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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 จาํนวนนบัท่ี

มากกวา่ 100,000   
Math_P_4.1.1.1 ทบทวนการอ่านและการ

เขียนตวัเลขแสดงจาํนวน
นบัท่ีไม่เกิน 100,000 

Math_P_4.1.1.2 การอ่านและเขียนตวัเลข
แสดงจาํนวนนบัท่ีมากกวา่ 
100,000 

Math_P_4.1.1.3 ค่าประจาํหลกัและการเขียน
จาํนวนในรูปกระจาย 

Math_P_4.1.1.4 การเปรียบเทียบจาํนวนนบั 
Math_P_4.1.1.5 การเรียงลาํดบัจาํนวนนบั 
Math_P_4.1.1.6 แบบรูปของจาํนวนนบั 

ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.1.7 แบบรูปของจาํนวนนบั 

ตอนท่ี 2 
2 การบวกและการลบ  Math_P_4.1.2.1 โจทยก์ารบวก 

Math_P_4.1.2.2 โจทยก์ารลบ 
Math_P_4.1.2.3 การบวกจาํนวนหลายหลกั

ไม่มีการทด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 

  Math_P_4.1.2.4 การบวกจาํนวนหลายหลกัมี
การทด ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.5 การบวกจาํนวนหลายหลกัมี
การทด ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.6 โจทยปั์ญหาการบวก  
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.7 โจทยปั์ญหาการบวก  
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.8 โจทยปั์ญหาการบวก  
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.2.9 การลบจาํนวนหลายหลกัไม่
มีการกระจาย 

Math_P_4.1.2.10 การลบจาํนวนหลายหลกัมี
การกระจาย  ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.11 การลบจาํนวนหลายหลกัมี
การกระจาย   ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.12 โจทยปั์ญหาการลบ  
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.2.13 โจทยปั์ญหาการลบ  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.2.14 โจทยปั์ญหาการลบ  
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.2.15 การสร้างโจทยปั์ญหา 
การบวก 

Math_P_4.1.2.16 การสร้างโจทยปั์ญหา 
การลบ 

3 การคูณ   Math_P_4.1.3.1 การคูณจาํนวนหน่ึงหลกักบั
จาํนวนหลายหลกั 

Math_P_4.1.3.2 การคูณจาํนวนสองหลกักบั
จาํนวนมากกวา่สองหลกั 
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.3.3 การคูณจาํนวนสองหลกักบั
จาํนวนมากกวา่สองหลกั 
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.3.4 การคูณจาํนวนสองหลกักบั
จาํนวนมากกวา่สองหลกั 
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.3.5 โจทยปั์ญหาการคูณ  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.3.6 โจทยปั์ญหาการคูณ  
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.3.7 โจทยปั์ญหาการคูณ  
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.3.8 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
คูณ ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.3.9 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
คูณ ตอนท่ี 2 

4 การหาร   Math_P_4.1.4.1 การหารท่ีตวัหารมีหน่ึง
หลกั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.2 การหารท่ีตวัหารมีหน่ึง
หลกั ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.3 การหารท่ีตวัหารมีสองหลกั 
Math_P_4.1.4.4 การหารท่ีตวัหารมีสองหลกั  

ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.4.5 การหารท่ีตวัหารมีสองหลกั  

ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.4.6 การหารท่ีตวัหารมีสามหลกั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.7 การหารท่ีตวัหารมีสามหลกั 
ตวัตั้งมีหลายหลกั ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.8 โจทยปั์ญหาการหาร  
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.9 โจทยปั์ญหาการหาร  
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.10 โจทยปั์ญหาการหาร   
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.1.4.11 โจทยปั์ญหาการหาร  
ตอนท่ี 4 

Math_P_4.1.4.12 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
หาร ตอนท่ี 1 

Math_P_4.1.4.13 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
หาร ตอนท่ี 2 

Math_P_4.1.4.14 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
หาร ตอนท่ี 3 

5 เวลา 
 

Math_P_4.1.5.1 การบอกเวลา 
Math_P_4.1.5.2 การบอกระยะเวลา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_4.1.5.3 ความสัมพนัธ์ของหน่วย

เวลา 
Math_P_4.1.5.4 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.5.5 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.5.6 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัเวลา 

ตอนท่ี 3 
6 การวดัความยาว  

การชัง่และการตวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.1.6.1 การวดัความยาว ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.6.2 การวดัความยาว ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.6.3 การวดัความยาว ตอนท่ี 3 
Math_P_4.1.6.4 โจทยก์ารวดัความยาว 
Math_P_4.1.6.5 โจทยปั์ญหาการวดัความ

