความสวยงาม	
และสื่อความหมายให้ผู ้ชมได้เข้าใจและรับรู ้อารมณ์ของการแสดง	
จนเกิดความรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดง

๑. นาฏยศัพท์

๓.	 นักเรียนชมการสาธิตการฝึกท่านาฏยศัพท์	
(หรืออาจชมจากสื่อต่าง	ๆ)	ดังนี้

	 	 •	 กระทุ้งเท้า
	 	 •	 กระดกเท้า
	 	 •	 ก้าวไขว้
	 	 •	 ก้าวข้าง
	 จากนั้น ร่วมกันวิ เคราะห์นาฏยศัพท์ใน	

ท่าต่าง	ๆ	โดยตอบค�าถาม	ดังนี้
	 	 •	 การกระแทกจมูกเท้ากับพื้นเบา	 ๆ		

คือนาฏยศัพท์ท่าใด	(กระทุ้งเท้า)
	 	 •	 การยกเท้าไปด้านหลังแล้วหนีบน่อง	

คือนาฏยศัพท์ท่าใด (กระดกเท้า)
	 	 •	 การยกเท้าไขว้กัน	 น�้าหนักตัวอยู่ ท่ี	

เท้าหน้าคือนาฏยศัพท์ท่าใด (ก้าวไขว้)
	 	 •	 การวางเท้าด้านข้างปลายเท้าเฉียงไป

ทางนิ้วก้อยคือนาฏยศัพท์ท่าใด	(ก้าวข้าง)

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St
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กระทุ้งเท้าจะใช้ส่วนใดแตะที่พื้น

๑	 ปลายเท้า		 	 	 	 	 ๒	 ข้างเท้า

๓	 จมูกเท้า	 	 	 	 	 	 ๔	 ส้นเท้า

(เฉลย    ๓    เพราะการกระทุ้งจะต้องกระแทกจมูกเท้ากับพื้นแล้วยกเท้าขึ้น)

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

๑.	 นักเรียนร่วมกันสนทนา	โดยใช้ค�าถาม	ดังนี้
	 	 •	 นาฏยศพัทท์ีน่กัเรียนรู้จักมท่ีาอะไรบา้ง 

(ตัวอย่างคำาตอบ ท่าจีบควำ่า ท่าตั้งวงบน  
 ท่าจีบหงาย  ท่าตั้งวงล่าง)
	 	 •	 ภาษาท่าที่นักเรียนรู้จักมีท่าอะไรบ้าง	

(ตัวอย่างคำาตอบ  ท่าฉัน  ท่าเธอ  ท่ามา  ท่าไป)
๒.	 นักเ รียนสังเกตภาพท่านาฏยศัพท์จาก	

หนา้	๑๔๙	จากนัน้ร่วมกนัสนทนาและบอกวา่
เป็นท่านาฏยศัพท์อะไรบ้าง	 และแต่ละท่ามี
ลักษณะอย่างไร

ตัวชี้วัด

ศ	๓.๑	ป.๓/๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน

แบบบันทึกการฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์
และภาษาท่า

สุดยอดคู่มือครู149 สุดยอดคู่มือครู149

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill
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 กระทุ้งเท้า

 ก้าวไขว้

 กระดกเท้า

 ก้าวข้าง

	 ๓.  ก้าวไขว้	 คือ	การยืนให้เท้าไขว้กัน	 โดยทิ้งน�้าหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้า	
ที่ก้าวไขว้	ส่วนเท้าหลังวางเปิดส้นเท้า	
	 ๔.  ก้าวข้าง	 คือ	การก้าวเท้าไปด้านข้างล�าตัวให้ปลายเท้าเฉียงไปทาง
นิ้วก้อย

asean

๔.	นักเรียนพิจารณาท่านาฏยศัพท์	ดังนี้

๕.	นกัเรียนร่วมกนัสรปุความคดิรวบยอด

	 ดังนี้

	 	 •	 นาฏยศัพท์เป็นค�าศัพท์ที่ใช้เรียก

ชื่อท่าร� า 	 โดยใช้บอกลักษณะของ	

แตล่ะทา่และมกีารปฏบิตัท่ิาใหส้วยงาม

ตามหลักการทางนาฏศิลป์

	 จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกต่างของ	

ท่านาฏยศัพท์ดังกล่าว	 เป็นแผนภาพ

ความคิด	ดังตัวอย่าง

กระทุ้งเท้า	 	 	 กับ		 				กระดกเท้า

		ก้าวไขว้	 	 	 กับ		 	 		ก้าวข้าง

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

การก้าวไขว้จะทิ้งน�้าหนักตัวอยู่ที่ใด

๑	 เท้าหลัง	 	 	 	 	 ๒	 เท้าหน้า

๓	 ล�าตัว	 	 	 	 	 ๔	 ข้อเท้า

(เฉลย    ๒     เพราะการก้าวไขว้จะใช้เท้าหน้าเป็นหลักในการทิ้งนํ้าหนักตัว)

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

นาฏยศัพท์
ท่า กา้วขา้ง

เป็นการก้าวเท้าไปด้าน

ข้างล�าตัวให้ปลายเท้า

เฉียงไปทางน้ิวก้อย

เป็นนาฏยศัพท์

ส่วนขาท่ีใช้เคล่ือนไหว

ในการแสดงนาฏศิลป์

เป็นการยืนให้เท้าไขว้กัน	

โดยท้ิงน�า้หนักตัว

ท่ีเท้าหน้า	เท้าหลังวาง

เปิดส้นเท้า

สิ่งที่
เหมือนกัน

นาฏยศัพท์
ท่า ก้าวไขว้

 

จดุประกายโครง
งาน
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เสริมความรู้ ครูควรสอน

รอบรู้อาเซียนและโลก
asean

12

100%100%
SCAN

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะศิลปะ

เข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สร้างและนำาเสนอผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ วิพากษ์ วิจารณ์ และชื่นชมในศิลปะแขนงต่างๆ

กิจกรรมเน้นกระบวนการคิดเพื่อกระตุ้นสมอง
โดยใช้แผนภาพความคิด (Graphic Organizer)
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสร้างการคิด
อย่างมีแบบแผน

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้
และภาระงาน/ชิ้นงานที่ชัดเจน

ใช้คำาถามหรือปัญหากระตุ้น
ความสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง

เสริมข้อสอ
บ

เสริมข้อสอ
บ

เน้นสมรรถ
นะเพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ
ิ์

เน้นสมรรถ
นะเพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ
ิ์

ทางการเร
ียนสูงสุด

ทางการเร
ียนสูงสุด

คุณภาพ

ผู้เรียน

หนังสือเรียน

คู่มือครู

ซอ

ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม
ในงานทัศนศิลป์ 



สุดยอดคู่มือครู 150สุดยอดคู่มือครู 150

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ศิลปะ	ป.๓150

	 ภาษาท่า	 เป็นการส่ือความหมายโดยการใช้กิริยาท่าทาง	 หรือการ	

ร่ายร�าของผู้แสดงนาฏศิลป์ไทย	ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อสื่อความหมาย	

ให้เข้าใจในการแสดงแทนค�าพดู	เช่น	ภาษาท่าทีใ่ช้สือ่อารมณ์และความรูส้กึ	

ภาษาท่าใช้สื่ออารมณ์ของคน	สัตว์	สิ่งของ

	 การฝึกภาษาท่าสื่ออารมณ์ของมนุษย์

	 ภาษาท่าสื่ออารมณ์	 หรือการร่ายร�าที่สื่อความหมายของอารมณ	์

และความรู ้สึกที่มีท่าทางเฉพาะ	 เช่น	 รัก	 โกรธ	 ดีใจ	 เสียใจ	 ซึ่งสามารถ	

ฝึกปฏิบัติได้	ดังนี้

๒. ภาษาท่า

	 ๑. ท่าโกรธ	คือ	อาการของการน�าฝ่ามือซ้าย
ถูบริเวณใต้ใบหูซ้าย	ถูไปมาแล้วกระชากลง

	 ๒. ท่ารัก	 คือ	 การน�าแขนทั้งสองข้าง	
มาประสานกันไว ้	 และใช ้ฝ่ามือวางทาบ	
ที่บริเวณหน้าอก

 ท่าโกรธ

 ท่ารัก

๗.	นักเรียนดูการสาธิตการฝึกภาษาท่า	

(หรืออาจชมจากสื่อต่าง	ๆ)	ดังนี้

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

ท่าโกรธ

ท่าเสียใจ

ท่ารัก

ท่าดีใจ

	 จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์และแสดง

ความคิดเห็น	โดยตอบค�าถาม	ดังนี้

	 	 •	 ภาษาท่า	 ท่าใดแสดงอารมณ์	

ไม่พอใจ	(ท่าโกรธ)

	 	 •	 ภาษาท่าดงักล่าวใช้สือ่ความหมาย

อย่างไร	(ตัวอย่างคำาตอบ 

 ใช้สื่ออารมณ์ความรู้สึกแทนคำาพูด)

๘.	นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบ	

นาฏยศัพท์และภาษาท่าว่ามีความ

เหมื อนและแตก ต่ า งกั นอย่ า ง ไ ร		

เป็นแผนภาพความคิด

๙.	นกัเรยีนรว่มกนัสรปุความคดิรวบยอด	

ดังนี้

	 	 •	 ภาษาท่า	 เป็นการร่ายร�าเพื่อสื่อ

ความหมายอารมณ์	ความรู้สกึเปน็ทา่ร�า

เพื่อใช้แทนค�าพูด นักเรียนคิดท่าทางเพื่อสื่อถึงอารมณ์	 ลักษณะนิสัยของตนเอง	 จากนั้นออกมา	

ปฏิบัติหน้าชั้นเรียน	 แล้วเพื่อน	ๆ	 ร่วมกันทายว่าเป็นลักษณะท่าที่แสดงถึงอารมณ์	

ลักษณะนิสัยใด

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

๖.	 นัก เ รียนสั ง เกตภาพภาษาท่ าจาก	

หน้า	 ๑๕๐-๑๕๑	 แล้วร่วมกันสนทนา

และบอกว่ามีท่าอะไรบ้าง	 แต่ละท่า	

มีลักษณะอย่างไร

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

ภาษาท่า

   

สุดยอดคู่มือครู151 สุดยอดคู่มือครู151

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

กิจกรรมพัฒนาการอ่าน

ค�ำถำมท้ำทำย

หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ 151

 ท่าเสียใจ

	 ๔. ท่าเสียใจ	คือ	การใช้มือซ้ายแตะบริเวณ	
หน้าผาก	 มือขวาจีบที่ชายพก	 และก้มหน้า	
เลก็น้อยพร้อมกบัสะดุง้ตวั	เหมอืนก�าลงัสะอ้ืน		
แล้วใช้น้ิวชีม้อืซ้ายแตะทีต่าทัง้สองข้างเหมือน
การร้องไห้เสียใจ

ให้นักเรียนอ่านค�าและความหมายของค�าต่อไปนี้

	 ค�ำศัพท์	 ค�ำอ่ำน	 ควำมหมำย

	 ปฏิบัติ	 ปะ-ติ-บัด	 ด�าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน

	 สะอ้ืน	 สะ-อ้ืน	 ถอนใจสะท้อนเป็นระยะ	ๆ	 เพราะร้องไห้มาก	
	 	 	 เนื่องจากเสียใจ	ระทมใจ

สถานการณ์ใดบ้างที่ควรแสดงท่าดีใจ

	 ๓. ท่าดีใจ	 คือ	 	 การใช้มือซ้ายจีบคว�่า	
ที่ระดับปาก

 ท่าดีใจ

asean

ข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ไข

๑๑.		นัก เ รียน ร่วมกันส รุปสิ่ ง ท่ี เ ข้ า ใจ เป็น	
	 	ความรู้ร่วมกัน	ดังนี้
	 	 •	 นาฏยศัพท์เป็นศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับ	
	 ลั กษณะท่ า ร� า ที่ ใ ช้ ใ นก า รแสดงทา ง	
	 นาฏศิลป์	 ท�าให้การแสดงทางนาฏศิลป์	
	 มีความอ่อนช้อย	สวยงาม	น่าสนใจ
	 	 •	 ภาษาท่าเป็นการสื่อความหมาย	
	 โดยการใช้กิริยาท่าทางหรือการแสดงออก	
	 มาเป็นท่าร�า	เพื่อสื่อความหมายแทนค�าพูด	
	 และสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกได้

๑๐	.	นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 ๔-๖	 คน	 แล้วแต่ละ	
	 	 กลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์และ	
	 	ภาษาท่าแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก	
	 	ดังตัวอย่าง

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

แบบบันทึกกำรฝึกปฏิบัตินำฏยศัพท์

และภำษำท่ำ

รำยกำร
ผลกำรปฏิบัติ

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

นำฏยศัพท์

๑.	กระทุ้งเท้า

๒.	กระดกเท้า

๓.	ก้าวไขว้

๔.	ก้าวข้าง

ภำษำท่ำ

๑.	ท่าโกรธ

๒.	ท่ารัก

๓.	ท่าดีใจ

๔.	ท่าเสียใจ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

	 (หมัน่ฝกึซอ้มเปน็ประจำ�	เพือ่ใหป้ฏบัิตไิด้ถกูตอ้ง	
สวยง�ม)

ข้อใดคือความหมายของภาษาท่าสื่ออารมณ์
๑	 ภาษาท่าที่แทนการพูด	 	 	
๒	 ภาษาท่าที่บอกความงาม
๓	 ภาษาท่าแสดงกิริยาท่าทาง	 	
๔	 ภาษาท่าทางที่บอกความรู้สึก
(เฉลย				๔				เพร�ะภ�ษ�ท่�สื่ออ�รมณ์		
เป็นภ�ษ�ท่�ที่แสดงถึงอ�รมณ์	คว�มรู้สึก
ถ่�ยทอดเป็นท่�รำ�)

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

๑๒.		นั ก เ รี ย น แต่ ล ะ กลุ่ ม อ อกม าปฏิ บั ติ 	
	 	 นาฏยศัพท์และภาษาท่าหน้าชั้นเ รียน		
	 	 โดยเพ่ือน	ๆ	และครูคอยตรวจสอบความ	
	 	 ถูกต้อง	 ประเมินผลและให้ค�าแนะน�า	
	 	 เพิ่มเติม

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

๑๓.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินผล	
	 การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และภาษาท่า	
	 กลุ่มของตนเองหรือหาแนวทางในการ	
	 พัฒนาให้ดีขึ้น

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๔.	 นักเรียนร่วมกันน�าแนวทางการปฏิบัติ	
	 ท่ านาฏยศัพท์และภาษาท่ า ไปคิด	
	 ท่าทางประกอบเพลง	๑	 เพลง	จากนั้น	
	 ฝึกซ้อมให้สวยงามและพร้อมเพรียง	
	 แล้วอัดเป็นคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่	
	 ความรู้และสร้างความบันเทิงให้กับ	
	 ผู้อื่น

SCAN

ใช้ง่าย  สะดวก  และทันสมัยใช้ง่าย  สะดวก  และทันสมัย

QR CODE

สแกนสแกน
สื่อเสริมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจสื่อเสริมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ

13

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เห็นคุณค่าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำาให้สมองพัฒนา
ในการคิดมากขึ้น สมองจะใช้คิดหาความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ  เพื่อเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม 
และสร้างเป็นหลักการ

ผู้เรียนนำาหลักการไปลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้สมองพัฒนาทั้ง 2 ด้าน 
รู้จักแก้ปัญหา ทำาให้ความรู้ขยายกว้างขึ้น
ทำาให้เกิดความชำานาญจนเกิดเป็นความรู้
ความเข้าใจที่คงทน

ผู้เรียนสามารถสื่อสาร นำาเสนอผลงาน 
ของตนเองเพื่อแสดงถึงความสามารถ 
ในการสื่อสาร โดยผู้อื่นร่วมชื่นชมผลงาน 
ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน

กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียนให้คิดสร้างสรรค์
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ หล่อหลอมนิสัย
แห่งการคิดเพืี่อเกิดประโยชน์แก่สังคม

คุณภาพ

ผู้เรียน

N
EW

N
EW
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 NET

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5120

7.	 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของมุมภายใน
	 ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็น	180	องศา

● เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขว�งเส้นตรงสองเส้น แล้วทำ�ให้ขน�ดของมุมภ�ยในที่อยู่

 บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งรวมกันไม่เท่�กับ 180 องศ� เส้นตรงสองเส้นนั้น

 จะไม่ขน�นกัน

จ�กรูป 

XY ตัด CK และ TM

KX
^

Y และ MY
^

X เป็นมุมภ�ยใน

ที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง

วัดขน�ดของ KX
^

Y ได้ 50 ำ

วัดขน�ดของ MY
^

X ได้ 145 ำ

KX
^

Y + MY
^

X เท่�กับ 195 ำ

จ�กรูป

KM ตัด AB และ CD

BK
^

M และ DM
^

K เป็นมุมภ�ยใน

ที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง

วัดขน�ดของ BK
^

M ได้ 50 ำ

วัดขน�ดของ DM
^

K ได้ 130 ำ

BK
^

M + DM
^

K เท่�กับ 180 ำ

● เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขว�งเส้นตรงสองเส้น แล้วทำ�ให้ขน�ดของมุมภ�ยในที่อยู่ 
 บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งรวมกันเท่�กับ 180 องศ� เส้นตรงสองเส้นนั้น
 จะขน�นกัน

เรยนรู้ี

A K B

C M D

C X K

T

Y
M

วัดระยะห่�งระหว่�ง AB และ CD เท่�กันเสมอ แสดงว่� AB ขน�นกับ CD

วัดระยะห่�งระหว่�ง CK และ TM ไม่เท่�กันเสมอ แสดงว่� CK ไม่ขน�นกับ TM

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.5/1

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ก�รพิจ�รณ�เส้นขน�นโดยอ�ศัยผลบวก 
ของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกัน
ของเส้นตัดขว�ง

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

1. นักเรียนร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็น โดย 
ใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด ดังนี้

  • นักเรียนใช้คว�มสัมพันธ์ของผลบวก
ของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของ 
เส้นตัดขว�งในก�รบอกว่�เส้นตรงคู่ใด 
ขน�นกันได้หรือไม่ อย่�งไร

2. นักเรียนศึกษ� ก�รพิจ�รณ�เส้นขน�น       
โดยอ�ศัยผลบวกของมุมภ�ยในที่อยู่บน      
ข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง

3. นักเรียนพิจ�รณ�รูปเส้นตรง 2 รูป ที่มี 
เส้นตัดขว�ง 1 เส้น โดยรูปที่ 1 เป็นเส้นตรง
ที่ขน�นกัน และรูปที่  2 เป็นเส้นตรงที่  
ไม่ขน�นกันบนกระด�น ดังนี้

 จ�กนั้นใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิดของ
นักเรียน ดังนี้

  •  รูปที่ 1 มีมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกัน
ของเส้นตัดขว�งกี่คู่ อะไรบ้�ง (2 คู่ คือ 1̂  และ 
4̂,  2̂  และ 3̂)

  •  รูปที่ 2 มีมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกัน
ของเส้นตัดขว�งกี่คู่ อะไรบ้�ง  (2 คู่ คือ 5̂  และ 
7̂,  6̂  และ 8̂ )

4. ผู้แทนนกัเรียน 2 คน ออกม�ร่วมกนัวดัขน�ด
ของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของ

รูปที่ 1           รูปที่ 2

ม ย

ร ล

ว
ก

ศ

ข

ค ง

จ

ฉ

1 2 5

4 3

6

7 8

 เส้นตัดขว�งในข้อ 3. แล้วเปรียบเทียบขน�ดของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง                           
ในแต่ละรูป โดยใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิดของนักเรียน ดังนี้

  •  รูปที่ 1 ผลรวมของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งแต่ละคู่มีขน�ดเท่�ใด
 ( 1̂  + 4̂  = 180 องศา และ 2̂ + 3̂ = 180 องศา)
  •  รูปที่ 1 มย ขน�นกับ รล หรือไม่ (ขนานกัน)
  •  รูปที่ 2 ผลรวมของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งแต่ละคู่มีขน�ดเท่�ใด 
 ( 5̂  + 7̂  ≠ 180 องศา และ 6̂  + 8̂  ≠ 180 องศา)
  •  รูปที่ 2 กข ขน�นกับ คง หรือไม่ (ไม่ขนานกัน)
 จ�กนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปร�ยเพิ่มเติมว่� เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขว�งเส้นตรงสองเส้น จะทำ�ให้

เกดิมมุภ�ยในทีอ่ยูบ่นข้�งเดยีวกนัของเส้นตดัขว�ง ถ�้ผลบวกของมมุภ�ยในท่ีอยูบ่นข้�งเดยีวกนั
ของเส้นตัดขว�งเป็น 180 องศ� แล้วจะทำ�ให้เส้นตรงสองเส้นนั้นขน�นกัน
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 NET

แนวข้อสอบ O-NETNET

จากรูปที่ก�าหนดให้ สบ ขนานกับ ทม มี จก เป็นเส้นตัดขวาง มุมภายใน

ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางซึ่งรวมกันได้ 180 องศา คือข้อใด
1  1^ กับ 4^   

2  2^ กับ 5^

3  5^ กับ 8^   

4  8^ กับ 2^ 

(เฉลย  2  แนวคิด มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวางรวมกันได้ 180 องศา คือ 2̂ กับ 5̂ และ 3̂   
กับ 8̂ )

ส บ

ท ม

จ

ก

1

2 3

4

5

6 7

8

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
ด้วยแนวข้อสอบ O-NET/PISA

พร้อมแนวเฉลย

SCAN

QR CODE

สแกนสแกน

14

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

  ตั้งคำาถาม ตั้งสมมุติฐาน เพื่อกระตุ้นประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

  สังเกตและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน

  รู้จักเลือกข้อมูลที่ต้องการ

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้และภาระงาน/ชิ้นงานที่ชัดเจน

ตัวชี้วัด

St

ep 2
ข้ันคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

  จัดกระทำาข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์ (จำาแนก จัดหมวดหมู่ หาความสัมพันธ์ 

  เปรยีบเทียบ ฯลฯ) โดยใชแ้ผนภาพจดัความคดิอยา่งเปน็ระบบ สรปุสาระสำาคญั 

สังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอด

  คิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยเชื่อมโยงกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่สรา้งความเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก

ที่มีคุณภาพ แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

  สร้างทางเลือก โดยออกแบบหรือคิดสร้างสรรค์แนวทางอย่างหลากหลาย 

  แล้วตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด

  วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
หนังสือเรียน

คู่มือครู

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
มีระบบ มีแบบแผน

คุณภาพ

ผู้เรียน

มี QR CODE เพื่อเสริมความรู้ 

ความเข้าใจให้กับนักเรียน
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21 NET

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5120

7.	 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของมุมภายใน
	 ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเป็น	180	องศา

● เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขว�งเส้นตรงสองเส้น แล้วทำ�ให้ขน�ดของมุมภ�ยในที่อยู่

 บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งรวมกันไม่เท่�กับ 180 องศ� เส้นตรงสองเส้นนั้น

 จะไม่ขน�นกัน

จ�กรูป 

XY ตัด CK และ TM

KX
^

Y และ MY
^

X เป็นมุมภ�ยใน

ที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง

วัดขน�ดของ KX
^

Y ได้ 50 ำ

วัดขน�ดของ MY
^

X ได้ 145 ำ

KX
^

Y + MY
^

X เท่�กับ 195 ำ

จ�กรูป

KM ตัด AB และ CD

BK
^

M และ DM
^

K เป็นมุมภ�ยใน

ที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง

วัดขน�ดของ BK
^

M ได้ 50 ำ

วัดขน�ดของ DM
^

K ได้ 130 ำ

BK
^

M + DM
^

K เท่�กับ 180 ำ

● เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขว�งเส้นตรงสองเส้น แล้วทำ�ให้ขน�ดของมุมภ�ยในที่อยู่ 
 บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งรวมกันเท่�กับ 180 องศ� เส้นตรงสองเส้นนั้น
 จะขน�นกัน

เรยนรู้ี

A K B

C M D

C X K

T

Y
M

วัดระยะห่�งระหว่�ง AB และ CD เท่�กันเสมอ แสดงว่� AB ขน�นกับ CD

วัดระยะห่�งระหว่�ง CK และ TM ไม่เท่�กันเสมอ แสดงว่� CK ไม่ขน�นกับ TM

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.5/1

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

ก�รพิจ�รณ�เส้นขน�นโดยอ�ศัยผลบวก 
ของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกัน
ของเส้นตัดขว�ง

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

1. นักเรียนร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็น โดย 
ใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิด ดังนี้

  • นักเรียนใช้คว�มสัมพันธ์ของผลบวก
ของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของ 
เส้นตัดขว�งในก�รบอกว่�เส้นตรงคู่ใด 
ขน�นกันได้หรือไม่ อย่�งไร

2. นักเรียนศึกษ� ก�รพิจ�รณ�เส้นขน�น       
โดยอ�ศัยผลบวกของมุมภ�ยในที่อยู่บน      
ข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง

3. นักเรียนพิจ�รณ�รูปเส้นตรง 2 รูป ที่มี 
เส้นตัดขว�ง 1 เส้น โดยรูปที่ 1 เป็นเส้นตรง
ที่ขน�นกัน และรูปท่ี 2 เป็นเส้นตรงที่  
ไม่ขน�นกันบนกระด�น ดังนี้

 จ�กนั้นใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิดของ
นักเรียน ดังนี้

  •  รูปที่ 1 มีมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกัน
ของเส้นตัดขว�งกี่คู่ อะไรบ้�ง (2 คู่ คือ 1̂  และ 
4̂,  2̂  และ 3̂)

  •  รูปที่ 2 มีมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกัน
ของเส้นตัดขว�งกี่คู่ อะไรบ้�ง  (2 คู่ คือ 5̂  และ 
7̂,  6̂  และ 8̂ )

4. ผู้แทนนกัเรียน 2 คน ออกม�ร่วมกนัวดัขน�ด
ของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของ

รูปที่ 1           รูปที่ 2

ม ย

ร ล

ว
ก

ศ

ข

ค ง

จ

ฉ

1 2 5

4 3

6

7 8

 เส้นตัดขว�งในข้อ 3. แล้วเปรียบเทียบขน�ดของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�ง                           
ในแต่ละรูป โดยใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคว�มคิดของนักเรียน ดังนี้

  •  รูปที่ 1 ผลรวมของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งแต่ละคู่มีขน�ดเท่�ใด
 ( 1̂  + 4̂  = 180 องศา และ 2̂ + 3̂ = 180 องศา)
  •  รูปที่ 1 มย ขน�นกับ รล หรือไม่ (ขนานกัน)
  •  รูปที่ 2 ผลรวมของมุมภ�ยในที่อยู่บนข้�งเดียวกันของเส้นตัดขว�งแต่ละคู่มีขน�ดเท่�ใด 
 ( 5̂  + 7̂  ≠ 180 องศา และ 6̂  + 8̂  ≠ 180 องศา)
  •  รูปที่ 2 กข ขน�นกับ คง หรือไม่ (ไม่ขนานกัน)
 จ�กนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปร�ยเพิ่มเติมว่� เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขว�งเส้นตรงสองเส้น จะทำ�ให้

เกดิมมุภ�ยในท่ีอยูบ่นข้�งเดยีวกนัของเสน้ตดัขว�ง ถ�้ผลบวกของมมุภ�ยในท่ีอยูบ่นข�้งเดยีวกนั
ของเส้นตัดขว�งเป็น 180 องศ� แล้วจะทำ�ให้เส้นตรงสองเส้นนั้นขน�นกัน สุดยอดคู่มือครู121

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

เส้นขนาน 121

ฝึกหัด 1. จากรูปที่กำาหนด JM ขนานกับ PN หรือไม่ เพราะเหตุใด

 1)      2)      3) 

ตัวอย่าง JM // PN

เพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ

เส้นตัดขวางรวมกันเท่ากับ 180 องศา

จะได้ MK^C + NC^K = 30 ํ + 150 ํ 

        = 180 ํ

J
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125 ำ
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40 ำ

M

P N
140 ำ

2. จากรูปที่กำาหนด มีส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันบ้าง เพราะเหตุใด  

 1)             2)

 3)             4)

T

M

E

A
D

70 ำ

E M

K

70 ำ

110 ำ

C
60 ำ

E M
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R
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60 ำ120 ำ

E
75 ำ

T

B O A
75 ำ

105 ำ

ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

St

ep 3

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

St

ep 5

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

5. นักเ รียนทำาใบงาน การพิจารณา 

เส้นขนานโดยอาศัยผลบวกของ 

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ

เส้นตัดขวาง จากนั้นสลับผลงาน 

กับเพื่อน เพื่อ ร่วมกันตรวจสอบ 

และแก้ไขให้ถูกต้อง

6. นัก เ รียน ร่วมกันส รุปสิ่ ง ท่ี เ ข้ า ใจ  

เป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • เสน้ตรงเสน้หนึง่ตัดขวางเสน้ตรง 

สองเส้น แล้วทำาให้ขนาดของมุม

ภายในท่ีอยู่บนข้ าง เดียวกันของ 

เส้นตัดขวางรวมกันเท่ากับ 180 องศา 

เส้นตรงสองเส้นนั้นจะขนานกัน

7. ผู้แทนนกัเรียน 3-4 คน ออกมานำาเสนอ 

ผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีนักเรียน 

และครูร่วมกนัตรวจสอบความถกูต้อง

8. นักเรียนนำาความรู้ไปช่วยแนะนำา

เพื่อนท่ียังไม่ เข้ าใจเกี่ยวกับการ

พิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวก

ของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน

ของเส้นตัดขวางให้เกิดความเข้าใจ 

ยิ่งขึ้น

 1)  

 2)  

 3)  

65 ำ

115 ำ

A P

NB Q

M

A

M

B

N

100 ำ
80 ำ

A M

B N

 

เพราะ 

  

 

เพราะ 

  

 

เพราะ 

  

AM // BN

	 	 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ

เส้นตัดขวางรวมกันเท่ากับ	180	องศา

จะได้	AP̂Q + BQ̂P	 =	 65	ํ	+	115	ํ

	 	 	 	 	 =	 180	ํ

AM // BN

	 	 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ

เส้นตัดขวางรวมกันเท่ากับ	180	องศา

จะได้	MÂB + AB̂N	 =		90	ํ	+	90	ํ

	 	 	 	 	 =	 180	ํ

AM // BN

	 	 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ

เส้นตัดขวางรวมกันเท่ากับ	180	องศา

จะได้	MÂB + AB̂N	=		100	ํ	+	80	ํ

	 	 	 	 	 =		180	ํ

1. จากรูปที่กำาหนด เติมคำาตอบว่า AM ขนานกับ BN หรือไม่ เพราะเหตุใด

2. จากรูปทีก่ำาหนด เตมิคำาตอบวา่มสีว่นของเสน้ตรงคูใ่ดขนานกนับา้ง เพราะเหตใุด

 1)

 2)

 

เพราะ 

 

 

เพราะ 

 

A B

C D

105 ำ

105 ำ

75 ำ

P Q

R S

AB // CD	และ	AC // BD

 BÂC + AĈD = 90 ํ+ 90 ํ = 180 ํ

 BÂC + AB̂D = 90 ํ+ 90 ํ = 180 ํ

PQ // RS	และ	PR // QS

 PQ̂S + QŜR =  105 ํ+ 75	ํํ		 =	 180 ํ

 PR̂S + RŜQ =  105 ํ+ 75	ํํ		 =	 180 ํ

(ตัวอย่างคําตอบ)

การพิจารณาเส้นขนาน

โดยอาศัยมุมแย้ง

   

ความสัมพันธ์

ของหน่วยการชั่ง

15

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอSt

ep 4

  สื่อสารและนำาเสนอผลงานหรือความสำาเร็จเพื่อขยายความรู้ในรูปแบบ 

การอภิปราย การรายงาน นำาเสนอด้วยแผงโครงงาน PowerPoint  

Presentation เป็นต้น

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ
St

ep 3

  เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและลงมือปฏิบัติตามแผน

  ประเมินความสำาเร็จของงานและประเมินการทำางานเชิงระบบ

  เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหา แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

  นำาความเข้าใจทีเ่กิดจากการปฏิบตัมิาสร้างองคค์วามรู้หรือสรุปเปน็หลกัการ

St

ep 5
ขั้นประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

  เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การทำาประโยชน์ให้กับท้องถิ่น สังคม สิ่งแวดล้อม  

ในระดับประเทศ อาเซียน และโลก ตามวุฒิภาวะของผู้เรียน แล้วประเมิน 

ค่านิยมนิสัยแห่งการคิด การกระทำา

เฉลยค�าตอบแบบฝึกหัด

เฉลยค�าตอบแบบฝึกหัด

ทุกข้อในหนังสือเรียน 

ทุกข้อในหนังสือเรียน 

อย่างละเอียด ชัดเจน

อย่างละเอียด ชัดเจน

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
N
EW

N
EW

คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

คุณภาพ

ผู้เรียน



สุดยอดคู่มือครู 24สุดยอดคู่มือครู 24

บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

๔. การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำางาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า

24

 พลังงานและทรัพยากรที่ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน     

เป็นส่ิงที่มีวันหมดไป หรือเส่ือมสภาพได้ ดังนั้น สมาชิกทุกคนในครอบครัว  

จึงควรร่วมมือร่วมใจกันในการใช้พลังงานและทรพัยากรเหล่านีอ้ย่างประหยัด

และคุ้มค่า

ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

	 ๔.๒	การใช้ไฟฟ้า

  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดปฏิบัติได้ 

ดังนี้

  ๑. ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 

และเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

	 ๔.๑	การใช้นํ้า

  การใช้นํ้าอย่างประหยัดปฏิบัติได้ ดังนี้

  ๑. ขณะล้างหน้า หรืออาบนํ้า ไม่ควรเปิดนํ้าให้ไหลท้ิงตลอดเวลา                     

ควรปิดนํ้าเวลาฟอกสบู่ และเมื่อแปรงฟันให้รองนํ้าใส่ภาชนะไว้ใช้โดยไม่ต้อง

เปิดนํ้า

  ๒. การซักผ้าด้วยมือไม่ควรเปิดนํ้าทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ซัก

  ๓. นํ้าที่เหลือจากการซักผ้าและถูบ้าน สามารถนํามาใช้รดนํ้าต้นไม้ได้ 

  ๔. ขณะล้างผักหรือผลไม้ จาน ชาม และแก้วนํ้า ไม่ควรเปิดนํ้า 

ทิ้งไว้ตลอดเวลา

  ๕. หากพบการร่ัวไหลของนํ้าตามท่อนํ้าหรือก๊อกนํ้า ถ้าพบรอยรั่ว

ควรบอกผู้ปกครองหรือครูให้รีบซ่อมแซมทันที

ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ป.๔/๔

ภาระงาน/ชิ้นงาน

แบบสํารวจ  การใช้นํ้าและการใช้ไฟฟ้า

๑. นักเรียนสังเกตภาพเด็กกําลังแปรงฟัน  

จากนัน้ร่วมกนัสนทนา โดยตอบคาํถาม 

ดังนี้

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

เสริมความรู้ ครูควรสอน

ห้ามใช้มือที่เปียกนํ้าเปิด-ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะจะทําให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

English talk

energy  (เอน' เนอะจี) พลังงาน
การใช้พลังงาน

และทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

   • เด็กในภาพใช้นํ้าอย่างประหยัด 

หรือไม่ เพราะอะไร

  (ไม่ประหยัด เพราะเปิดน้ําทิ้งขณะ 

กําลังแปรงฟัน)

   • นักเรียนควรปฏิบัติเหมือนกับ 

เด็กในภาพหรือไม่ เพราะอะไร 

 (ไม่ควรปฏิบัติ  เพราะเป็นการสูญเสีย

ทรัพยากรนํ้า)

   • นกัเรียนจะใชว้ธีิใดเพือ่ใหป้ระหยดั

นํ้าขณะแปรงฟัน

 (ตัวอย่างคําตอบ นําแก้วน้ํามารองนํ้า

ขณะแปรงฟัน)

๒.  นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

เกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากร

ในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น ใบความรู้  

หนังสือเรียน

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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	 ๔.๓	การใช้กระดาษ

  การใช้กระดาษอย่างประหยัดปฏิบัติได้ ดังนี้

  ๑. กระดาษทีใ่ช้ไปเพยีง ๑ หน้า และกระดาษสมดุเหลอืใช้ สามารถ

นํากลับมาใช้ได้อีก เช่น การใช้ทดเลขหรือเย็บเล่มเป็นสมุดบันทึกได้

  ๒. กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ได้ เช่น เชด็กระจกเงา กระจกหน้าต่าง กระจกประต ูกระจกบานเกลด็ 

หรือนําไปเป็นวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ และของตกแต่งได้ 

เช่น สานเป็นตะกร้าหรือกระจาดใช้ใส่ของ ฯลฯ

  ๓. เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วอย่าท้ิงลงถังขยะ ให้รวบรวมไปขาย 

เพื่อแปรรูปเป็นกระดาษกลับมาใช้อีก

กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วนํามาเช็ดกระจกได้

  ๒. ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ และห้ามนําของร้อนไปแช่ในตู้เย็น 

เพราะจะทําให้ตู้เย็นทํางานหนัก และใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

  ๓. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

  ๔. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน ยกเว้นตู้เย็น

  ๕. รู้จักซ่อมบํารุงและหมั่นทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St
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๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ 

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการ

ทํ า ง านอย่ า งประหยัดและคุ้ มค่ า  

เขียนเป็นแผนภาพความคิด

 ตัวอย่างแผนภาพความคิด  

๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกัน 

คิดแนวทางในการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติและ 

ไม่ปฏิบัติ เขียนเป็นแผนภาพความคิด 

 ตัวอย่างแผนภาพความคิด 

การใช้พลังงาน
และทรัพยากรใน
การทำางานอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

นํากระดาษหนังสือพิมพ์

ที่ไม่ใช้แล้วมาเช็ดกระจก

บํารุงรักษาอุปกรณ์ 

และเครื่องมือประจํา

เพื่อยืดอายุการใช้งาน

โดยไม่ต้องซื้อใหม่

ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน

รองนํ้าใส่แก้วไว้ใช้
แปรงฟันโดยไม่เปิดนํ้า
ทิ้งไว้ตลอดเวลา

แนวทางการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด

และคุ้มค่า

ผลที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นไม่เปิดนํ้าทิ้งไว้ตลอดเวลา

ขณะอาบนํ้า ซักผ้า 

ล้างผัก ผลไม้

ประหยัดค่านํ้า

สิ้นเปลืองทรัพยากรนํ้า 

โดยไม่เกิดประโยชน์

ถ้าปฏิบัติ

ถ้าไม่ปฏิบัติ

๖.  นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

เก่ียวกับการลดการใช้พลังงาน และ

ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน โดยการรักษา 

ส่ิงแวดล้อม ทิ้งขยะลงถัง ปลูกต้นไม้

ทดแทน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ด ี

๕. นกัเรยีนร่วมกนัสรุปความรู้เร่ือง การใช้

พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด

และคุ้มค่า เป็นความคิดรวบยอด

   • พลังงานและทรัพยากรที่ใช้ใน 

การดําเนินชีวิตเป็นสิ่งท่ีมีวันหมดไป 

หรือเสือ่มสภาพได ้ดงันัน้ทกุคนจงึควร

ร่วมกันดูแลรักษา
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QR CODE

สแกนสแกน มี QR CODE นำาเสนอข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ

SCAN
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English TalkEnglish Talk

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพการงานอาชีพ
หนังสือเรียน

คู่มือครู

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

การใช้คำาถามหรือกำาหนดปัญหาที่ผู้เรียนต้องพบในชีวิต 
(Problem Based Learning : PBL) เพื่อสร้างความรู้สึกตื่นเต้น
ท้าทาย กระตุ้นอารมณ์ให้ผู้เรียนสนใจ อยากเรียนรู้ อยากสืบสอบ 
ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดี  

นำาข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำาด้วยการคิดวิเคราะห์ คิดหา

ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเพื่อเปรียบเทียบ 

จัดกลุ่ม และสรุปเป็นความคิดรวบยอด ฝึกสมองให้เกิด

การพัฒนา มีศักยภาพในการคิดอย่างเป็นระบบ

ขั้นคิดวิเคราะห์

และสรุปความรู้

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้
ตัวชี้วัดและภาระงาน/ชิ้นงาน
ที่ชัดเจน

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม 
และแหลง่การเรียนรู้อยา่งหลากหลายผา่น
ประสาทสัมผัสเพื่อให้สมองเกิดการเรียนรู้
และมีพัฒนาการ

นำากระบวนการ GPAS 5 Steps มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง  BBL & PBL

เสริมค�าศัพท์ควรรู้ บูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
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บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

สรุปคว�มรู้

การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ของครอบครัวได้
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	 ๔.๔	การใช้วัสดุ	อุปกรณ์และเครื่องมือ

  การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษาคู่มือการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือก่อนใช้งานจริง

  ๑. ศึกษาคู่มือการใช้งานวัสดุ 

อุปกรณ์และเครื่องมือก่อนใช้งานจริง

  ๒. ใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และ

เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี 

และปลอดภัยตามคําแนะนําในคู่มือ

  ๓. หมั่นตรวจสอบสภาพการ 

ใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ  

ถ ้าหมดอายุให ้ทิ้งไป ถ้าชํารุดควรรีบ

ซ่อมแซม เพื่อไม่ให้ชํารุดมากจนซ่อมแซม

ไม่ได้

  ๔. หมัน่ดแูลรกัษาอปุกรณ์และ

เครือ่งมอืเพ่ือยดือายกุารใช้งานโดยไม่ต้อง

ซื้อใหม่

  ๗.  นักเรียนสํารวจการใช้พลังงานและ 

  ทรัพยากรของนักเรียนและสมาชิก 

  ในครอบครัวตามความเป็นจริง  

  จากนัน้บนัทกึขอ้มลูลงในแบบบันทกึ  

  และประเมินผลงานร่วมกัน

   ตัวอย่างแบบสํารวจ   

  ๘.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งท่ีเข้าใจเป็น 

  ความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 

    • การใช้พลังงานและทรัพยากร 

  ควรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  เพื่อจะได้มีพลังงานและทรัพยากร 

  ไว้ใช้ได้นาน

การปฏิบัติ

ความถี่ในการปฏิบัติ

เป็นประจำา

(๒ คะแนน)

บางครั้ง

(๑ คะแนน)

ไม่เคย

(๑ คะแนน)

๑. ปิดก๊อกนํ้าขณะ

    แปรงฟัน

๒.นํานํ้าสุดท้ายของการ

    ซักผ้าหรือนํ้าที่ใช้

    ถูบ้านไปรดนํ้าต้นไม้

๓. ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้ง

    เมื่อไม่ใช้งาน

๔. ปิดหรือถอดปลั๊ก

    เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง

     เมื่อไม่ใช้งาน

๕.  ไม่นําของร้อนไปแช่

     ในตู้เย็น

ผลคะแนน  ๘-๑๐ คะแนน  หมายถึง  ใช้นํ้า ใช้ไฟฟ้าประหยัดมาก

     ๔-๗ คะแนน  หมายถึง  ใช้นํ้า ใช้ไฟฟ้าประหยัดปานกลาง

    ๐-๓ คะแนน  หมายถึง  ใช้นํ้า ใช้ไฟฟ้าไม่ประหยัด

ได้คะแนนรวม    คะแนน 

แบบสำารวจการใช้นำ้าและการใช้ไฟฟ้า

(๑๐)

✓

✓

✓

✓

✓

•   จากแบบสํารวจได้คะแนนรวมเท่าไร 

•   นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวใช้พลังงานและทรัพยากร

    เป็นอย่างไร

    

(๑๐ คะแนน)

(ใช้นํ้า ใช้ไฟฟ้าประหยัดมาก)

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ
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  ๙.  นกัเรียนออกมานาํเสนอผลการสาํรวจ

ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร 

หน้าชั้นเรียน และแสดงความคิดเห็น

ร่วมกันเพื่อขยายความรู้

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๐.  นกัเรียนจัดทําเกร็ดความรู้เร่ือง การใช้

พลังงานและทรัพยากรในการทํางาน

อย่างประหยัดและคุ้มค่า แล้วนํามา

ติดหน้าช้ันเรียน เพ่ือเผยแพร่ความรู้

แก่สมาชิกในโรงเรียน

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill
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คำาถามพัฒนากระบวนการคิด

กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ

จุดประก�ยโครงง�น

สร้�งเสริมคว�มเป็นอยู่อย่�งพอเพียง
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 ๑. ถ้านักเรียนรู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  จะเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัวอย่างไร

 ๒. นักเรียนจะใช้วิธีใดเชิญชวนให้เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว 

  ร่วมกันประหยัดพลังงานและทรัพยากร

 ๑. นักเรียนเขียนบันทึกวิธีการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
  ที่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติในแต่ละวัน แล้ววิเคราะห์ว่า
  เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับเปลี่ยน
  อย่างไร
 ๒. นกัเรยีนแบง่กลุม่รว่มกนัแตง่คาํขวญั “การใชพ้ลงังานและทรพัยากร 
  ในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า”

เราจะมีนำ้ายาทำาความสะอาดที่ปลอดภัยจากสารเคมีได้อย่างไร

ใชน้ํา้ยาทาํความสะอาดอเนกประสงคจ์ากสมนุไพรอยา่งงา่ยในทอ้งถิน่ทีทํ่าขึน้เอง 

     โครงงานนำ้ายาทำาความสะอาดอเนกประสงค์จากสมุนไพร

นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าและทดลองทํานํ้ายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ 

จากสมุนไพรอย่างง่ายในท้องถิ่น เพื่อนําไปใช้ในการทําความสะอาด เมื่อเกิดประสิทธิภาพ 

แล้วนําเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้ต่อไป

ไปใช้ทาํความสะอาด เพือ่ลดคา่ใช้จา่ยของครอบครัว ทัง้ยงัเป็นการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่ 

และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

(เฉลย      ๓    เหตุผล 

ข.  การดึงปลั๊กปืนยิงกาวออกเมื่อ

 ไมใ่ช้งานเปน็การประหยดัพลังงานไฟฟ้า

ค. การนําปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว

 มาเป็นขาตั้งภาพเป็นการใช้ทรัพยากร

 อย่างคุ้มค่า

ฉ. การปิดก๊อกนํ้าขณะซักผ้าเช็ดหน้า

 ในนํ้าผงซักฟอกเป็นการประหยัด

 ทรัพยากรนํ้า)  

๑.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

๒.  บอกประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการประหยัด

พลังงานให้เพื่อน ๆ และสมาชิกใน

ครอบครัวฟัง

แนวค�าตอบ

ง ๑.๑ ป.๔/๔

ตัวชี้วัด

ข้อใดเป็นการทํางานอย่างประหยัด

พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๑  ก  ง  ช 

๒ ง  จ  ซ

๓  ข  ค  ฉ

๔  ก  จ  ช

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคําถาม

ก. จัดกระเป๋านักเรียนตามตารางเรียน    ข. ดงึปลัก๊ปืนยงิกาวออกเมือ่ไม่ใช้งาน

ค. นําปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นขาตั้งภาพ  ง. แยกประเภทเสื้อผ้าก่อนพับเก็บ

จ. รดนํ้าและให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้เป็นประจํา    ฉ. ปิดก๊อกนํ้าขณะซักผ้าเช็ดหน้า

                 ในนํ้าผงซักฟอก

ช. วัดระยะบนกล่องกระดาษก่อนทําเครื่องหมาย  ซ. เช็ดใบตองให้สะอาดก่อนนํามาทํา

                 กระทง
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✓

✓

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

N
EW

N
EW

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

พัฒนาทักษะการคิด การเคลื่อนไหว และการลงมือปฏิบัติ

ทำาให้สมองมีการพัฒนาทั้งสองด้าน นำาไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงาน และผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออก
ด้วยการนำาเสนอผลงานหรือความสำาเร็จ
ด้วยทักษะในการสื่อสารที่ถูกต้อง

เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การทำาประโยชน์ให้กับท้องถิ่น 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวุุฒิภาวะของผู้เรียน

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

เสริมศักยภาพครู

เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

ของผู้เรียน

ค�าถามพัฒนากระบวนการคิด

ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   

เป็นค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด

วิเคราะห์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้ง

มีแนวค�าตอบที่ละเอียด ชัดเจนทุกข้อ

มีความคิดสร้างสรรค์
และทักษะกระบวนการทำางาน
นำาไปสู่การสร้างงานและอาชีพ

รู้จักเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์
ผลงานอยา่งคุม้คา่และมจีติสำานกึในการอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม 

ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในการทำางานคุณภาพ

ผู้เรียน

GPAS

Steps
5

ใชค้วบคูก่บัหนังสอืเรยีน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการเรียนการสอน

นำากระบวนการ GPAS 5 Steps มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัการทำางานของสมอง  BBL & PBL
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๑๑

ความปลอดภัยจากอุบั    ติเหตุ

ในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง

ตัวชี้วัด

ผังสาระการเรียนรู้

สาระสำาคัญ

๑.	 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน	โรงเรียน	และการเดินทาง	(พ	๕.๑	ป.๓/๑)

๒.	 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง	ๆ	เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ	(พ	๕.๑	ป.๓/๒)

	 อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่	ทุกเวลา	การรู้จักปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทและทำาตามกฎระเบียบที่วางไว้	จะช่วยให้

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ	และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นควรรีบขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น	เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่

อุบัติเหตุในบ้าน
ที่เกิดขึ้นบ่อย

อุบัติเหตุในโรงเรียน
ที่เกิดขึ้นบ่อย

พฤติกรรมที่ทำาให้เกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียน

พฤติกรรมที่ทำาให้
เกิดอุบัติเหตุในบ้าน

วิธีปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน

บุคคลที่ควรขอความ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุร้าย

หรืออุบัติเหตุ

คำาพูดและ
ท่าทางที่ใช้

ขอความช่วยเหลือ

วิธีปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยจากการ
เดินทางทางบก

วิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัย

จากการเดินทางทางนำ้า

วิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุในโรงเรียน

ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบ้าน

ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในโรงเรียน

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง

การขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในบ้าน 

โรงเรียน และ
การเดินทาง

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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  เป้าหมายการเรียนรู้

  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน พ ๕.๑ 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ปั จ จั ย เ สี่ ย ง 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบั ติ เหตุ   

การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

  สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

๒. ความสามารถในการคิด

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ อื่ น ด้ ว ย           

ความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวัง             

สิ่งตอบแทน

นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทาง
ติดต่อขอความช่วยเหลือของศูนย์บริการ สถานี มูลนิธิ หรือหน่วยงานต่าง ๆ    
ทั้งของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำาเป็นคู่มือการขอความ           
ช่วยเหลือฉุกเฉินแบบพกพา นำาไปเผยแพร่และวางไว้ตามห้องเรียน ห้องสมุด 
หรือห้องพยาบาลของโรงเรียน

สุดยอดคู่มือครู 144

144 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๓

	 ๔.๑		บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

	 	 	 เมื่อมีเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุต้องรีบขอความช่วยเหลือ           

จากบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคลท่ีเราสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย 

หรือได้รับอุบัติเหตุ ได้แก่	

บุคคลที่ควร
ขอความช่วยเหลือ

เมื่อมีเหตุร้าย
หรืออุบัติเหตุ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ
ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้

หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน

เพื่อน รุ่นพี่

ครู อาจารย์ หรือผู้ใหญ่

ในโรงเรียน

ตำารวจ หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

 ๔. การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

ตัวชี้วัด

พ ๕.๑ ป.๓/๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน

แบบบันทึก การขอความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

๑. นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบ

คำาถาม ดังนี้

  • เมื่อนักเ รียนเกิดอุบัติ เหตุจน 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้          

นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร 

 (ตัวอย่างคำาตอบ ขอความช่วยเหลือ  

จากผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง จากผู้ใหญ่ จากครู 

จากพ่อแม่ หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจ)

๒. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

เกีย่วกบัการขอความชว่ยเหลอืเมือ่เกดิ

เหตุร้ายหรืออุบัติเหตุจากหนังสือเรียน

หรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

St
ep 1 St

ep 2

18

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา
หนังสือเรียน

คู่มือครู

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ประกอบด้วย
- มาตรฐานการเรียนรู้
- สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ และกำาหนดภาระงาน/ชิ้นงาน ที่ชัดเจน ตรงตามตัวชี้วัด

เป้าหมายการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 เสริมความรู้ ครูควรสอน รอบรู้อาเซียนและโลก ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

จุดประกายโครงงาน

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

เสริมความรู้เพิ่มเติมซึ่งสอดคล้องกับ

เนื้อหาที่ครูควรสอน

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ 

อาเซียนและโลก

เสริมข้อสอบเน้นสมรรถนะ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และพัฒนาการคิด

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

ใช้คำาถามหรือกำาหนดปัญหาเพื่อกระตุ้น

ให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้และรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ทำาให้เกิดการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีแบบแผนจนนำาไปสู่  

การปฏบิตัแิละคดิประเมนิเพือ่สรา้งความหมายของ

ความรู้ให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของสิ่งที่เรียน

ขั้นคิดวิเคราะห์

และสรุปความรู้



St

ep 3
St

ep 4
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ความรู้เพิ่มเติม

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง 145

	 ๔.๒		คำาพูดและท่าทางที่ใช้ขอความช่วยเหลือ

   ๑)  ตะโกนหรือร้องเสยีงดงัเพือ่ให้
ผู้อื่นได้ยิน โดยใช้คำาพูดที่กระชับ เข้าใจง่าย
   ๒) โ บ ก มื อ ห รื อ ใ ช้ ผ้ า โ บ ก                         
ขอความช่วยเหลือหากไม่สามารถพูดได้ หรือ
อยู่ไกลจากผู้ที่จะขอความช่วยเหลือ
   ๓)  โทรศัพท์ (อ่านว่า โท-ระ-สับ) 
ขอความชว่ยเหลอืทีห่มายเลข ๑๙๑ ซึง่รบัแจง้
เหตุด่วนเหตุร้ายของเจ้าหน้าที่ตำารวจ (อ่านว่า 
ตำา-หรวด) พ้ืนที่ต่างจังหวัดก็สามารถโทร
หมายเลข ๑๙๑ ได้

การใช้คำาพูดที่ชัดเจนจะทำาให้ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

   ๔)  เขียนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่จะขอความช่วยเหลือ
ไว้ใกล้ ๆ  กับโทรศัพท์บ้าน หรือเก็บไว้ที่ตัว หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือได้รวดเร็ว
   การขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือได้รับอุบัติเหตุ ช่วยให้
ความรุนแรงของเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุลดลง เราจึงควรมีสตแิละเตรียมความ
พร้อม เพราะหากเกดิเหตรุา้ยหรอือบุติัเหตจุะได้ขอความชว่ยเหลอืได้รวดเรว็

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
http://www.roadsafetythai.org

เครื่องหมายจราจรที่ควรรู้

ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามจักรยาน ห้ามคนข้าม ห้ามเข้า
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ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดง

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการขอความชว่ย-

เหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ  

โดยนักเรียนสุ่มเปิดแผ่นป้ายอุบัติเหตุ 

แล้วร่วมกันเสนอการปฏิบัติเมื่อเกิด

อบุติัเหตหุรือเหตุร้ายนัน้ ๆ  ขึน้กบัตนเอง 

นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากใคร

ได้บ้าง และจะมีวิธีขอความช่วยเหลือ

อย่างไร

๔. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความคดิรวบยอด

ในรูปแบบแผนภาพความคิด 

 ตัวอย่างแผนภาพความคิด

ถ้าพบอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรปฏิบัติตามข้อใด
๑  โทรแจ้ง ๑๙๑
๒  แจ้งหน่วยดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด
๓  โทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง
๔  รีบวิ่งไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยตนเอง

(เฉลย  ๑   เพราะหมายเลข ๑๙๑ ใช้แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ)

บุคคลที่ควร
ขอความ
ช่วยเหลือ

พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง

ครูหรือผู้ใหญ่
ที่ไว้ใจได้

ตำารวจ หมอ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง

เพื่อน รุ่นพี่

๕.	นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า																	

โดยตอบคำาถาม	ดังนี้

  • ถ้ านั ก เ รี ยนพบเห็นอุบั ติ เห ตุ

นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร

 (ตวัอย่างคำาตอบ ตัง้สตแิละคดิหาวธิกีารให้

ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ  โ ด ย คำ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม

ปลอดภัยของตนเองด้วย)
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นักเรียนอ่านคำาศัพท์และความหมายของคำาศัพท์ต่อไปนี้

	 คำาศัพท์	 คำาอ่าน	 ความหมาย

 บุคคล บุก - คน คน

 ประมาท ประ - หมาด ขาดความรอบคอบ ขาดความ 
   ระมัดระวัง

 เหตุการณ์ เหด - กาน เรื่องที่เกิดขึ้น

กิจกรรมพัฒนาการอ่าน

ความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุในบ้าน 

โรงเรียน และ

การเดินทาง

  อุบัติเหตุในบ้านส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การ

ปฏิบัติตนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในบ้านได้

 การเดินทางท้ังทางบกและทางนำา้ อาจเกดิอุบัติเหตุได้ หากปฏิบัติตนด้วยความ

ประมาท ดังนั้น การเดินทางได้อย่างปลอดภัยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ 

ไม่ประมาท

 อุบัติเหตุในโรงเรียนส่วนใหญ่เกิดจากการเล่น และความคึกคะนอง ควรเล่น

ด้วยความระมัดระวัง ไม่เล่นผาดโผน หรือใช้กำาลังรุนแรง และทำากิจกรรมต่าง ๆ 

ด้วยความรอบคอบ จะทำาให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน

 เม่ือเกดิเหตุรา้ยหรอือุบัติเหตุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรอืผู้อ่ืนได้ต้องรบี

ขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความรุนแรงของเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

๑.	 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน

๓.	ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง

๒.	ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในโรงเรียน 

๔.	 การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ 

ผังสรุปสาระสำาคัญ
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

ข้อสอบเน้นสมรรถนะ

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

๖. นักเรียนจับคู่ แต่ละคู่เลือกอุบัติเหตุ      

หรือเหตุ ร้ายคู่ละ ๑ วิ ธี  คิดและ                    

ฝึกซ้อมวิธีการขอความช่วยเหลือจาก

อบุตัเิหตหุรอืเหตรุ้ายนัน้ ๆ  แลว้ออกมา

แสดงหน้าชั้นเรียน พร้อมบันทึกลงใน

แบบบันทึก

	 ตัวอย่างแบบบันทึก

แบบบันทึก	การขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ : 