ยาว 
Math_P_4.1.6.6 การชัง่ ตอนท่ี 1 
Math_P_4.1.6.7 ความสัมพนัธ์ของหน่วย

การชัง่ 
Math_P_4.1.6.8 การชัง่ ตอนท่ี 2 
Math_P_4.1.6.9 โจทยก์ารชัง่ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
 
 
 
 
 

Math_P_4.1.6.10 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการชัง่ 
Math_P_4.1.6.11 การตวง 
Math_P_4.1.6.12 ความสัมพนัธ์ของหน่วย

การตวง 
Math_P_4.1.6.13 โจทยก์ารตวง 
Math_P_4.1.6.14 โจทยปั์ญหาการตวง 
Math_P_4.1.6.15 การแกปั้ญหาเก่ียวกบั การ

วดั การชัง่และการตวง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การบวก  ลบ คูณ 

หารระคน 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.2.1.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.1.2 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.1.3 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.1.4 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ  หารระคน ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.1.5 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.1.6 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.1.7 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
บวก การลบ การคูณ และ
การหารระคน ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.1.8 การสร้างโจทยปั์ญหาการ
บวก การลบ การคูณ และ
การหารระคน ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_4.2.1.9 การสร้างโจทยปั์ญหาการ

บวก การลบ การคูณ และ
การหารระคน ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.1.10 การเฉล่ีย 
2 เศษส่วน 

 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.2.3.1 ความหมาย การอ่าน และ
การเขียนเศษส่วน ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.3.2 ความหมาย การอ่าน และ
การเขียนเศษส่วน ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.3.3 การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมี
ตวัส่วนเท่ากนั 

Math_P_4.2.3.4 การเรียงลาํดบัเศษส่วนท่ีมี
ตวัส่วนเท่ากนั 

Math_P_4.2.3.5 การบวกเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนเท่ากนั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.3.6 การบวกเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนเท่ากนั ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.3.7 การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
เท่ากนั ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.3.8 การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 10  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
เท่ากนั ตอนท่ี 2 

3 ทศนิยม 
 
 
 
 
 
 

Math_P_4.2.4.1 ความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมหน่ึง
ตาํแหน่ง ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.4.2 ความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมหน่ึง
ตาํแหน่ง ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.4.3 ความหมาย การอ่านและ
การเขียนทศนิยมหน่ึง
ตาํแหน่ง ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.4.4 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงตาํแหน่ง ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.4.5 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงตาํแหน่ง ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.4.6 การเรียงลาํดบัทศนิยมหน่ึง
ตาํแหน่ง 

Math_P_4.2.4.7 การเขียนความยาวและ
นํ้าหนกัเป็นทศนิยม 

4 เรขาคณิต Math_P_4.2.5.1 เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รังสี และมุม 
Math_P_4.2.5.2 การเรียกช่ือมุมและการ

เขียนสัญลกัษณ์แทนมุม 
Math_P_4.2.5.3 การเปรียบเทียบขนาดของ

มุมและชนิดของมุม 
Math_P_4.2.5.4 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป

ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตอนท่ี 1 

Math_P_4.2.5.5 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตอนท่ี 2 

Math_P_4.2.5.6 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตอนท่ี 3 

Math_P_4.2.5.7 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ตอนท่ี 4 

Math_P_4.2.5.8 เส้นทแยงมุม 
Math_P_4.2.5.9 เส้นขนาน ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_4.2.5.10 เส้นขนาน ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.11 รูปวงกลม ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.5.12 รูปวงกลม ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.13 รูปสมมาตร ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.5.14 รูปสมมาตร ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.15 แบบรูปของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืนๆ ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.5.16 แบบรูปของรูปเรขาคณิต

และรูปอ่ืนๆ ตอนท่ี 2 
Math_P_4.2.5.17 การประดิษฐ์ลวดลายโดย

ใชรู้ปเรขาคณิต 
6 พ้ืนท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 
 
 
 

Math_P_4.2.6.1 พ้ืนท่ี 
Math_P_4.2.6.2 การวดัพ้ืนท่ีและการหา

พ้ืนท่ี 
Math_P_4.2.6.3 การหาพื้นท่ีโดยประมาณ 
Math_P_4.2.6.4 พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.6.5 พ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
7 แผน-ภมิูรูปภาพ 

แผนภมิูแท่ง และ
ตาราง 
  
  
  
  
 

Math_P_4.2.7.1 การอ่านแผนภมิูรูปภาพ 
Math_P_4.2.7.2 การอ่านแผนภมิูแท่ง 
Math_P_4.2.7.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ

การจาํแนกขอ้มูล 
Math_P_4.2.7.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
Math_P_4.2.7.5 การเขียนแผนภูมิแท่ง 
Math_P_4.2.7.6 การอ่านตาราง ตอนท่ี 1 
Math_P_4.2.7.7 การอ่านตาราง ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 จาํนวนนบั และการ

บวก การลบ การ
คูณ การหาร 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.1.1 การอ่าน การเขียนตวัเลข
แสดงจาํนวน 

Math_P_5.1.1.2 การเรียงลาํดบัจาํนวน 
Math_P_5.1.1.3 หลกั ค่าประจาํหลกัและเลข

โดดตามค่าประจาํหลกั 
Math_P_5.1.1.4  การเขียนตวัเลขแสดง

จาํนวนในรูปการกระจาย 
Math_P_5.1.1.5 การหาค่าประมาณเป็น

จาํนวนเตม็สิบ เตม็ร้อย 
Math_P_5.1.1.6 การหาค่าประมาณเป็น

จาํนวนเตม็พนั 
Math_P_5.1.1.7 ค่าประมาณการบวก การลบ 

การคูณ การหาร 
Math_P_5.1.1.8 ค่าประมาณการบวกและ

การลบ 
Math_P_5.1.1.9 การคูณ 
Math_P_5.1.1.10 การหาร 
Math_P_5.1.1.11 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_5.1.1.12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 

ตอนท่ี 2 
Math_P_5.1.1.13 โจทยปั์ญหา 
Math_P_5.1.1.14 การสร้างโจทยปั์ญหา 
Math_P_5.1.1.15 แบบรูปจาํนวน 

2 มุม 
  
  
  
  

Math_P_5.1.2.1 การเรียกช่ือมุมและ
สัญลกัษณ์แทนมุม 

Math_P_5.1.2.2 ชนิดของมุม 
Math_P_5.1.2.3 การวดัขนาดของมุม 
Math_P_5.1.2.4 การวดัขนาดของมุมกลบั 
Math_P_5.1.2.5 การสร้างมุมโดยใชไ้มโ้พร

แทรกเตอร์ 
3 เส้นขนาน 

  
Math_P_5.1.3.1 เส้นขนาน 
Math_P_5.1.3.2 การสร้างเส้นขนานโดย

อาศยัเส้นตั้งฉาก  
4 สถิติและความน่าจะ

เป็นเบ้ืองตน้ 
  
  

Math_P_5.1.4.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและ
การจาํแนกขอ้มูล 

Math_P_5.1.4.2 การอ่านและเขียนแผนภมิู
แท่ง   
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  

Math_P_5.1.4.3 แผนภมิูแท่งท่ีมีการยน่ระยะ
ของเส้นแสดงจาํนวน   

Math_P_5.1.4.4 แผนภมิูแท่งเปรียบเทียบ 
Math_P_5.1.4.5 การคาดคะเนการเกิดข้ึน

ของเหตุการณ์ 
5 เศษส่วน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.5.1 ความหมายเศษส่วน 
Math_P_5.1.5.2 เศษส่วนท่ีเท่ากนั 
Math_P_5.1.5.3 การหาเศษส่วนท่ีเท่ากบั

เศษส่วนท่ีกาํหนดให ้
Math_P_5.1.5.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมี

ตวัส่วนเท่ากนั 
Math_P_5.1.5.5 การเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมี

ตวัส่วนไม่เท่ากนั 
Math_P_5.1.5.6 เศษส่วนอยา่งตํ่า 
Math_P_5.1.5.7 เศษส่วนท่ีเท่ากบัจาํนวนนบั 
Math_P_5.1.5.8 เศษส่วนแท ้เศษเกิน และ

จาํนวนคละ  
Math_P_5.1.5.9 การเขียนเศษเกินในรูป

จาํนวนคละ ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_5.1.5.10 การเขียนเศษเกินในรูป

จาํนวนคละ ตอนท่ี 2 
Math_P_5.1.5.11 การทาํจาํนวนคละในรูป

เศษเกิน ตอนท่ี 1 
Math_P_5.1.5.12 การทาํจาํนวนคละในรูป

เศษเกิน ตอนท่ี 2 
6 การบวก การลบ 

การคูณ และการ
หารเศษส่วน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.6.1 การบวกและการลบ
เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนเท่ากนั 

Math_P_5.1.6.2 การบวกเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนไม่เท่ากนั 

Math_P_5.1.6.3 การลบเศษส่วนท่ีมีตวัส่วน
ไม่เท่ากนั 

Math_P_5.1.6.4 โจทยปั์ญหาการบวก
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.5 โจทยปั์ญหาการลบ
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.6 การคูณเศษส่วนกบัจาํนวน
นบั 