ขอความช่วยเหลือจาก : 

วิธีขอความช่วยเหลือ : 

(ถูกกรรไกรบาดมือ)

(คุณครูห้องพยาบาล)

เช่น “คุณครูครับ ผมถูกกรรไกรบาดมือ คุณครูช่วยทำาแผล

ให้ผมด้วยนะครับ”)

(ใช้คำาพูดขอความช่วยเหลือ 

๗. นั ก เ รี ย น ร่ ว ม กั น ส รุ ป สิ่ ง ท่ี เ ข้ า ใ จ  

เป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  • เ มื่ อ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ต้ อ ง รี บ ข อ           

ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาอาการ        

บาดเจ็บให้เร็วที่สุด

๘. นกัเรียนแตล่ะคูร่่วมกนัออกมาสรุปผล

การบันทึกการแสดงวิธีการขอความ

ช่วยเหลือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หน้า 

ชั้นเรียน และเสนอแนะเพิ่มเติม

๙. นักเรียนร่วมกันจัดทำาป้ายนิเทศเกี่ยวกับเคร่ืองหมายเตือนภัย 

ในชีวิตประจำาวันต่าง ๆ วาดภาพระบายสีให้สวยงาม นำาไปติดตาม

อาคารเรียนเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

St

ep 5

QR CODE

สแกนสแกน

SCAN

19

ความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุในโรงเรียน

เป็นสื่อน�าเสนอข้อมูล
เป็นสื่อน�าเสนอข้อมูล

เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ

เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ

      สู่การปฏิบัติ 
      สู่การปฏิบัติ 

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีสุขภาวะที่สมบูรณ์

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
N
EW

N
EW

แนวค�าตอบพัฒนากระบวนการคิด

เฉลยค�าถามพัฒนากระบวนการคิด

ที่เน้นการวิเคราะห์ซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักการในชีวิตประจ�าวัน

ปฏิบัติ ลงมือทำา ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะที่สำาคัญ

เป็นความรู้ที่ซับซ้อนขึ้น  สามารถนำาไปปฏิบัติจริง

แล้วสรุปความรู้ร่วมกัน

นำาเสนอและสรุปผลการปฏิบัติ  โดยใช้การสื่อสาร

แลกเปลี่ยนทัศนคติด้วยวิธีต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

เชื่อมโยงความรู้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างกิจกรรม

ที่มีประโยชน์กับผู้อื่นและสังคม

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ
ขั้นส่ือสารและน�าเสนอ

คุณภาพ

ผู้เรียน



 

วัตถุที่ทำาจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกัน

กิจกรรมที่

๔.๑

วัสดุชนิดเดียวกันสามารถนำามา
ประกอบกันเป็นวัตถุได้อย่างไร

	 นักเรียนแบ่งกลุ่ม	 แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน	ออกแบบ	และสร้าง	

ส่ิงประดิษฐ์ของเล่น	 ของใช้	 กลุ่มละ	 ๑	 ชนิด	 โดยใช้ไม้ไอศกรีม	

เป็นส่วนประกอบของสิ่งประดิษฐ์	แล้วนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

	 ๑.	ไม้ไอศกรีม	 ๕๐	 อัน

	 ๒.	กาว	 		๑	 ขวด

	 	 สิง่ประดษิฐข์องนกัเรยีนคอือะไร	จดัเปน็ของเลน่	หรอืของใช้
	 	 สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนทำาจากวัสดุอะไรบ้าง
	 	 สรุปผลการทำากิจกรรมได้ว่าอย่างไร

	 วัตถบุางชนิดทำาจากวัสดชุนิดเดยีว

มาประกอบเข้าด้วยกัน

คำ�ถ�มสำ�คัญ

วิธีทำา

วัสดุอุปกรณ์

37
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เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge
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Applying the Communication Skill
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แนวค�าตอบ

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

๑.	 ตอบ		กระถางใส่ต้นไม้		จัดเป็นของใช้

๒.		ตอบ		๑.	ไม้ไอศกรีม		 ๒.	กาว

๓.		ตอบ		วตัถบุางชนดิอาจทำาจากชิน้สว่นยอ่ย	ๆ 	ทีม่ลีกัษณะเหมือนกนัมาประกอบเขา้ดว้ยกนั	

เช่น		กระถางต้นไม้ที่ทำาจากไม้ไอศกรีมที่ใช้แล้ว	นำามาประกอบกันกลายเป็นวัตถุชิ้นใหม่

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๔.			นกัเรยีนเข้าสูก่จิกรรม	โดยร่วมกนัตอบ	

	 คำาถามสำาคัญกระตุ้นความคิด	ดังนี้

	 ๔.๑			วัสดุชนิดเดียวกันสามารถนำามา	

	 ประกอบกันเป็นวัตถุได้อย่างไร

	 (ตัวอย่างคำาตอบ		วัตถุบางชนิดทำาจาก	

	 วัสดุชนิดเดียวมาประกอบกัน)

๕.		นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	๔	คน	คละ	

	 ความสามารถ	แต่ละกลุม่ร่วมกนัอย่าง	

	 รวมพลั งศึกษาวิ ธี ทำ าและปฏิบัต	ิ

	 กิจกรรมที่	 ๔.๑	 	 เรื่อง	 วัตถุที่ทำาจาก	

	 ชิน้ส่วนย่อยชนดิเดยีวกนัประกอบกนั						

	 อภิปรายก่อนทำากิจกรรม		ทำากิจกรรม			

	 และบันทึกผล	

๖.	 ผู ้แทนนักเรียนแต่ละกลุ ่มออกมา	

	 นำ า เสนอผลการทำ ากิจกรรมหน ้ า	

	 ชั้นเรียน

๗.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์		

	 อภิปราย	 และแสดงความคิดเห็น	

	 เกี่ยวกับผลการทำากิจกรรม	 โดย	

	 ร่วมกันตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม	

๘.	 นั ก เ รี ยนร ่ วมกันสรุปผลการทำ า	

	 กิจกรรมและสรุปสิ่ งที่ เข ้ าใจเป ็น	

	 ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุท่ีทำาจาก	

	 ชิน้ส่วนย่อยชนดิเดยีวกนัประกอบกนั	

ล้อทำาจากโลหะ
และยาง

พื้นรองเท้า
ทำาจากยาง

โครงสร้าง
ทำาจากโลหะ
และพลาสติก

ตัวรองเท้าทำาจากผ้า

	 	 สิ่งของรอบตัวมีอยู่หลากหลายชนิด	 นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่า		
สิ่ งของบางชนิด เกิดจากการนำ าวัสดุหลายชนิดมาประกอบกัน 	 เช่น	
จักรยานยนต์	 โครงสร้างรถทำาจากโลหะและพลาสติก	 ล้อทำาจากโลหะและยาง		
รองเท้ากีฬา	ตัวรองเท้าทำาจากผ้า	พื้นรองเท้าทำาจากยาง

 ๑. วัตถุที่ทำ�จ�กชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกัน
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ตัวชี้วัด

ว	๒.๑	ป.๓/๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน

สิ่งประดิษฐ์ของเล่น	ของใช้จากไม้ไอศกรีม

๑.	 นักเรียนสังเกตภาพ	 จักรยานยนต์	 และ	
	 รองเท้ากีฬา	 แล้วร่วมกันสนทนา	 โดยตอบ	
	 คำาถามกระตุ้นความคิด	ดังนี้
	 ๑.๑	สิ่ งของแต ่ละชนิดทำ ามาจากวัสด	ุ

ชนิดใดบ้าง	
 (ตัวอย่างค�าตอบ จักรยานยนต์ โครงสร้างรถ 

ท�าจากโลหะและพลาสตกิ ล้อท�าจากโลหะและยาง
 รองเท้ากีฬา ตัวรองเท้าท�าจากผ้า  
 พื้นรองเท้าท�าจากยาง)
๒.	 นักเรียนแบ่งกลุ ่ม	 กลุ ่มละ	 ๔	 คน	 คละ	

ความสามารถ	 แต่ละกลุ ่มร่วมกันอย่าง	
รวมพลังศึกษา	 อ่านเนื้อหา	 สืบสอบและ	
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประกอบขึ้น	
จากช้ินส่วนย่อย	 ๆ	 ซึ่งสามารถแยกออก	
จากกันได ้ 	 และประกอบกันเป ็นวัตถ	ุ
ชิ้นใหม่ได้	 จากหนังสือเรียน	 และแหล่ง	
การเรียนรู้ที่หลากหลาย	พร้อมทั้งออกแบบ
การนำาเสนอผลการสืบสอบให้อยู่ในแบบ	
ที่น่าสนใจ

๓.	 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาข้อมูลที่รวบรวมได	้
มาแลกเปลี่ยนและช ่วยกันตรวจสอบ	
ความถูกต้อง

วั ต ถุ บ า ง ช นิ ด อ า จ ท� า จ า ก ชิ้ น ส ่ ว น ย ่ อ ย  ๆ 
ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัมาประกอบเข้าด้วยกนั เช่น 
กระถางใส่ต้นไม้ท่ีท�าจากไม้ไอศกรีมท่ีใช้แล้ว 
น�ามาประกอบกันกลายเป็นวัตถุชิ้นใหม่

ขั้นตอนการสร้างสิ่งประดิษฐ์
๑.  ร่วมกันวางแผนสร้างสิ่งประดิษฐ์ว่าจะประดิษฐ์ของเล่น  
     หรือของใช้ จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ถึงประโยชน์ของ     
        สิ่งประดิษฐ์
๒.  วางแผน ออกแบบ ร่างภาพ ๒ มิติ ของสิ่งประดิษฐ์
๓.  สร้างสิ่งประดิษฐ์ตามที่ได้วางแผน และออกแบบไว้
๔.  ทดลองน�าสิ่งประดิษฐ์มาใช้ แล้วปรับปรุงแก้ไข
        สิ่งประดิษฐ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

บันทึกผลการท�ากิจกรรม

เฉลยกิจกรรมการทดลอง

สรุปผลการท�ากิจกรรม

(ตัวอย่างค�าตอบ)

กจิกรรมที ่๔.๑ วัตถท่ีุท�ำจำกชิน้ส่วนย่อยชนดิเดยีวกันประกอบกนั 
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20

เสริมความรู้ ครูควรสอน

อธิบายค�าศัพท์เพิ่มเติม 

เพื่อเสริมความเข้าใจ

ให้กับผู้เรียน

เฉลยค�าตอบ

ละเอียดทุกข้อ

จุดประกายโครงงาน 

ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม

เสริมแนวข้อสอบ 

คิดวิเคราะห์ O-NET/PISA 

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะการคิด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

ศตวรรษที่ 21

จัดบรรยากาศเชิงบวก 

BBL เน้นการคิด 

สร้างองค์ความรู้ 

สู่การปฏิบัติ

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ

St

ep 3

  เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงและลงมือปฏิบัติตามแผน

  ประเมินความสำาเร็จของงานและประเมินการทำางานเชิงระบบ

  เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหา แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

  นำาความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติมาสร้างองค์ความรู้

  หรือสรุปเป็นหลักการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือเรียน

คู่มือครู

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

 ตัง้คำาถาม ตัง้สมมตุฐิาน เพือ่กระตุน้ประสบการณ์

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

 สังเกตและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 

อย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูล 

ที่ต้องการ

ระบเุปา้หมายการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรตามแนวทาง 
Backward Design ซึ่งประกอบด้วย
- มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
- สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
กำาหนดภาระงานหรือชิ้นงานของผู้เรียน
ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงความเข้าใจ 

เป้าหมายการเรียนรู้

20



SCAN

	 	 วัตถุบางชนิดอาจทำาจากชิ้นส่วนย่อย	ๆ	 ท่ีมีลักษณะเหมือนกัน	

มาประกอบเขา้ด้วยกนั	เชน่	กำาแพงบา้นมกีอ้นอฐิหลาย	ๆ 	กอ้นประกอบ

เขา้ดว้ยกนั	ทัง้นีเ้มือ่แยกชิน้สว่นยอ่ย	ๆ 	แตล่ะช้ินของวตัถอุอกจากกนั	

ชิ้นส่วนย่อย	ๆ	 แต่ละชิ้นสามารถนำามาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้	

เช่น	นำาก้อนอิฐจากกำาแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้	

กำาแพงบ้านที่มีก้อนอิฐหลาย	ๆ	ก้อน
ประกอบเข้าด้วยกัน

ก้อนอิฐจากกำาแพงบ้าน
ประกอบเป็นพื้นทางเดินได้
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ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๙.	 นกัเรยีนร่วมกนัคดิวเิคราะห์เพิม่เตมิ	เพือ่เสรมิสร้าง	
	 สมรรถนะด้านการคิด	โดยตอบคำาถาม	ดังนี้
	 ๙.๑		ถ้าบ้านไม้ถูกรื้อถอน		สามารถนำาไม้จากบ้าน	
	 มาทำาสิ่งของอื่นได้อีกหรือไม่	 ยกตัวอย่าง	๕	 ชนิด			
	 เขียนเป็นแผนภาพความคิด
 (ตัวอย่างแผนภาพความคิด)

แผนภาพความคิด	สิ่งของที่ทำาจากไม้

นำามาประกอบใหม่

๑๐.	 นักเรียนแต่ละกลุ ่มร่วมกันวางแผน	 ออกแบบ	

	 วาดภาพและระบายสีส่ิงประดิษฐ์ของเล่น	 ของใช้		

	 ที่ใช้ไม้ไอศกรีมเป็นส่วนประกอบ	นอกเหนือจาก	

	 กิจกรรม

๑๑.	 นักเรียนเชื่อมโยงความรู ้กับหลักปรัชญาของ	

	 เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์	 โดยนักเรียน	

	 แต่ละกลุม่ร่วมกนัอย่างรวมพลงัวางแผน	ออกแบบ		

	 และสร้างสิ่งประดิษฐ์ของเล่น	 ของใช้	 โดยใช้	

	 ไม้ไอศกรีมเป็นส่วนประกอบ	จัดทำาเป็นชิ้นงาน

๑๒.	 นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน		

	 ดังนี้	

	 			•	 วัตถุอาจทำาจากชิ้นส่วนย่อย	ๆ	ซึ่งแต่ละชิ้นมี	

	 ลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข ้ าด ้ วยกัน																									

	 เมื่อแยกชิ้นส ่วนย ่อย	 ๆ	 แต ่ละชิ้นของวัตถุ	

	 ออกจากกนั	สามารถนำาชิน้ส่วนเหล่านัน้มาประกอบ	

	 เป็นวัตถุช้ินใหม่ได้	 เช่น	 กำาแพงบ้านมีก้อนอิฐ	

	 หลาย	 ๆ	 ก้อนประกอบเข้าด้วยกัน	 และสามารถ	

	 นำ าก ้อนอิฐจากกำ าแพงบ ้ านมาประกอบเป ็น	

	 พื้นทางเดินได้

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๑๓.	 ผู ้แทนนั ก เ รี ยนแตละกลุ 	มออกมาพู ดและ	
นำาเสนอสิ่งประดิษฐ ์ของเล	

	
น	 ของใช ้ 	 โดยใช ้	

ไม ้ไอศกรีมเป ็นส ่วนประกอบ	 หน้าชั้นเรียน		
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั	เพือ่น	ๆ 	ร่วมกนัตรวจสอบ	
และแก้ไขให้ถูกต้อง

๑๔.	 นัก เรียนรวมกันอภิปรายและสรุป เกี่ ยวกับ	
วิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการ	
ทำางานที่มีแบบแผน

๑๕.		นัก เรียนรวมกันคัด เลือกผลงานที่ ดี เด ่น	
จดัทำาเป็นนทิรรศการ	หรอืจดัแสดงหน้าชัน้เรยีน	
หรือมอบให้ห้องวิทยาศาสตร์	 เพ่ือเป็นแหล่ง	
การเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น	ๆ

๑๖.	 นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่าง	 ๆ		
ที่เรียนมาในวันนี้มีจุดเด่น	จุดบกพร่องอะไรบ้าง	
มีความสงสัย	ความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด	
ให้ระบุ

สิ่งของที่ท�ำจำกไม้
น�ำมำประกอบใหม่

สะพานไม้

ชั้นวางของใช้
จากไม้

ลังไม้ใส่ของ

เตียงไม้

เก้าอี้ไม้

QR CODE

สแกนสแกน
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ข้ันคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

  จัดกระทำาข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์ (จำาแนก จัดหมวดหมู่ หาความสัมพันธ์ 

  เปรยีบเทยีบ ฯลฯ) โดยใช้แผนภาพจดัความคดิอย่างเปน็ระบบ สรปุสาระสำาคญั 

สังเคราะห์เป็นความคิดรวบยอด

  คิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยเชื่อมโยงกับหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่สร้างความเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก

ที่มีคุณภาพ แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

ข้ันสื่อสารและน�าเสนอSt

ep 4

  สื่อสารและนำาเสนอผลงานหรือความสำาเร็จเพื่อขยาย

ความรู้ในรูปแบบการอภิปราย การรายงาน นำาเสนอด้วย

แผงโครงงาน PowerPoint Presentation เป็นต้น

St

ep 5
ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

  เชื่อมโยงความรู้ไปสู่การทำาประโยชน์ให้กับท้องถิ่น สังคม 

  สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ อาเซียน และโลก ตามวุฒิภาวะ

  ของผู้เรียน แล้วประเมินค่านิยมนิสัยแห่งการคิด การกระทำา

ส่วนประกอบของอากาศ

วัฏจักรชีวิตของสัตว์

สนุกกับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

QR CODE เพียงแค่สแกน

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

N
EW

N
EW

เสริมสร้างการสืบสอบ การทำาโครงงาน 
ออกแบบและสรา้งนวตักรรม ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวทิยาศาสตร ์ เสรมิสรา้งสมรรถนะสำาคญัและบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภาพ

ผู้เรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่

ธรรมชาติแสนงาม

ธรรมชาติแสนงาม 55

	 “วันหยุดนี้		พ่อกับแม่จะพาลูกไปเที่ยว		ลูก	ๆ 		อยากไปไหนกันบ้าง

ล่ะจ๊ะ”		พ่อกล่าวขึ้นอย่างอารมณ์ดีหลังรับประทานอาหารเย็นเสร็จ

	 ต้นนํ้าเสนอความคิดว่า		“ไปที่ไหนก็ได้ครับ		ขอให้มีแหล่งนํ้าและ

ธรรมชาติที่สดชื่น”	

	 แม่หันมาถามต้นข้าวบ้าง		ต้นข้าวตอบว่า		“วันหยุดนี้เป็นวันต้นไม้

แห่งชาติ		ลูกอยากไปช่วยปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนค่ะ”

	 “เป็นความคิดที่ดีมาก	 	 พ่อกําลังคิดถึงที่แห่งหนึ่งที่เราสามารถ	

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์			และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างดี			แถมได้ไป

เยี่ยมญาติด้วย”		พ่อช่วยสรุป	

	 วันต้นไม้แห่งชาติ

	 วันต้นไม้แห่งชาติ	 	 ตรงกับวันขึ้น	 	 ๑๕	 	 คํ่า	 	 เดือน	 	 ๖	 	 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา

ของพระพุทธศาสนาด้วย	 	 รัฐบาลกําหนดวันต้นไม้แห่งชาติขึ้น	 	 เพื่อกระตุ้นให้คนไทย

หวงแหนและอนุรักษ์ป่าไม้			ในวันนั้นจึงมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และการป้องกันไฟป่า

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บทอาขยาน		รักษาป่า

หน่วยนี้มีอะไรให้ค้นหา

ตัวชี้วัด

ท	๕.๑	ป.	๒/๓

	

ภาระงาน/ชิ้นงาน

การท่องจําบทอาขยาน

๑.		นกัเรียนร่วมกนัสนทนา	โดยตอบคําถาม	ดงันี้

	 	 • การปลูกต้นไม้ดีอย่างไร	

	 (ตัวอย่างคำาตอบ  ทำาให้เกิดความร่มรื่น 
 และมีธรรมชาติที่งดงาม)
๒.		นักเรียนอ่าน	 เ ร่ือง	 ธรรมชาติแสนงาม	

ให้เสียงดังชัดเจน	และพร้อมเพรียงกัน
๓.	 นักเรียนอธิบายความหมายของคําศัพท์	

ที่ตนเองรู้ให้เพื่อนฟัง	 ครูช่วยตรวจสอบ	
ความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม	

๔.		นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับธรรมชาติ		
ว่าเป็นอย่างไร	 จากนั้นร่วมกันสนทนา	
เชื่อมโยงกับเนื้อหาในเรื่องที่อ่าน

นักเรียนนําต้นไม้มาคนละ	 ๑	 ต้น	 ครูพานักเรียนไปปลูกต้นไม้ในโรงเรียนหรือในชุมชน	

ตรงสถานท่ีทีจั่ดเตรียมไว้	เมือ่ปลกูตน้ไมแ้ลว้ให้นกัเรียนบอกความรู้สกึและประโยชนข์องตน้ไม	้

ที่ตนนํามาปลูกให้เพื่อนฟัง

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean
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62 วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

	 ลุงภูหันมาบอกให้ต้นไผ่ท่องบทอาขยานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ป่าไม้ที่ครูเคยสอน		ให้ต้นนํ้าและต้นข้าวฟัง
	 ต้นไผ่ลุกขึ้นยืนตัวตรง	 	 ทําท่าสง่างามเหมือนอยู่หน้าชั้นเรียน	
และเริ่มส่งเสียงเป็นทํานองน่าฟัง

รักษาป่า

	 	 นกเอยนกน้อยน้อย		 	 บินล่องลอยเป็นสุขศรี

	 ขนขาวราวสําลี	 	 	 อากาศดีไม่มีภัย

	 ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง	 	 	 ฟ้าสีทองอันสดใส

	 มีป่าพาสุขใจ	 	 	 มีต้นไม้มีลําธาร

	 ผู้คนไม่มีโรค	 	 	 นับเป็นโชคสุขสําราญ

	 อากาศไร้พิษสาร	 	 	 สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ

	 คนสัตว์ได้พึ่งป่า	 	 	 มารักษาป่าไม้ไทย

	 สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ	 	 	 ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
   นภาลัย  สุวรรณธาดา 

  จากหนังสือ บทอาขยานภาษาไทย

  ของกระทรวงศึกษาธิการ

บทร้อยกรองในข้อใดสรุปเนื้อหาในบทอาขยาน	รักษาป่า	ได้ดีที่สุด

๑		 มีป่าพาสุขใจ			 มีต้นไม้มีลําธาร

๒		 อากาศไร้พิษสาร			 สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ

๓		 คนสัตว์ได้พึ่งป่า		 มารักษาป่าไม้ไทย

(เฉลยข้อ   ๓    เพราะกล่าวถึงประโยชน์ของป่า  และเชิญชวนให้รักษาป่า  เป็นการสรุปเนื้อหา

ในบทอาขยานนี้ได้ดีที่สุด)

๒๔.	 นัก เ รียนอ่ านบทอาขยาน “ รั กษา ป่ า ”	

	 ตามครูทีละวรรคและฝึกอ่านพร้อมกัน	

	 จนคล่อง	

๒๕.	 นักเรียนอธิบายความหมายของคําศัพท์	

	 ท่ีตนเองรู้ให้เพื่อนฟัง	 ครูช่วยตรวจสอบ	

	 ความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติม

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๒๖.นัก เ รียนช่ วยกัน เสนอแนวทางการ -	

	 รักษาป่า	 ครูช่วยบันทึกเป็นแผนภาพ	

	 ความคิดบนกระดาน	ดังตัวอย่าง

ปลูกป่าไม่เผาป่า

ไม่นําของป่าไปขาย ไม่ตัดไม้ทําลายป่า

การรักษาป่า

๒๗.	นกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นความคดิรวบยอด	

	 ไดว้า่	การรักษาปา่และใชท้รัพยากรธรรมชาต	ิ

	 อยา่งประหยดัจะชว่ยลดภาวะโลกร้อนและ	

	 เป็นการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แนวข้อสอบ NTNT

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

บทอาขยาน รักษาป่า

บูรณาการทักษะศตวรรษท่ี 21

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ NT/O-NET

 

St

ep 1

St

ep 2

QR CODE

สแกนสแกน

QR CODE  เสริมความเข้าใจ
ของผู้เรียนทั้งหลักภาษาและการใช้
ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

SCAN

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ภาษาไทย       ภาษาไทย 

(วรรณคดีและวรรณกรรม)(วรรณคดีและวรรณกรรม)หนังสือเรียน

คู่มือครู

ขั้นสังเกต 

รวบรวมข้อมูล

ใช้คำาถามหรือกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจ
เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

กิจกรรมมีความหลากหลาย เน้นกระบวนการคิดทำาให้สมอง

ของผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้สมองจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีแบบแผน

ขั้นคิดวิเคราะห์

และสรุปความรู้

ใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดถ้กูตอ้ง เหมาะสมกบั
กาลเทศะ และมีประสิทธิภาพ นำาไปแสวงหา
ความรู้ในศาสตร์อื่น

ระบุภาระงาน/ชิ้นงานชัดเจน
สอดคล้อง ตรงตามตัวชี้วัด  

แนวข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด

เทียบเคียงข้อสอบ O-NET จริง 

แนวข้อสอบ O-NETแนวข้อสอบ O-NET
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ธรรมชาติแสนงาม 63

	 ขณะที่พี่ต้นไผ่ท่องบทอาขยาน	 	ต้นนํ้าปรบมือให้จังหวะ	 ต้นข้าว	

ขยับตัวทําท่านกบินและแสดงท่าประกอบอย่างสนุกสนาน

	 ลุงภูนําบทร้อยกรองอีกบทหนึ่งมาให้เด็ก	ๆ		อ่าน

	 เม่ืออ่านจบ	 	 ต้นข้าวขอจดบทร้อยกรองบทนี้ไว้เพื่อนําไปให้เพื่อน

ที่โรงเรียนได้อ่าน

	 ลุงภูกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า		“บทร้อยกรองนี้ลุงให้เด็ก	ๆ		ที่เข้า

มาศึกษาดูงานในสวนนี้ท่องไว้เตือนใจ		หลานคิดอย่างไรบ้าง”

	 “พวกเราขอสัญญาว่าจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด	 และ	

	 ต้นไม้คู่กับป่า	 	 	 	 สัตว์ปักษาได้อาศัย

คนเก็บสมุนไพร	 	 	 	 ใช้ประโยชน์สารพัน

	 ตัดไม้ทําลายป่า	 	 	 เกิดภาวะโลกแปรผัน

ปลูกป่าช่วยป้องกัน		 	 	 ช่วยสร้างสรรค์โลกร่มเย็น
                                                                        สมใจ   บุญอุรพีภิญโญ

ชว่ยกนัปลกูตน้ไมเ้พือ่ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นครบั”		

ต้นนํ้าทําท่าแข็งขัน

	 “หนู ก็จะช่วยดูแลรักษาป่ า เช่น กันค่ะ ”		

ต้นข้าวกล่าวยืนยัน		ป้าชลเห็นเด็ก	ๆ		เริ่มง่วงจึง

พูดขึ้นว่า		“ถึงเวลาพักผ่อนแล้ว		พี่ต้นไผ่พาน้อง

ไปนอนได้แล้วจ้ะ”	

สํานักส่งเสริมการปลูกป่า	
http://www.forest.go.th/reforest_pro/index.php

เว็บไซต์แนะนำ�

เสริมความรู้ ครูควรสอน

สร้างค่านิยมการใฝ่หาความรู้ 
ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ		
อย่างสมํ่าเสมอ	โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางอินเทอร์เน็ต	เพื่อให้นักเรียน
รู้จักเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

๒๘.	นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า		

	 โดยตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 	 • 	 การอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติมี	

	 ประโยชน์อย่างไร	(ตัวอย่างคำาตอบ 
  ทำาให้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้ตลอดไป)

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

๒๙.	 นักเรียนฟังครูอ่านบทอาขยาน	 “รักษาป่า”	

	 เปน็ทาํนองเสนาะ	แลว้ฝึกอา่นตามจนคลอ่ง

๓๐.	 นัก เรี ยน จับคู่ ฝึกท่อง จํ าบทอาขยาน	

	 “รักษาป่า”	เป็นทํานองเสนาะ

	 	 (ท	๕.๑	ป.	๒/๓)

๓๑.		นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้	

	 ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 	 	 ป่ า เ ป็น ท่ีอยู่ อ าศัยของสัตว์ ป่ า	

	 เป็นแหล่งต้นน้ํา	ทําให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิต	

	 ดํารงอยู่ได้	ดังนั้น	เราควรรักษาป่า

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

๓๒.	 นักเรียนแต่ละคู่ออกมาท่องบทอาขยาน	

	 เปน็ทาํนองเสนาะพร้อมกนั	นกัเรียนและครู	

	 ร่วมกนัตรวจสอบความถกูตอ้งและประเมนิ	

	 การท่องบทอาขยาน

๓๓.	 นักเ รียนดูแลต้นไม้ 	 ธรรมชาติ 	 และ	

	 สิ่งแวดล้อม	 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า		

	 โดยทําเป็นปกติในชีวิตประจําวัน	 รวมท้ัง	

	 เชิญชวนคนใกล้ชิดให้ปฏิบัติตาม

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 
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นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS
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สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

N
EW

N
EW

ข้ันประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ

ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้มาสู่การปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตรงตามตัวชี้วัด ประเมินผลผู้เรียนได้จริง เกิดความเข้าใจที่คงทน 
สรุปเป็นองค์ความรู้ได้

ผู้เรียนสื่อสารและนำาเสนอผลการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

ผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไปต่อยอด

และสร้างสรรค์ผลงาน ขยายผลไปสู่สังคมได้

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้

หลังการปฏิบัติ

ขั้นส่ือสารและน�าเสนอ

มีทักษะทั้งการอ่าน การเขียน
การฟัง การดู และการพูด

เข้าใจและเห็นคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม สามารถนำาข้อคิด
จากเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติ
และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

คุณภาพ

ผู้เรียน

คิดประเมินผลเพื่อสร้างความหมายของความรู้ในมิติคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เป็นปัญญาขั้นสูง

ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21

แนวค�าตอบพัฒนากระบวนการคิด

เฉลยแนวค�าตอบของกิจกรรม 

ท้ายหน่วยการเรียนรู้อย่างชัดเจน

การคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า



 

Smart Read

Look and read.

I love my mother and my mother loves me.
We are as happy as can be!

I love my father and my father loves me.
We are as happy as can be!

I love my brother and my brother loves me.
We are as happy as can be!

I love my sister and my sister loves me.
We are as happy as can be!
 
I love my family and my family love me.
We are as happy as can be!
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STEP 3

STEP 4

STEP 5

ขั้นปฏิบติและสรุปความรู้หลังการปฏิบติ

(Applying and Constructing the Knowledge)

ขั้นสื่อสารและนำาเสนอ

(Applying the Communication Skill)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคม

และจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

ัั

9.  นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัด Smart English Workbook 1 ไปหน้า 54: Smart  

 Spelling A แล้วปฏิบัติกิจกรรม Find the family words and circle them.  

 ดูตารางอักษรแล้วเขียนวงกลมรอบคำาศัพท์ที่กำาหนดให้ 

12. สุม่ตวัแทนนกัเรยีนออกมานำาเสนอความรูแ้ละผลการปฏบิตั ิ

 กิจกรรมในขั้นที่ 1-3 

13. นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนผลงานการสรุปความรู้ท่ีได้เรียนมา  

 ครูคอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำาแนะนำา/ข้อเสนอแนะ 

 เพิ่มเติม

14. นกัเรยีนจบัคูป่ระเมนิผลงานของเพือ่น พรอ้มเสนอแนะแนว 

 ทางการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น

15. นกัเรยีนประเมนิผลการเรยีนรู้ของตนเอง นำาผลการประเมนิ 

 ตนเองมาวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา คิดหา 

 แนวทางพัฒนาตนและพัฒนางานให้ดีขึ้น

ตัวผูพู้ด (I) หรอืผูฟั้ง (You) จะเติม -s เชน่ love เมือ่เติม -s = loves และจะเหน็วา่ผูพู้ด 

(ฉัน) เมื่อเป็นประธานของประโยค (เป็นผู้กระทำา- อยู่หน้าประโยค- หน้าคำากริยา) จะมี

รูป “I” แต่ถ้าผู้พูดอยู่หลังคำากริยา (เป็นกรรม- ผู้ถูกกระทำา) จะมีรูป “me”

 อีกทั้ง จะเห็นว่าผู้พูด (ฉัน) เมื่อเป็นประธานของประโยค (เป็นผู้กระทำา-อยู่หน้า

ประโยค-หน้าคำากริยา) จะมีรูป “I” แต่ถ้าผู้พูดอยู่หลังคำากริยา (เป็นกรรม-ผู้ถูกกระทำา) 

จะมีรูป “me”

 นักเรียนดูแถบประโยคและอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกครั้ง

8.  นักเรียนอ่านประโยคต่อไปนี้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ รูปประโยค ความหมายและ

สถานการณ์การใช้ภาษา

 I love my mother and my mother loves me.

 จะเห็นว่าประโยคนี ้เกิดจากการนำาประโยค 2 ประโยคมารวมเขา้ดว้ยกนัโดยใช้ and 

(และ) มาเชื่อมประโยค 2 ประโยค ได้แก่

 1. I love my mother.

 2. My mother loves me.

10. นกัเรยีนเปดิหนงัสอืแบบฝกึหดั Smart English Workbook 1  

 ไปหน้า 56: Smart Draw แล้วปฏิบัติกิจกรรม Draw one  

 person in your family. วาดภาพคนในครอบครัวของ 

 นกัเรยีนมา 1 คน พร้อมระบายสตีกแตง่ใหส้วยงาม แลว้เขยีน 

 ประโยค This is my ... ไว้ใต้ภาพ

11. นักเรียนสรุปความรู้ท่ีได้เรียนมาในหน้านี้โดยใช้ Graphic  

 Organiser ในรูปแบบที่เหมาะสม ดังนี้

 •  คำาศัพท์สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ mum, mummy,  

  mother, dad, daddy, father, grandmother,  

  grandfather, brother, sister, baby

 •  I love my ... บอกใหรู้ว้า่ ผูพู้ด (I = ฉนั) รกั (love) คนอืน่ 

 •  … loves me. บอกให้รู้ว่า คนอื่น รัก (loves) ผู้พูด (me)

 •  คำากรยิาของประโยคจะเตมิ -s เมือ่ประธานของประโยค  

  (ผูก้ระทำา) เปน็บคุคลอืน่ (บุรุษท่ี 3) ทีไ่มใ่ชต่วัผูพู้ด (I/บรุษุ 

  ที่ 1) หรือผู้ฟัง (You/บุรุษที่ 2)

 • ผู้พูด (ฉัน) เมื่อเป็นประธานของประโยค (เป็นผู้กระทำา- 

  อยู่หน้าประโยค-หน้าคำากริยา) จะมีรูป “I”

 •  ถา้ผูพ้ดูอยูห่ลงัคำากรยิา (เปน็กรรม- ผูถ้กูกระทำา) จะมรีปู  

  “me”

 •  and (และ) ใช้เชือ่มคำาหรอืประโยคท่ีมคีวามหมายคลอ้ย 

  ตามกัน
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My smart grammar

Smart Check

My smart words - read the words.

grandfather,
grandmother,

father, mother,
brother, sister,

baby

fat, thin,
tall, short,
young, old,

ugly, beautiful

AdjectivesFamily members

This is my friend.
This is my + (family member).
He/She is + (adjective).
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ตัวชี้วัด

ภาระงาน/ชิ้นงาน

ขั้นรวบรวมข้อมูล (Gathering)

STEP 1

STEP 2

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

ต 1.1 ป.1/1, ต 1.1 ป.1/2, ต 1.3 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1

ภาระงาน

1. การฟัง-พูด

2.  การอ่าน และบอกความหมาย

3.  การถาม-ตอบ

4.  การพูดสรุปและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ชิ้นงาน
ภาพวาดคนในครอบครัว

1.  ครู-นักเรียน ทักทาย และสนทนาถาม-ตอบในเรื่องทั่วๆ ไป  

 และทบทวนประโยคหรือสำานวนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ 

 แนะนำาตนเอง เช่น Hello. I’m Kate. Hi. I’m Billy. และ 

 การแนะนำาคนอ่ืนให้อีกคนหนึ่งรู้จัก เช่น This is my  

 family. This is my dad. This is my mum. 

2. นักเรียนทบทวนประโยคที่ใช้ในการแนะนำาให้คนอื่นรู้จัก  

 เพื่อน ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของตนเอง เช่น

 • This is my friend.

 •  This is my family.

 •  This is my mother/mum.

 •  This is my father/dad.

 •  This is my grandmother.

 •  This is my baby sister.

  Etc. 

3.  นักเรียนเปิดหนังสือเรียน Smart English Student’s  

 Book 1 ไปหน้า 66: Smart Check แล้วปฏิบัติกิจกรรม  

 My smart words โดยอา่นออกเสียงคำาศพัทเ์ก่ียวกับสมาชิก 

 ในครอบครัวและคำาคุณศัพท์ สะกดคำา และบอกความหมาย  

 และปฏิบัติกิจกรรม My smart grammar โดยทบทวน 

 รูปประโยคทั้ง 3 ประโยค

4. นักเรียนนำาคำาศัพท์จากกิจกรรม My smart words  

 มาแต่งประโยคด้วยตนเอง ตามรูปแบบดังนี้

 This is my + (family member).

 He/She is + (adjective).

5.  นักเรียนดูแถบประโยคและอ่านประโยคต่อไปน้ีตามครู  

 ประโยคละ 2-3 ครั้ง แล้วทำาความเข้าใจความหมาย

 •  I love my mother and my mother loves me.

 •  I love my father and my father loves me.

 •  I love my brother and my brother loves me.

 •  I love my sister and my sister loves me.

 •  I love my family and my family love me.

6.  นักเรยีนเปดิหนังสอืเรียน Smart English Student’s Book 1 ไปหนา้ 67: Smart  

 Read แล้วปฏิบัติกิจกรรม Look and read. ดูภาพ อ่านออกเสียงคำาประพันธ์ 

 ตามครูทีละบรรทัดๆ ละ 2-3 ครั้ง แล้วอ่านคำาประพันธ์พร้อมกัน และทำาความ 

 เข้าใจความหมายของคำาประพันธ์

 นักเรียนอ่านและทำาความเข้าใจ ประโยค “We are as happy as can be!” 

 (พวกเรามีความสุขเท่าที่จะมีได้)

7.  นักเรียนดูแถบประโยคและอ่านประโยคต่อไปนี้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์รูปประโยค  

 ความหมาย และสถานการณ์การใช้ภาษา

 1.  I love my mother.

  I love my father.

  I love my brother.

  I love my sister.

 2.  My mother loves me.

  My father loves me.

  My brother loves me.

  My sister loves me.