Math_P_5.1.6.7 การคูณเศษส่วนกบัเศษส่วน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  

Math_P_5.1.6.8 โจทยปั์ญหาการคูณ
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.9 การหารเศษส่วนกบัจาํนวน
นบั 

Math_P_5.1.6.10 การหารเศษส่วนกบั
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.11 โจทยปั์ญหาการหาร
เศษส่วน ตอนท่ี 1 

Math_P_5.1.6.12 โจทยปั์ญหาการหาร
เศษส่วน ตอนท่ี 2 

Math_P_5.1.6.13 การบวก ลบ คูนระคนของ
เศษส่วน 

Math_P_5.1.6.14 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ 
คูณ ระคนของเศษส่วน 

Math_P_5.1.6.15 แบบรูปของจาํนวน 
7 ทศนิยม 

  
  
  

Math_P_5.1.7.1 ทศนิยมสองตาํแหน่งท่ีนอ้ย
กวา่หน่ึง 

Math_P_5.1.7.2 ทศนิยมสองตาํแหน่งท่ี
มากกวา่หน่ึง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.1.7.3 ทศนิยมและจาํนวนนบั 
Math_P_5.1.7.4 หลกัและค่าของเลขโดด

ตามค่าประจาํหลกัของ
จาํนวนทศนิยม 

Math_P_5.1.7.5 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สองตาํแหน่งในรูปการ
กระจาย 

Math_P_5.1.7.6 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงตาํแหน่งกบัทศนิยม
หน่ึงตาํแหน่ง 

Math_P_5.1.7.7 การเปรียบเทียบทศนิยม
สองตาํแหน่งกบัทศนิยม
สองตาํแหน่ง 

Math_P_5.1.7.8 การเปรียบเทียบทศนิยม
หน่ึงตาํแหน่งกบัทศนิยม
สองตาํแหน่ง 

Math_P_5.1.7.9 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สองตาํแหน่งในรูปของ
เศษส่วน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_5.1.7.10 การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วน

เป็นสิบหรือร้อยใหอ้ยูใ่นรูป
ทศนิยม 

Math_P_5.1.7.11 โจทยปั์ญหาทศนิยม  
ตอนท่ี 1 

Math_P_5.1.7.12 โจทยปั์ญหาทศนิยม  
ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การบวก การลบ 

และการคูณทศนิยม    
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.1.1 การบวกทศนิยมไม่เกินสอง
ตาํแหน่ง 

Math_P_5.2.1.2 การบวกทศนิยมท่ีมีการทด  
ตอนท่ี 1 

Math_P_5.2.1.3 การบวกทศนิยมท่ีมีการทด  
ตอนท่ี 2 

Math_P_5.2.1.4 การบวกทศนิยมสาม
จาํนวน  (บวกในแนวนอน) 

Math_P_5.2.1.5 การบวกทศนิยมสาม
จาํนวน  (บวกในแนวตั้ง) 

Math_P_5.2.1.6 การลบทศนิยมท่ีไม่มีการ
กระจาย 

Math_P_5.2.1.7 การลบทศนิยมท่ีมีการ
กระจาย 

Math_P_5.2.1.8 โจทยปั์ญหาการบวก
ทศนิยม 

Math_P_5.2.1.9 โจทยปั์ญหาการลบทศนิยม    
Math_P_5.2.1.10 การคูณทศนิยมไม่เกินสอง

ตาํแหน่งกบัจาํนวนนบั   
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_5.2.1.11 การคูณทศนิยมหน่ึง

ตาํแหน่งกบัทศนิยมหน่ึง 
ตาํแหน่ง ตอนท่ี 1 

Math_P_5.2.1.12 การคูณทศนิยมหน่ึง
ตาํแหน่งกบัทศนิยมหน่ึง
ตาํแหน่ง ตอนท่ี 2 

Math_P_5.2.1.13 โจทยปั์ญหาการคูณทศนิยม  
Math_P_5.2.1.14 การบวก ลบ คูณระคนของ

ทศนิยม ตอนท่ี 1 
Math_P_5.2.1.15 การบวก ลบ คูณระคนของ

ทศนิยม ตอนท่ี 2 
Math_P_5.2.1.16 แบบรูปของทศนิยม 

2 บทประยกุต ์     
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.2.1 การคูณ การหาร จาํนวนนบั
และเศษส่วน 

Math_P_5.2.2.2 การแกโ้จทยปั์ญหา การคูณ 
การหารจาํนวนนบัและ
เศษส่วน 

Math_P_5.2.2.3 การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใช้
บญัญติัไตรยางศ ์
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.2.4 การเขียนเศษส่วนท่ีตวัส่วน
เป็น 100 ในรูปร้อยละ 