 จะเห็นว่าประโยคในข้อ 1 ใช้บอกให้รู้ว่าผู้พูด (I = ฉัน) รัก (love) คนอ่ืน เช่น 

mother, father, brother, sister เป็นต้น คำากริยา (love) เมื่ออยู่หลัง I จะไม่เติม -s  

ส่วนประโยคในข้อ 2 ใช้บอกให้รู้ว่าคนอ่ืน เช่น mother, father, brother, sister  

รัก (loves) ผู้พูด (me) คำากริยา (love) เมื่ออยู่หลัง ผู้กระทำาที่เป็นบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ 
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ตัวชี้วัด

ภาระงาน/ชิ้นงาน

ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล (Gathering)

STEP 1

STEP 2

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

ต 1.1 ป.1/1, ต 1.1 ป.1/2, ต 1.3 ป.1/1, ต 4.1 ป.1/1

ภาระงาน

1. การฟัง-พูด

2.  การอ่าน และบอกความหมาย

3.  การถาม-ตอบ

4.  การพูดสรุปและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ชิ้นงาน
ภาพวาดคนในครอบครัว

1.  ครู-นักเรียน ทักทาย และสนทนาถาม-ตอบในเรื่องทั่วๆ ไป  

 และทบทวนประโยคหรือสำานวนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ 

 แนะนำาตนเอง เช่น Hello. I’m Kate. Hi. I’m Billy. และ 

 การแนะนำาคนอ่ืนให้อีกคนหนึ่งรู้จัก เช่น This is my  

 family. This is my dad. This is my mum. 

2. นักเรียนทบทวนประโยคที่ใช้ในการแนะนำาให้คนอื่นรู้จัก  

 เพื่อน ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวของตนเอง เช่น

 • This is my friend.

 •  This is my family.

 •  This is my mother/mum.

 •  This is my father/dad.

 •  This is my grandmother.

 •  This is my baby sister.

  Etc. 

3.  นักเรียนเปิดหนังสือเรียน Smart English Student’s  

 Book 1 ไปหน้า 66: Smart Check แล้วปฏิบัติกิจกรรม  

 My smart words โดยอา่นออกเสยีงคำาศัพท์เกีย่วกบัสมาชิก 

 ในครอบครัวและคำาคุณศัพท์ สะกดคำา และบอกความหมาย  

 และปฏิบัติกิจกรรม My smart grammar โดยทบทวน 

 รูปประโยคทั้ง 3 ประโยค

4. นักเรียนนำาคำาศัพท์จากกิจกรรม My smart words  

 มาแต่งประโยคด้วยตนเอง ตามรูปแบบดังนี้

 This is my + (family member).

 He/She is + (adjective).

5.  นักเรียนดูแถบประโยคและอ่านประโยคต่อไปนี้ตามครู  

 ประโยคละ 2-3 ครั้ง แล้วทำาความเข้าใจความหมาย

 •  I love my mother and my mother loves me.

 •  I love my father and my father loves me.

 •  I love my brother and my brother loves me.

 •  I love my sister and my sister loves me.

 •  I love my family and my family love me.

6.  นกัเรยีนเปดิหนังสือเรียน Smart English Student’s Book 1 ไปหนา้ 67: Smart  

 Read แล้วปฏิบัติกิจกรรม Look and read. ดูภาพ อ่านออกเสียงคำาประพันธ์ 

 ตามครูทีละบรรทัดๆ ละ 2-3 ครั้ง แล้วอ่านคำาประพันธ์พร้อมกัน และทำาความ 

 เข้าใจความหมายของคำาประพันธ์

 นักเรียนอ่านและทำาความเข้าใจ ประโยค “We are as happy as can be!” 

 (พวกเรามีความสุขเท่าที่จะมีได้)

7.  นักเรียนดูแถบประโยคและอ่านประโยคต่อไปนี้ แล้วร่วมกันวิเคราะห์รูปประโยค  

 ความหมาย และสถานการณ์การใช้ภาษา

 1.  I love my mother.

  I love my father.

  I love my brother.

  I love my sister.

 2.  My mother loves me.

  My father loves me.

  My brother loves me.

  My sister loves me.

 จะเห็นว่าประโยคในข้อ 1 ใช้บอกให้รู้ว่าผู้พูด (I = ฉัน) รัก (love) คนอื่น เช่น 

mother, father, brother, sister เป็นต้น คำากริยา (love) เมื่ออยู่หลัง I จะไม่เติม -s  

ส่วนประโยคในข้อ 2 ใช้บอกให้รู้ว่าคนอื่น เช่น mother, father, brother, sister  

รัก (loves) ผู้พูด (me) คำากริยา (love) เมื่ออยู่หลัง ผู้กระทำาที่เป็นบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ 
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24

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูลขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

จัดกระท�าข้อมูล โดยใช้แผนภาพความคิด

มาช่วยจัดความคิดให้เป็นระบบและวางแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ บริการสังคมและจิตสาธารณะ 

พัฒนาการประเมินเชิงระบบเพื่อให้เห็น 

จุดอ่อนและจุดแข็งของทีมงานและตนเอง  

เพื่อปรับปรุงแก้ ไขและปรับเพิ่มคุณค่า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและลงมือท�าจริง 

โดยมีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละขั้นตอน 

และสรุปความรู้

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ

ตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้สังเกต

สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตั้งสมมุติฐาน

ตั้งข้อสงสัยเพื่อรวบรวมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องมาคัดเลือกและจัดเก็บ 

เพื่อน�าไปสู่ขั้นต่อไป

น�าความรู้ที่ ได้น�าเสนอเป็นรายงานหรือการบรรยาย 

โดยอาจจัดท�าเป็น Video presentation 

หรือเผยแพร่ผ่าน Website

ขั้นสื่อสารและนำาเสนอขั้นสื่อสารและนำาเสนอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศ
หนังสือเรียน

คู่มือครู



 

A  A 13—14  Listen. Point. Say.

B  A 15  Listen to the review words. Write.

happy

uice

old

esk

aseball

reen

1 2

3 4

5 6

Read it!

elephant

fish

gorilla

hamster

jacket

kangaroo

lion

iguanaalligator

bird

cat

draw
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ตัวชี้วัด

ภาระงาน/ชิ้นงาน

ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล (Gathering)

STEP 1

STEP 2

STEP 3

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

ขั้นปฏิบติและสรุปความรู้หลังการปฏิบติ

(Applying and Constructing the Knowledge)

ั

ต 1.1 ป.2/1, ต 1.1 ป.2/2, ต 1.2 ป.2/1, ต 1.2 ป.2/4, 

ต 1.3 ป.2/1, ต 2.2 ป.2/1, ต 4.1 ป.2/1

ภาระงาน

1. การออกเสียงคำาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง A-L

2. การเขียนตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย A-Lตามที่ได้ฟัง

3. การบอกเสียงขึ้นต้นของคำาศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง A-L  

1. ครูทักทายนักเรียนและเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A-Z 

 บนกระดาน ให้นักเรียนอ่านตัวอักษรทั้ง 26 ตัว 

 เป็นการทบทวน

2. นักเรียนฟัง CD track 1 ของ Activity book 

 และร้องเพลงตาม

3. นักเรียนอ่านตัวอักษร a-z ตามที่ครูเขียนบนกระดาน 

 ด้วยตัวพิมพ์เล็กทีละตัว

4. นักเรียนเปิด Student book หน้า 10 Read it! ข้อ A 

 เพื่อดูคำาศัพท์และรูปภาพ แล้วฟัง CD track A13 

 ให้จบก่อน จากนัน้ช้ีและออกเสียงคำาศัพทต์ามครทีูละคำา

5. ครูสุ่มชี้ภาพและใช้คำาถามว่า What’s this? เช่น 

 ชี้ภาพนก แล้วถาม What’s this? นักเรียนตอบ Bird. 

6. ครูสุ่มชี้ไปที่ตัวอักษรขึ้นต้นของคำาศัพท์ เช่น 

 ชี้คำาว่าว่า Bird แล้วถามว่า What’s the sound? 

 นักเรียนออกเสียงตัวบี (b)

7. นักเรียนฟัง CD track A14 และออกเสียงคำาศัพท์

 ตามทำานองและตามลำาดับ ดังนี้
 S1:  a a alligator

 S2:  b b bird

 S12:  l l lion

8. ครูสุ่มชี้ภาพ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าตัวอักษร 

 ขึ้นต้นคือตัวอะไร มีเสียงอย่างไร และพยายามออก 

 เสียงคำาศัพท์ที่ครูชี้ให้ถูกต้อง

9. นักเรียนเปิด Student book หน้า 6-7 ดูภาพและหาสิ่ง 

 ที่มีเสียงขึ้นต้นตามที่ได้เรียนไป เช่น alligator, bird, 

 cat, iguana 

10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่เรียนไปเกี่ยวกับ

 ตัวอักษรและเสียง a-l 
 

11. นักเรียนทำากิจกรรม Race by number โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 
 กลุ่มละ 4-6 คน 
 11.1 ครูให้ตัวเลขประจำาตัวของนักเรียน 1 หมายเลขต่อ 1 คนในแต่ละกลุ่ม 
   11.2 ครูออกเสียงตัวอักษรใดก็ได้ a-l 1 เสียง จากนั้นพูดตัวเลข 
  พร้อมกับ เติมคำาว่า big หน้าตัวอักษร ถ้าต้องการ ให้นักเรียนออกมา
  เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ และเติมคำาว่า little หน้าตัวอักษร ถ้าต้องการ 
  ให้นักเรียนออกมาเขียนตัวพิมพ์เล็ก เช่น ครูพูดว่า big d, 5 นักเรียน 
  ทีไ่ดร้บัเลข 5 ของแต่ละกลุม่ ต้องออกมาเขยีนตวัอกัษร D ซึง่กลุม่ไหน
  ออกมาได้เร็วที่สุดจึงจะมีสิทธิ์เขียน และกลุ่มไหนเขียนตัวอักษร 
  ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
12. นักเรียนหาสิ่งของต่าง ๆ ในห้องเรียนท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร a-l จากน้ัน 
 ให้นักเรียนออกเสียง เช่น หนังสือนักเรียนออกเสียง b b book

13. นักเรียนเปิด Student book หน้า 10 Read it! ข้อ B เพื่อดูภาพและคำาศัพท์ 
 แล้วฟัง CD track A15 และเขียนตัวอักษรขึ้นต้นตามเสียงที่ได้ยิน 
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How are you?

Practice it!

Chant it!

How are you?

Yes, I am.

Are you cold?

11

1

A 16  Listen. Point. Chant.

Write ✓ = yes or ✗ = no.
Ask 2 friends. Write.

Hi,  . How are you?

I’m great. And you?

I’m OK, thanks.

Hi,  . How are you?

I’m sleepy. And you?

I’m OK, thanks.

Hi,  . How are you?

I’m hungry. And you?

I’m OK, thanks.

Me

Friend 1

Friend 2

1  cold 2  thirsty 3  hot 4  hungry 5  sleepy

Toni

Chip

Peter

Check “My Progress” (p. 78)

STEP 4

STEP 5

ขั้นสื่อสารและนำาเสนอ

(Applying the Communication Skill)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคม

และจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

ั

22.	สุม่ตวัแทนนกัเรียนออกมานาเสนอความรู้และผลการปฏบิตัิ

	 กิจกรรมในขั้นที่	1-3

23.	นกัเรียนจบัคู่แลกเปลีย่นผลงานการสรปุความรู้ทีไ่ดเ้รียนมา		

	 ครูคอยให้ความช่วยเหลือ	และให้คำาแนะนำา/ข้อเสนอแนะ

	 เพิ่มเติม

24.	นกัเรียนจบัคูป่ระเมนิผลงานของเพือ่น	พร้อมเสนอแนะแนว

	 ทางการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น

25.	นกัเรียนประเมนิผลการเรียนรู้ของตนเอง	นำาผลการประเมนิ

	 ตนเองมาวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา	

	 คิดหาแนวทางพัฒนาตนและพัฒนางานให้ดีขึ้น

14.	 นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนคำาตอบกับเพื่อน	จากนั้นครูเฉลยคำาตอบ
15.	 นักเรียนเปิด	Student book หน้า	11 Practice it!	เพื่ออ่านรูปประโยค
	 ตัวอย่างและคำาศัพท์ในตาราง	พร้อมบอกความหมายทั้งชั้นเรียน
16.	 นกัเรยีนจบัคูส่นทนาตามรปูแบบในข้อ	Practice it! และใชค้ำาในตารางใหค้รบ
		 โดยสลับกันถาม-ตอบตามข้อมูลของตนเอง	ถ้านักเรียนตอบ	Yes, I am. 
	 ให้ทำาเครื่องหมายถูกในช่องนั้น	และถ้านักเรียนตอบ	No, I’m not. 
	 ให้ทำาเครื่องหมายกากบาทในช่องนั้น	
17.	 นักเรียนจับคู่กับเพื่อนคนใหม่	แล้วทำากิจกรรมเดิม
18.	 นักเรียนเปิด	Student book	หน้า	 11	Chant it! โดยลองอ่านข้อความ 
	 ที่กำาหนดให้	และร่วมกันบอกความหมาย
19.	 นักเรียนฟัง	CD track	A16	และฝึกร้องเพลงตาม
20.	 นักเรียนจับกลุ่ม	 4	 คน	 ร้องเพลงอีกครั้ง	 แต่เปลี่ยนชื่อที่กำาหนดให้เป็น 
	 ชื่อเพื่อนอีก	3	คน	ในกลุ่ม	พร้อมทำาท่าทางสนทนากับเพื่อนที่กำาลังพูดด้วย
21.	 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปประโยคถาม-ตอบ	
	 และคำาศัพท์ที่ได้เรียนไป

11
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูลขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้

จัดกระท�าข้อมูล โดยใช้แผนภาพความคิด

มาช่วยจัดความคิดให้เป็นระบบและวางแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า

บริการสังคมและจิตสาธารณะ บริการสังคมและจิตสาธารณะ 

พัฒนาการประเมินเชิงระบบเพื่อให้เห็น 

จุดอ่อนและจุดแข็งของทีมงานและตนเอง  

เพื่อปรับปรุงแก้ ไขและปรับเพิ่มคุณค่า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและลงมือท�าจริง 

โดยมีการตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาให้เกิดผลดีกว่าเดิมในแต่ละขั้นตอน 

และสรุปความรู้

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ

ตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้สังเกต

สงสัย กระตุ้นความสนใจ ตั้งสมมุติฐาน

ตั้งข้อสงสัยเพื่อรวบรวมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องมาคัดเลือกและจัดเก็บ 

เพื่อน�าไปสู่ขั้นต่อไป

เสริมศักยภาพครู เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ผู้เรียน

น�าความรู้ที่ ได้น�าเสนอเป็นรายงานหรือการบรรยาย 

โดยอาจจัดท�าเป็น Video presentation 

หรือเผยแพร่ผ่าน Website

ขั้นสื่อสารและนำาเสนอขั้นสื่อสารและนำาเสนอ

นวัตกรรมสื่อเสริม

ความรู้ ความเข้าใจ

GPAS

Steps
5

สะดวกสำาหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

N
EW

N
EW



  

เน้นสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ

มีแผนภาพความคิดอย่างง่ายเพื่อฝึกการคิดเชิงระบบ

มีแบบฝึกเสริมทักษะครบทุกตัวชี้วัดตรงกับหนังสือเรียน

ใช้ค�าถามเน้นการคิดขั้นพื้นฐานสู่การคิดขั้นสูงตามพัฒนาการของผู้เรียน

มีแบบฝึกที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

มีข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

มีบันทึกสรุปความรู้ตามแนวทาง Backward Design

22
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แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป. ๓

เด็ก ๆ รู้หรือไม่

มาตรา กง กม เกย และเกอว มตีวัสะกดตวัเดยีวตรงตามมาตรา 

๑.	 ให้นักเรียนฝึกอ่านค�ามาตรา	กง	ก
ม	เกย	เกอว	

	 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 (๑๐ คะแนน)

๒.	 ให้นกัเรยีนเลอืกค�าทีก่�าหนดไป
เขยีนลงในช่องว่างให้ตรงกบัภาพ	

	 แล้วอ่านค�า	(๘ คะแนน)

	 โกงกาง	 กวางทอง	 คล้องจอง	 ปรองดอง	 ครองแครง

	 กลมกล่อม	 ห้อมล้อม	 ซ่อมแซม	 แก้มแหม่ม	 แหลมคม

	 ย่อยสลาย	 สายสร้อย	 หอยลาย	 ชายครุย	 กุยช่าย

	 แต้วแร้ว	 แวววาว	 ข่าวคราว	 ข้าวเหนียว	 เกรียวกราว

	 กองฟาง	 กระท่อม	 กล้วย	 ชาวนา

	 ทุ่งนา	 ชมพู่	 ควาย	 มะพร้าว

❀ อ่านออกเสียงค�า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

ท ๑.๑ ป. ๓/๑

❀ อธิบายความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน

❀ เขียนสะกดค�าและบอกความหมายของค�า 
ท ๑.๑ ป. ๓/๒
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓ 

มาตรา กง กม เกย เกอว...ตัวสะกดก�าหนดเสียง

๓.	 ให้นักเรียนจ�าแนกค�าต่อไปนี้มาเข
ียนตามเสียงตัวสะกด

	 แล้วอ่านค�า	(๑๒ คะแนน)

กางเกง	 มอมแมม	 เกี่ยวข้าว	 เฉยเมย

ซ่อมแซม	 กุ้งแห้ง	 มูมมาม	 แมวเหมียว

เรืี่อยเฉื่อย	 ลองกอง	 ข่าวคราว	 รุ่ยร่าย

ม ย ว ง

มาตรา กง กม เกย เกอว...ตัวสะกดก�าหนดเสียง
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แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป. ๓

เด็ก ๆ รู้หรือไม่

มาตรา กง กม เกย และเกอว มตีวัสะกดตวัเดยีวตรงตามมาตรา 

๑.	 ให้นักเรียนฝึกอ่านค�ามาตรา	กง	กม	เกย	เกอว		 ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 (๑๐ คะแนน)

๒.	 ให้นักเรยีนเลอืกค�าทีก่�าหนดไปเขยีนลงในช่องว่างให้ตรงกบัภาพ		 แล้วอ่านค�า	(๘ คะแนน)

	 โกงกาง	 กวางทอง	 คล้องจอง	 ปรองดอง	 ครองแครง	 กลมกล่อม	 ห้อมล้อม	 ซ่อมแซม	 แก้มแหม่ม	 แหลมคม	 ย่อยสลาย	 สายสร้อย	 หอยลาย	 ชายครุย	 กุยช่าย	 แต้วแร้ว	 แวววาว	 ข่าวคราว	 ข้าวเหนียว	 เกรียวกราว

	 กองฟาง	 กระท่อม	 กล้วย	 ชาวนา	 ทุ่งนา	 ชมพู่	 ควาย	 มะพร้าว

❀ อ่านออกเสียงค�า ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว 
ท ๑.๑ ป. ๓/๑

❀ อธิบายความหมายของค�าและข้อความที่อ่าน❀ เขียนสะกดค�าและบอกความหมายของค�า 
ท ๑.๑ ป. ๓/๒
ท ๔.๑ ป. ๓/๑

 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๓ 
มาตรา กง กม เกย เกอว...ตัวสะกดก�าหนดเสียง

๓.	 ให้นักเรียนจ�าแนกค�าต่อไปนี้มาเขียนตามเสียงตัวสะกด	 แล้วอ่านค�า	(๑๒ คะแนน)

กางเกง	 มอมแมม	 เกี่ยวข้าว	 เฉยเมย
ซ่อมแซม	 กุ้งแห้ง	 มูมมาม	 แมวเหมียวเรืี่อยเฉื่อย	 ลองกอง	 ข่าวคราว	 รุ่ยร่าย

ม ย ว ง

มาตรา กง กม เกย เกอว...ตัวสะกดก�าหนดเสียง
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และข้อสอบเน้นสมรรถนะ

เพ่ิม O-NETแบบฝึกหัด

แบบฝึกเหมือนเกมที่สนกุสนาน 
ท�าให้ผู้เรียนตื่นเต้น เกิดการเรียนรู้

ภาพประกอบกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน

แบบฝึกหลากหลาย
กระตุ้นการเรียนรู้



27

แบบฝึกหัดคู่มือครู

แสดงตัวชี้วัดชัดเจนทุกแบบฝึกหัด ครบถ้วนตามหลักสูตร

ใช้วิธีสอนตามหลักการ Brain Based Learning

แสดงความเชื่อมโยงกับหนังสือเรียนตรงกันทุกหน่วย

แสดงหลักการ วิธีคิด เหตุผลในการวิเคราะห์ข้อสอบชัดเจนทุกข้อ

เฉลยค�าตอบละเอียดทุกข้อ
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การเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์

และทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์

คู่มือครูคู่มือครู

แนะ กลวิธีการสอน

ตัวอย่าง คำ�อธิบายคำ�ศัพท์

เทคำนิคำ การวิเคำราะห์คำ�ตอบ

เฉลย คำ�ตอบชัดเจนทุกข้อ
(ตรงกับชุดกิจกรรม หน้าต่อหน้า)

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้จริง 100%



  

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

รายวิชาเพิ่มเติม

สร้างค่านิยม

หลัก 12 ประการ

หนังสือหน้าที่พลเมือง

ประวตศาสตร์

  

  

คู่มือครู
วิธีสอนมีประสิทธิภาพ ความรู้เพิ่มเติม

น่าสนใจ เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

แผนการจัดการเรียนรู้

รายหน่วยและรายชั่วโมงแท้ Backward Design อย่างสมบูรณ์

น�าเสนอเนือ้หาอาเซยีนทีท่นัสมยั

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะ
คดิวเิคราะห์ด้วยแผนภาพและค�าถาม

แบบทดสอบอาเซียน เน้นค�าถาม
พัฒนากระบวนการคิด

สอดแทรกภาษาอาเซียนพาเพลิน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียน 
ในชีวิตประจ�าวัน 

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ
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รายวิชาพื้นฐาน หนังสือประวตศาสตร์

รวมเป็นเงิน ส่วนลด สุทธิ

รวมเป็นเงิน ส่วนลด สุทธิ

รวมเป็นเงิน ส่วนลด สุทธิ

 052-852-3  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1  ป.1 50

 052-853-0 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2  ป.2 50

 052-854-7  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3  ป.3 50

 052-855-4 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 4  ป.4 60

 052-857-8  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5   ป.5 60

 052-856-1 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 6  ป.6 60

 539-829-7 หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1  ป.1 52

 539-830-3 หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 2  ป.2 52

 539-831-0  หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3  ป.3 52

 539-832-7 หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 4  ป.4 52

 539-833-4  หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 5  ป.5 52

 539-834-1 หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 6  ป.6 52

 052-035-0  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.1 32

 052-034-3 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.2 36

 052-033-6 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.3 32

 052-032-9 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.4 40

 052-031-2 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา   ป.5 40

 052-030-5 หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.6 40

 522-897-6 กิจกรรมพัฒนาการคิด รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.1 38

 522-898-3 กิจกรรมพัฒนาการคิด รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.2 42

 522-899-0 กิจกรรมพัฒนาการคิด รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.3 45

 523-801-2 กิจกรรมพัฒนาการคิด รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.4 48

 523-802-9 กิจกรรมพัฒนาการคิด รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.5 45

 523-803-6 กิจกรรมพัฒนาการคิด รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  ป.6 48

 052-721-2 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์   ป.1 29

 051-264-5 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์   ป.2 39

 054-655-8 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์   ป.3 36

 052-724-3 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์    ป.4 35

 051-270-6 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์   ป.5 39

 051-273-7 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์   ป.6 42

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
พัฒนานักเรียน
ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

ั  ิ

พัฒนาเด็กไทย สู่อาเซียนและสากลอาเซียนศึกษา

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ ระดับชั้น เล่มละ จ�านวน รวมเงิน



รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

508-816-7 ภาษาไทย 95

555-817-2 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 88

555-818-9 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 80

569-897-7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95

569-898-4 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 72

555-828-8 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 115

567-803-0 สุขศึกษาและพลศึกษา 70

508-852-5 ดนตรี-นาฏศิลป์ 55

509-897-5 ทัศนศิลป์ 62

569-883-0 การงานอาชีพ 54

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

052-707-6 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 72

052-709-0 วรรณคดีและวรรณกรรม 30

053-966-6 คณิตศาสตร์ 98

054-500-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 72

054-501-8 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 58

053-968-0 สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 56

052-720-5 พระพุทธศาสนา 32

052-721-2 ประวัติศาสตร์ 29

052-384-9 สุขศึกษาและพลศึกษา 60

052-382-5 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 68

054-472-1 การงานอาชีพ 42

660-048-1 Guess What! Pupil’s Book 1 120

873-659-1 Super Kids Student Book 1 120

054-315-1 Smart English Student’s Book 1 125

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-810-6 ภาษาไทย 85

555-814-1 คณิตศาสตร์ 75

569-889-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 72

569-890-8 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 49

555-835-6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 60

546-845-7 พระพุทธศาสนา 34

546-846-4 ประวัติศาสตร์ 32

567-813-9 สุขศึกษาและพลศึกษา 42

546-848-8 ทัศนศิลป์ 32

546-849-5 ดนตรี-นาฏศิลป์ 40

569-878-6 การงานอาชีพ 40

660-049-8 Guess What! Activity Book 1 86

873-665-2 Super Kids Activity Book 1 79

564-843-9 Smart English Workbook 1 98

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

553-835-8 ฉลาด เล่ม 1 38

553-836-5 ฉลาด เล่ม 2 38

553-837-2 ฉลาด เล่ม 3 45

553-838-9 ฉลาด เล่ม 4 45

764-221-6 อ่านอย่างอัจฉริยะ เล่ม 1 44

764-223-0 อ่านอย่างอัจฉริยะ เล่ม 2 52

764-220-9 คุณหนูอ่านเอง เล่ม 1 38

964-033-3 อ่านเก่ง เขียนเก่ง 48

054-674-9 อ่านเก่ง...พูดดี... 46

510-808-7 คัดลายมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 1 34

510-804-9 คัดลายมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 1 34

523-804-3 คัดอังกฤษ เล่ม 1 34

168-611-7 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 1 48

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อญ.

ฝึกอ่าน....

ฝึกเขียน...

หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

เพิ่มทักษะ อ่านออก เขียนได้ 

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยการอ่าน-เขียน

ส�าหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชั้น ป.1

แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-836-6 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.1 95

508-801-3 Drawing and Painting เล่ม 1 160

366-161-7 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 180

543-878-8
ระเบียนสะสม ประถมศึกษา
(ป.1-6) + ระเบียนย่อ

24

540-859-0
แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

20

521-819-9 สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ป.1 15

265-226-5 บันทึกรักการอ่าน 12

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

ได้รับการวิจัยว่า ช่วยให้อ่านง่าย
เพราะมีแถบสีจ�าแนกพยัญชนะต้น
สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด

ฝึกทักษะการอ่าน โดยใช้วิธีการอ่าน
แบบกลุ่มค�า มีค�าหลากหลาย
มีภาพประกอบ 4 สี เข้าใจค�าได้ง่าย

ตัวสวยงามถูกหลักการออกแบบ 
แต่ละเล่มจะสอดคล้องกับ
เนื้อหาในกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ ป.1-ป.6

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

30

ป.1



หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

053-031-1 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 82

053-033-5 วรรณคดีและวรรณกรรม 42

054-296-3 คณิตศาสตร์ 115

054-502-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64

054-503-2 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 58

054-269-7 สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 64

051-263-8 พระพุทธศาสนา 39

051-264-5 ประวัติศาสตร์ 39

052-745-8 สุขศึกษาและพลศึกษา 73

052-743-4 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 76

054-473-8 การงานอาชีพ 48

660-050-4 Guess What! Pupil’s Book 2 120

873-660-7 Super Kids Student Book 2 120

054-316-8 Smart English Student’s Book 2 125

 
รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

541-802-5 ภาษาไทย 59

561-820-3 คณิตศาสตร์ 74

569-891-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68

569-892-2 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 46

561-826-5 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (รวม 3 สาระ) 62

546-853-2 พระพุทธศาสนา 35

546-854-9 ประวัติศาสตร์ 28

567-814-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 54

546-856-3 ทัศนศิลป์ 32

546-857-0 ดนตรี-นาฏศิลป์ 48

569-880-9 การงานอาชีพ 42

660-052-8 Guess What! Activity Book 2 86

873-666-9 Super Kids Activity Book 2 79 

564-844-6 Smart English Workbook 2 98

764-230-8 คุณหนูอ่านเอง เล่ม 2 38

442-385-6 เรียนภาษาไทยด้วยเรื่องเล่า 65

510-809-4 คัดลายมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 2 34

510-805-6 คัดลายมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 2 34

523-805-0 คัดอังกฤษ เล่ม 2 34

 168-617-9 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 2 42

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

544-804-6 ภาษาไทย 92

561-828-9 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 98 

561-829-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 84

569-899-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76

570-801-0 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 68

561-842-5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 115

567-804-7 สุขศึกษาและพลศึกษา 105

508-853-2 ดนตรี-นาฏศิลป์ 58

509-898-2 ทัศนศิลป์ 62

569-884-7 การงานอาชีพ 74

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-837-3 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.2 95

508-802-0 Drawing and Painting เล่ม 2 220

366-163-1 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 180

521-820-5 สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ป.2 15

265-226-5 บันทึกรักการอ่าน 12

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

31

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน 
หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯกิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51

แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51
หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อญ.

ป.2



รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

051-141-9 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 96

051-142-6 วรรณคดีและวรรณกรรม 66

054-451-6 คณิตศาสตร์ 105

054-456-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78

054-457-8 เทคโนโลยี (วทิยาการค�านวณ) 72

054-466-0 สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 68

051-266-9 พระพุทธศาสนา 42

054-655-8 ประวัติศาสตร์ 36

053-050-2 สุขศึกษาและพลศึกษา 75

053-048-9 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 94

054-468-4 การงานอาชีพ 52

660-053-5 Guess What! Pupil’s Book 3 120

873-661-4 Super Kids Student Book 3 120

054-317-5 Smart English Student’s Book 3 125

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

520-890-9 ภาษาไทย 74

569-841-0 คณิตศาสตร์ 72

569-843-4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82

569-844-1 เทคโนโลยี (วทิยาการค�านวณ) 60

569-847-2 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (รวม 3 สาระ) 70

546-861-7 พระพุทธศาสนา 38

571-876-7 ประวัติศาสตร์ 32

567-815-3 สุขศึกษาและพลศึกษา 65

546-864-8 ทัศนศิลป์ 32

546-865-5 ดนตรี-นาฏศิลป์ 52

569-869-4 การงานอาชีพ 42

660-054-2 Guess What! Activity Book 3 86

873-667-6 Super Kids Activity Book 3 79

564-845-3 Smart English Workbook 3 98

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

522-801-3 ภาษาไทย 98

569-849-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 98

569-850-2 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 92

569-855-7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 108

569-856-4 เทคโนโลยี (วทิยาการค�านวณ) 82

569-863-2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 115

567-805-4 สุขศึกษาและพลศึกษา 98

547-846-3 ดนตรี-นาฏศิลป์ 78

509-899-9 ทัศนศิลป์ 54

569-871-7 การงานอาชีพ 66 

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-838-0 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.3 95

508-803-7 Drawing and Painting เล่ม 3 220

366-164-8 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 180

521-821-2 สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ป.3 15

265-226-5 บันทึกรักการอ่าน 12

520-811-4 บฝ. ทักษะส่งเสริมการคิดค�านวณ เล่ม 1 52

520-812-1 บฝ. ทักษะส่งเสริมการคิดค�านวณ เล่ม 2 52

520-813-8 บฝ. ทักษะส่งเสริมการคิดค�านวณ เล่ม 3 52

520-814-5 บฝ. ทักษะส่งเสริมการคิดค�านวณ เล่ม 4 52

520-815-2 บฝ. ทักษะส่งเสริมการคิดค�านวณ เล่ม 5 52

520-816-9 บฝ. ทักษะส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เล่ม 1 45

520-817-6 บฝ. ทักษะส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เล่ม 2 45

520-818-3 บฝ. ทักษะส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เล่ม 3 45

520-819-0 บฝ. ทักษะส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เล่ม 4 45

520-820-6 บฝ. ทักษะส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เล่ม 5 45

 168-620-9 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 3 45

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

759-880-3 คุณหนูอ่านเอง เล่ม 3 38

510-810-0 คัดลายมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 3 34

510-806-3 คัดลายมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 3 34

523-806-7 คัดอังกฤษ เล่ม 3 34

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ
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หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

ฝึกอ่าน.... ฝึกเขียน...

สื่อเสริม เพิ่มทักษะ 

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก

เขียนไม่ ได้ และคิดค�านวณไม่เป็น

อญ.
ป.3



กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-811-3 ภาษาไทย 75

555-815-8 คณิตศาสตร์ 74

569-893-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88

569-894-6 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 55

555-836-3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 58

546-869-3 พระพุทธศาสนา 38

546-870-9 ประวัติศาสตร์ 30

567-816-0 สุขศึกษาและพลศึกษา 62

546-872-3 ทัศนศิลป์ 32

546-873-0 ดนตรี-นาฏศิลป์ 45

569-881-6 การงานอาชีพ 46

660-056-6 Guess What! Activity Book 4 86

873-668-3 Super Kids Activity Book 4 79

564-846-0 Smart English Workbook 4 98

510-811-7 คัดลายมือ (หัวกลมตัวกลม) เล่ม 4 34

510-807-0 คัดลายมือ (หัวกลมตัวเหลี่ยม) เล่ม 4 34

523-807-4 คัดอังกฤษ เล่ม 4 34

168-625-4 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 4 38

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

508-819-8 ภาษาไทย 95

555-819-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 92

555-820-2 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 92

570-802-7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99

570-803-4 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 84

555-829-5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 115

567-806-1 สุขศึกษาและพลศึกษา 118

508-855-6 ดนตรี-นาฏศิลป์ 78

510-801-8 ทัศนศิลป์ 54

569-885-4 การงานอาชีพ 68

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-839-7 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.4 95

508-804-4 Drawing and Painting เล่ม 4 220

366-165-5 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 220

543-878-8
ระเบียนสะสม ประถมศึกษา (ป.1-6)

+ ระเบียนย่อ
24

540-859-0
แบบรายงานประจ�าตัวนักเรียน

ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
20

521-822-9 สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ป.4 15

265-226-5 บันทึกรักการอ่าน 12

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน 
หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

052-708-3 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 55

052-710-6 วรรณคดีและวรรณกรรม 55

053-967-3 คณิตศาสตร์ 98

054-504-9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88

054-505-6 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 64

053-977-2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 66

052-723-6 พระพุทธศาสนา 35

052-724-3 ประวัติศาสตร์ 35

052-385-6 สุขศึกษาและพลศึกษา 80

052-383-2 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 82

054-474-5 การงานอาชีพ 48

660-055-9 Guess What! Pupil’s Book 4 120

873-662-1 Super Kids Student Book 4 120

054-318-2 Smart English Student’s Book 4 125

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51อญ.
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รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

053-032-8 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 60

053-034-2 วรรณคดีและวรรณกรรม 58

054-289-5 คณิตศาสตร์ 106

054-507-0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78

054-506-3 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 60

054-270-3 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (รวม 3 สาระ) 90

051-269-0 พระพุทธศาสนา 45

051-270-6 ประวัติศาสตร์ 39

052-746-5 สุขศึกษาและพลศึกษา 86

052-744-1 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 92

054-475-2 การงานอาชีพ 58

660-057-3 Guess What! Pupil’s Book 5 120

873-663-8 Super Kids Student Book 5 120

054-319-9 Smart English Student’s Book 5 125

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

541-803-2 ภาษาไทย 52

561-821-0 คณิตศาสตร์ 79

569-895-3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82

569-896-0 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 46

561-827-2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (รวม 3 สาระ) 65

546-877-8 พระพุทธศาสนา 40

546-878-5 ประวัติศาสตร์ 32

567-817-7 สุขศึกษาและพลศึกษา 65

546-880-8 ทัศนศิลป์ 32

546-881-5 ดนตรี-นาฏศิลป์ 55 

569-882-3 การงานอาชีพ 48

660-058-0 Guess What! Activity Book 5 86

873-669-0 Super Kids Activity Book 5 79

564-847-7 Smart English Workbook 5 98

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

544-805-3 ภาษาไทย 92

561-830-2 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 84

561-831-9 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 86

570-804-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118

570-805-8 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 77

561-843-2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 125

567-807-8 สุขศึกษาและพลศึกษา 112

547-847-0 ดนตรี-นาฏศิลป์ 85

510-802-5 ทัศนศิลป์ 62

569-886-1 การงานอาชีพ 88

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-840-3 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.5 95

508-805-1 Drawing and Painting เล่ม 5 220

366-166-2 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 220

521-823-6 สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ป.5 15

265-226-5 บันทึกรักการอ่าน 12

510-812-4 คัดลายมือ เล่ม 5 34

523-808-1 คัดอังกฤษ เล่ม 5 34

168-634-6 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 5 30

168-639-1 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 6 48

รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด ส่วนลด

ส่วนลด

ส่วนลด

สุทธิ สุทธิ

สุทธิ

สุทธิ
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หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน
หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

อญ.



หนังสือฝึกทักษะการอ่านและการเขียนทางภาษา 

ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงสุด 

กิจกรรมครบตามตัวชี้วัด’ 51
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนุกกับวิทยาศาสตร์

Drawing and Painting เอกสารการประเมินพัฒนาการฯ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

051-143-3 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 89

051-144-0 วรรณคดีและวรรณกรรม 72

054-452-3 คณิตศาสตร์ 105 

054-458-5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85

054-459-2 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 68

054-465-3 สังคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (รวม 3 สาระ) 82

051-272-0 พระพุทธศาสนา 45

051-273-7 ประวัติศาสตร์ 42

053-051-9 สุขศึกษาและพลศึกษา 88

053-049-6 ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) 98

054-469-1 การงานอาชีพ 60

660-059-7 Guess What! Pupil’s Book 6 120

873-664-5 Super Kids Student Book 6 120

054-320-5 Smart English Student’s Book 6 125

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

520-897-8 ภาษาไทย 64

 569-842-7 คณิตศาสตร์ 75

 569-845-8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90

 569-846-5 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 48

 569-848-9 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม (รวม 3 สาระ) 72

546-885-3 พระพุทธศาสนา 42

546-886-0 ประวัติศาสตร์ 32

567-818-4 สุขศึกษาและพลศึกษา 62

546-888-4 ทัศนศิลป์ 32

546-889-1 ดนตรี-นาฏศิลป์ 55

569-870-0 การงานอาชีพ 48

660-060-3 Guess What! Activity Book 6 86

873-670-6 Super Kids Activity Book 6 79

564-848-4 Smart English Workbook 6 98

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

547-845-6 ภาษาไทย 96

569-851-9 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 98 

569-852-6 คณิตศาสตร์ เล่ม 2 105

 569-857-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 115 

569-858-8 เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) 80

569-864-9 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120

567-808-5 สุขศึกษาและพลศึกษา 112

547-848-7 ดนตรี-นาฏศิลป์ 85

510-803-2 ทัศนศิลป์ 62

569-872-4 การงานอาชีพ 78  

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

538-841-0 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป.6 95

508-806-8 Drawing and Painting เล่ม 6 220

366-168-6 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 240

521-824-3 สมุดบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ป.6 15

265-226-5 บันทึกรักการอ่าน 12

510-813-1 คัดลายมือ เล่ม 6 34

523-809-8 คัดอังกฤษ เล่ม 6 34

168-642-1 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 7 48

168-648-3 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 8 48

168-651-3 ชุดพัฒนาอัจฉริยภาพทางการคิด เล่ม 9 48

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

เพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน 

หนังสือเรียนหลักสูตรแกนกลาง’ 51

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัด’ 51อญ.

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

35

ป.6



หนังสือเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หนังสือรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

เป็นหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด (3rd Edition) ผู้เรียนจะได้เสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษจากเรื่องราว 
การผจญภัยต่าง ๆ ผ่านตัวละครท่ีหลากหลาย พร้อมทั้งได้ค�าศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านและการออกเสียงผ่านการฟัง การสนทนา และการร้องเพลง 
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกการสร้างประโยคตามโครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้องและฝึกฝนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ท�าให้ง่ายต่อการจดจ�า 
และน�าไปใช้ หนังสือเรียนชุดนี้ยังตรงกับมาตรฐานสากล CEFR ในระดับ A1- A2+

36

หนังสือเรียนชุด SSUPERUPER  KKIDS IDS จากส�านักพิมพ์เพียร์สัน (Pearson)

ส่วนประกอบของหนังสือ จุดเด่นของหนังสือเรียน

1. หนังสือเรียน Student Book

2. แบบฝึกหัด Activity Book

3. คู่มือครูหนังสือเรียน 

4. CD แผนการจัดการเรียนรู้

5. โปรแกรมหน้าหนังสือเรียน พร้อมเสียงออดิโอและเฉลยค�าตอบ 

    Teacher Presentation Tool

6. Student Book Audio

7. Activity Book Audio

8. เว็บไซต์สื่อช่วยสอนส�าหรับครู Pearson English Portal (PEP)

 เช่น Course Audio, Teacher’s Guides, Assessment Packs,  
 Picture Cards

ชุด SSUPERUPER  KKIDSIDS ชุด SSUPERUPER  KKIDS  IDS  (3rd Edition)

●	 ภาพประกอบที่สะดุดตาซึ่งช่วยสร้างความสนใจ

 ให้แก่ผู้เรียน

●		 เสริมบทเรียนที่ทันสมัยในแต่ละบทเรียน

 ผ่านหัวข้อ Discover it!

●	 เสริมบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

 วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ผ่านหัวข้อ Culture

●		 เสริมบทอ่านในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

 ทักษะการอ่านเขียนที่จ�าเป็นต่อผู้เรียน

S S uperuper  K K idsids



    

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

A  A 43  Listen. Point. Say.

B  A 44  Listen. Write pl, fl  or cl. Read.

C  A 45  Listen. Write. Draw a line.

p l f l c l
plate

climb

plane

cloudyplay clock

1  We’re going by .  

2  It’s my .  

3  I have a .  

We’re in Australia. It’s 1 oudy. We went to a park. 

We 2 ayed soccer. We saw some 3 owers, 

too. We went to Uluru, but we didn’t 4 imb it.

baseball player 
fl y a kite 
closet

flag flowers

flashlight

22

Read it!

M03A_SK3E_SB_4_5469_U03.indd   22 26/10/2019   下午1:23

For review purposes only Check “My Progress” (p. 79)

Hi Dad,
We’re in Australia. We saw 
a lot of animals yesterday. 
We saw some kangaroos. 
They can hop very fast. We 
saw some koalas, too. They 
sit in trees and eat. They 
sleep a lot, too. Bye!
Chip

START

FINISH

A  Play. Ask. Answer.

B  Read. Circle T = true, F = false.

1  Chip saw a lot of animals yesterday. T    F

2  He saw some kangaroos. T    F

3  Koalas can hop very fast. T    F

4  Koalas eat and sleep in trees. T    F

 Get into pairs. Throw a die. Look at the number and move your marker. Your partner looks at the die and 
makes the question (e.g., Roll 1. Move to kangaroo. Question: Is a kangaroo big?) Answer the question.

 big  slow

 small   cute  

 fast   red

Go forward
one space.

Go back
three spaces.

Is a kangaroo big?

3

23

Practice it!

M03A_SK3E_SB_4_5469_U03.indd   23 26/10/2019   下午1:23

For review purposes only

Talk about it!

Practice it!

Read it! 

B  A 32  Listen. Number.Words A  A 31  Listen. Point. Say. 

wombatkangaroo emukoala crocodile

That’s Ayers Rock. We call it Uluru.
1

2

Is a kangaroo fast?

Yes, it is.

Wow!

It’s too dangerous.

We can’t climb it.

Is a koala 
fast?

No, it’s not. A koala 
is very slow.

Why not?

18

3 Animals in Australia

M03A_SK3E_SB_4_5469_U03.indd   18 26/10/2019   下午1:23

For review purposes only

Story C  A 33  Listen. Dialogs D  A 34—37  Listen. Point. Say.

cutebig fastsmall slow

Sure. Go ahead.

Did you see a wombat yesterday?
4

I want to take a picture. 
Can I use your camera?

No, I didn’t. 
But I saw a koala.

turtle
hamster
rabbit
brown
gray

3

19

Talk about it!

M03A_SK3E_SB_4_5469_U03.indd   19 28/10/2019   上午11:00

For review purposes only

ฝึกสนทนาผ่านเรื่องราว 
พร้อมทั้งเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ 

ฝึกสร้างประโยค 
จากค�าศัพท์ที่ก�าหนด

ฝึกอ่านเสียงพยัญชนะ
และสระตามหลัก phonics

37

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

 873-659-1  Super Kids Student Book 1   120
 873-660-7  Super Kids Student Book 2   120
 873-661-4  Super Kids Student Book 3   120
 873-662-1   Super Kids Student Book 4   120
 873-663-8  Super Kids Student Book 5   120
 873-664-5  Super Kids Student Book 6   120
 873-665-2  Super Kids Activity Book 1   79
 873-666-9  Super Kids Activity Book 2   79
 873-667-6   Super Kids Activity Book 3   79
 873-668-3   Super Kids Activity Book 4   79
 873-669-0   Super Kids Activity Book 5   79
 873-670-6     Super Kids Activity Book 6   79
 581-811-5 Super Kids Student Book 1 (E-Book)   145
 581-812-2 Super Kids Student Book 2 (E-Book)   145
 581-813-9 Super Kids Student Book 3 (E-Book)   145
 581-814-6 Super Kids Student Book 4 (E-Book)   145
 581-815-3 Super Kids Student Book 5 (E-Book)   145
 581-816-0 Super Kids Student Book 6 (E-Book)   145

รวมเป็นเงิน ส่วนลด สุทธิ



SmartSmart  EnglishEnglish
ใหม่
ล่าสุด

Smart EnglishSmart English เป็นหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานภาษาองักฤษ 
ชุดใหม่ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 
เหมาะกับบริบทของเด็กไทย เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (CLT) หนังสือเรียนยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาการเรียนภาษา
อังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน และยังมี
การเพิม่เตมิการจดจ�าค�าศพัท์และการอธบิายไวยากรณ์อย่างง่าย 
เพื่อให้เด็กไทยเกิดทัศนคติที่ ดีต ่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
และสามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

S
tu

d
e
n
t’
s
 
B
o
o
k

T
e
a
c
h
e
r
’s

 
B
o
o
k

Class Audio CD

W
o
r
k
b
o
o
k

หนังสือรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 

●	 เนื้อหาของบทเรียนเข้าใจง่ายและสามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

● หน่วยการเรียนรู้เป็นเรื่องราวเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เหมาะกับเด็กไทย

 และเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language  

 Teaching (CLT)

●  มกีารเรยีนค�าศพัท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Grammar) ทีท่�าให้เข้าใจง่าย 

 และท�าให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สนุกสนาน

 โดยผ่านภาพประกอบจริง ภาพการ์ตูน พร้อมสอนไวยากรณ์สั้น ๆ 

 แต่เกิดความเข้าใจและจดจ�าและเกิดการน�าไปใช้ได้จริง

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

054-315-1 Smart English Student’s Book 1 125

054-316-8 Smart English Student’s Book 2 125

054-317-5 Smart English Student’s Book 3 125

054-318-2 Smart English Student’s Book 4 125

054-319-9 Smart English Student’s Book 5 125

054-320-5 Smart English Student’s Book 6 125

564-843-9 Smart English Workbook 1 98

564-844-6 Smart English Workbook 2 98

564-845-3 Smart English Workbook 3 98

564-846-0 Smart English Workbook 4 98

564-847-7 Smart English Workbook 5 98

564-848-4 Smart English Workbook 6 98

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

38

จุดเด่น

ทุกโรงเรียนพร้อมใช้

 NEW EXPRESS ENGLISH
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EXPRESSEXPRESSEXPRESS ENGLISHENGLISHENGLISH

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

508-810-5 NEW Express English 1 (Activity Book) 98

508-811-2 NEW Express English 2 (Activity Book) 98

508-812-9 NEW Express English 3 (Activity Book) 98

508-813-6 NEW Express English 4 (Activity Book) 98

508-814-3 NEW Express English 5 (Activity Book) 98

508-815-0 NEW Express English 6 (Activity Book) 98

050-292-9 NEW Express English Class Audio CD 1-6 1,440

570-849-2 DVD-Rom แผนการจัดการเรียนรู้  NEW Express English 200 ชม./ปี 2,880

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

แผนการสอนรายชั่วโมงFree

ใช้ดี เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของครูที่สุด

ครบถ้วน สมบูรณ์แบบในเล่ม

ทุกโรงเรียนพร้อมใช้

 NEW EXPRESS ENGLISH
สุดยอด

หนังสือ

พร้อมเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง’ 51

NEW EXPRESS ENGLISH

มีแบบทดสอบท้ายหน่วย (Unit Test) ทุกหน่วยเพื่อทบทวนเมื่อจบบทเรียน

มีใบงาน (Worksheets) ทุกหน่วย พร้อมเกณฑ์การประเมิน

เนื้อหาตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูตร

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกทักษะทางภาษาที่หลากหลายและให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์

ฝึกเขียนและอ่านค�าศัพท์ด้วยกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง

มีตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่ชนะเลิศระดับประเทศส�าหรับเป็นแนวทางให้ครูและผู้เรียน

ค�าสั่งภาษาอังกฤษมีค�าแปลภาษาไทยให้เข้าใจได้ง่าย

ท้ายเล่มมีคลังค�าศัพท์รายหน่วย มีค�าอ่านและค�าแปล

สรุปหลักไวยากรณ์เป็นภาษาไทย พร้อมตัวอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

น�าเสนอเนื้อหา โดยเน้นการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)

ตรงตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เฉลยค�าตอบของหนังสือเรียน
และแบบทดสอบท้ายหน้าทุกข้อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้วยแนวข้อสอบ O-NET

รอบรู้อาเซียน เกร็ดความรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เน้นการฝึกทักษะที่หลากหลาย
และทักษะการคิด (Thinking Skills)

ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ

ได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา 

แก้ ไขปัญหาทุกรูปแบบ 

ให้กับครูไทย

ที่สอนภาษาอังกฤษ

รวมเนื้อหา กิจกรรม 

แบบทดสอบ และใบงาน

ในเล่มเดียวกัน

อย่างสมบูรณ์

รวมกิจกรรม

ฝึกทักษะการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนครบถ้วน

NEW EXPRESS ENGLISHNEW EXPRESS ENGLISH

สุดยอด

คู่มือครูหนังสือเรียน 



หนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

547-828-9 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English 1 60

547-829-6 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English 2 52

547-830-2 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English 3 66

547-831-9 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English 4 72

547-832-6 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English 5 86

547-833-3 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar Clever English 6 88

ผู้แต่ง : ราณีและณฤทธิ์ แก้วรุ่งเรือง
รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

GRAMMARGRAMMAR
CLEVER ENGLISH

ค
ู่ม
ือ
ค
ร
ูห
น
ัง
ส
ือ

G
r
a
m

m
a
r
 C

le
v
e
r
 E

n
g
li
s
h
 1

-
6

ปูพื้นฐานที่ดีส�าหรับความสามารถและทักษะในการอ่านและการเขียนตามจุดเน้น

ในการพัฒนาผู้เรียนของ สพฐ.

อธิบายและทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างแม่นย�า

เพื่อให้น�าไปใช้สื่อสารได้ตามวัยอย่างคล่องแคล่ว

แก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ 

และอ่านได้อย่างมั่นใจ

เพิ่มพูนความสนุกในการเรียนรู้ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาให้สูงขึ้น

มีแบบทดสอบการเรียนรู้ส�าหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 ให้ใช้ประเมินผลได้สะดวก 

เตรียมพร้อมส�าหรับบทเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

มีรายการค�าศัพท์ส�าหรับแต่ละระดับชั้นเพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนก่อนสอบ

สอดแทรกการน�าเสนอเทศกาลงานฉลองของไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ 

เพื่อใช้เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณ ี
ของเจ้าของภาษากับของไทย

สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดคุณสมบัติตามตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

40

Guess Guess What!What!
หนังสือ  

รายวิชาพื้นฐาน

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

660-048-1 Guess What! Pupil’s Book 1 120

660-050-4 Guess What! Pupil’s Book 2 120

660-053-5 Guess What! Pupil’s Book 3 120

660-055-9 Guess What! Pupil’s Book 4 120

660-057-3 Guess What! Pupil’s Book 5 120

660-059-7 Guess What! Pupil’s Book 6 120

660-049-8 Guess What! Activity Book 1 86

660-052-8 Guess What! Activity Book 2 86

660-054-2 Guess What! Activity Book 3 86

660-056-6 Guess What! Activity Book 4 86

660-058-0 Guess What! Activity Book 5 86

660-060-3 Guess What! Activity Book 6 86

ส่วนประกอบของหนังสือชุด  Guess What! ป.1-6Guess What! ป.1-6

1. หนังสือเรียน Pupil’s book

2. แบบฝึกหัด Activity book

3. คู่มือครูหนังสือเรียน

4. CD แผนการสอน

5. Teacher’s book CD คู่มือครูฉบับภาษาอังกฤษ

6. Presentation Plus DVD-Rom โปรแกรมหน้าหนังสือเรียน

 พร้อมแถบเครื่องมือสื่อเสียงและวิดีโอ

7. Teacher’s Resource and Test CD-Rom

8. Class Audio CDs 

เป้าหมายการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
● เนื้อหาของหนังสือ Guess What! มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

● ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง’ 51 พร้อมทั้งปลูกฝัง  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษา

รวมเป็นเงิน ส่วนลด สุทธิ



Imported

Version

978-1-108-72429-6 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 1 295

978-1-108-72430-2 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 2 295

978-1-108-72431-9 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 3 295

978-1-108-72432-6 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 4 295

978-1-108-72433-3 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 5 295

978-1-108-72434-0 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 6 295

978-1-108-72435-7 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 7 295

978-1-108-72436-4 Coding Sandpit (based on Computational Thinking) SB 8 295
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ชุดกิจกรรม
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 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

 545-840-3  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM ป.1   49

 545-841-0 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM ป.2   49

 545-842-7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM ป.3   49

 545-843-4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM ป.4   49

 545-844-1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM ป.5   49

 545-845-8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM ป.6   49

รวมเป็นเงิน ส่วนลด สุทธิ

ก้าวทันประเทศไทย 4.0 และโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา

●	 การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ�าลอง

 ผ่านการลงมือปฏิบัติ

●	 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

 (Child-centered)

●	 เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)

●	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ 

 (Constructivism)

พร้อม คำู่มือคำรู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

การเรียนรู้บูรณาการ ชั้น ป.1-6การเรียนรู้บูรณาการ ชั้น ป.1-6

 สื่อการเรียนรู้ชุด Coding Sandpit ประกอบด้วยหนังสือ 8 เล่ม มีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมโลกในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ 
เนื้อหาสาระของหนังสือแต่ละเล่มประกอบด้วย การให้ความรู้และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) การคิดเชิงค�านวณ (Computational Thinking)  
และการให้เหตุผลเชิงวิพากษ์ (Critical Reasoning) นอกจากนี้ยังครอบคลุมการให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฉบับนำาเข้าจากต่างประเทศฉบับนำาเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่นของหนังสือแต่ละเล่ม

Coding SandpitCoding Sandpit

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

 รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน



 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ เน ้นสร้างเสริมพัฒนาชีวิตตามนโนบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ใช ้

กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 

มรีะเบียบวินยั ความเสียสละ ความสามคัคี การบ�าเพญ็ตนเพือ่ส่วนรวมตามวตัถปุระสงค์ของคณะลกูเสอืแห่งชาติ

 หนังสือชุดน้ีส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือที่มีความหลากหลาย น่าสนใจเพื่อกระตุ ้นให้รู ้จักเอาตัวรอด 

ในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 

 *สะดวกในการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
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กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ป.1-6



ยกระดับสู่การสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังระเบียบวินัยเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

เพิม่วธิจีดักจิกรรม
การเรียนรู้ลูกเสือ

เสริมภาคำผนวกท้ายเล่ม 
และคำวามรู้ส�หรับผู้ก�กับลูกเสือ

คำ�ตอบชัดเจนทุกข้อ (ตรงกับชุดกิจกรรม หน้าต่อหน้า)เฉลย

รหัสสินค้า รายชื่อหนังสือ เล่มละ จ�านวน รวมเงิน

570-888-1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือส�ารอง ดาวดวงที่ 1 ป.1 78

570-889-8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือส�ารอง ดาวดวงที่ 2 ป.2 78

570-890-4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือส�ารอง ดาวดวงที่ 3 ป.3 64

570-891-1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ลูกเสือตรี ป.4 68

570-892-8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ลูกเสือโท ป.5 78

570-893-5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ป.6 80

รวมเป็นเงิน

ส่วนลด

สุทธิ

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ถือราคาปกเป็นส�าคัญ

แผนการจัด

กิจกรรม

พฒันาผูเ้รยีน

DVD
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คู่มือครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ



โปรดพิจารณาสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่

สื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

พัฒนาการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพ โดยเน้นทักษะกระบวนการ

ในศตวรรษที่ 21

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน

สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

NT/O-NET/PISA

เพื่อยกระดับผลการประเมิน

ระดับชาติ/นานาชาติ

สู่การปฏิบัติ (Active Learning) 

และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ตามแนวทางประเทศไทย 4.0

www.iadth.com

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999 แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666

การจัดส่งเงินค่าหนังสือ 
ท่านสามารถช�าระ 
โดยทางไปรษณีย์ธนาณัติ 
โดยสั่งจ่ายในนาม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
ปณ.ดุสิต 

ส�าหรับการช�าระเงิน 
ท่านสามารถช�าระเงิน
ภายหลังจากโรงเรียนเปิดเรียน
ตั้งแต่  วันที่ 16 พ.ค. 2564 
เป็นต้นไป

หนังสือส่งคืน 
โดยทางไปรษณีย์ 
หรือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เข้าไปรับคืนภายหลัง
หรือจัดส่งคืนทางบริษัทขนส่ง

การสั่งซื้อ สั่งได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ทางสถาบันฯ สามารถจัดส่ง

ได้ทันที ค่าขนส่งฟรี !

สั่งก่อน
ขายก่อน

ส่งก่อน
ช�าระเงินภายหลัง

ร้านค้ามาตรฐานทั่วไป ทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
หรอืตดิตอ่โดยตรงท่ี  สถาบนัพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.)

เจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ ที่ไปติดต่อกับท่าน

ทางสถาบันฯ จะส่งหนังสือไปให้ท่านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

กิจกรรมเน้นการคิด

GPAS 5 Steps

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และความเป็นพลเมืองและพลโลก

เสริมแนวข้อสอบ

เพิ่มองค์ความรู้