Math_P_5.2.2.5 การเขียนเศษส่วนท่ีมีตวั
ส่วนหาร100 ลงตวัในรูป
ร้อยละ 

Math_P_5.2.2.6 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สองตาํแหน่งในรูปร้อยละ 
หรือเปอร์เซ็นต ์

Math_P_5.2.2.7 การเขียนร้อยละ หรือ 
เปอร์เซ็นต ์ในรูปทศนิยม 

Math_P_5.2.2.8 ร้อยละของจาํนวนนบั 
Math_P_5.2.2.9 โจทยปั์ญหาร้อยละ          
Math_P_5.2.2.10 การลดราคา 
Math_P_5.2.2.11 กาํไร ขาดทุน   
Math_P_5.2.2.12 โจทยปั์ญหากาํไรและ

ขาดทุน 
Math_P_5.2.2.13 โจทยปั์ญหาการหากาํไร 

ขาดทุน และราคาขาย 
Math_P_5.2.2.14 การหาร้อยละ หรือ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
เปอร์เซ็นต ์

3 รูปส่ีเหล่ียม           
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.3.1 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส และรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

Math_P_5.2.3.2 ชนิดของรูปส่ีเหล่ียม 
Math_P_5.2.3.3 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก 
Math_P_5.2.3.4 ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม 

และโจทยปั์ญหา 
Math_P_5.2.3.5 การหาพื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก 
Math_P_5.2.3.6 การหาพื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมมุม

ฉากโดยวธีิใชสู้ตร 
4 รูปสามเหล่ียม 

  
  
  
  
  

Math_P_5.2.4.1 รูปสามเหล่ียมแบ่งตาม
ลกัษณะของมุม 

Math_P_5.2.4.2 รูปสามเหล่ียมแบ่งตาม
ลกัษณะของดา้น 

Math_P_5.2.4.3 ฐาน มุมท่ีฐาน มุมยอดและ
ดา้นประกอบมุมยอดของ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  

รูปสามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.4 ความสูงของรูปสามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.5 มุมภายในรูปสามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.6 การสร้างรูปสามเหล่ียม  

(โดยใชว้งเวยีนและสันตรง) 
Math_P_5.2.4.7 การสร้างรูปสามเหล่ียม 

(โดยใชไ้มโ้พรแทรกเตอร์) 
Math_P_5.2.4.8 ความยาวรอบรูปของรูป

สามเหล่ียม 
Math_P_5.2.4.9 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความ

ยาวรอบรูปของรูป
สามเหล่ียม 

Math_P_5.2.4.10 การหาพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียม 

Math_P_5.2.4.11 การหาพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียมโดยการใชสู้ตร   
ตอนท่ี 1 

Math_P_5.2.4.12 การหาพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียมโดยการใชสู้ตร  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 2 

Math_P_5.2.4.13 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี
ของรูปสามเหล่ียม 

Math_P_5.2.4.14 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี 
5 รูปเรขาคณิตสามมิติ

และปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
  
  
  
  
  
  

Math_P_5.2.6.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
Math_P_5.2.6.2 ทรงกลม ทรงกระบอก และ

กรวย 
Math_P_5.2.6.3 ปริซึม 
Math_P_5.2.6.4 พีระมิด 
Math_P_5.2.6.5 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร และ

ลกูบาศกเ์มตร 
Math_P_5.2.6.6 การหาปริมาตรของทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยการนบั
ลกูบาศก ์

Math_P_5.2.6.7 การหาปริมาตรของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากโดยใชสู้ตร 

Math_P_5.2.6.8 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
ปริมาตรหรือความจุของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_5.2.6.9 ความสัมพนัธ์ของหน่วย

ปริมาตร 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 จาํนวนนบัและการ

บวก การลบ การ
คูณ การหาร จาํนวน
นบั 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.1.1.1 1.ค่าประจาํหลกั และค่าของ
เลขโดด ตามค่าประจาํหลกั 
2. การเขียนในรูปกระจาย 

Math_P_6.1.1.2 การเรียงลาํดบัจาํนวน 
Math_P_6.1.1.3 การหาค่าประมาณใกลเ้คียง

จาํนวนเตม็สิบ เตม็ร้อย  
เตม็พนั เตม็หม่ืน เตม็แสน  
เตม็ลา้น 

Math_P_6.1.1.4 สมบติัการสลบัท่ีของการ
บวก สมบติัการสลบัท่ีของ
การคูณ สมบติัการเปล่ียน
หมู่ของการบวก สมบติัการ
เปล่ียนหมู่ของการคูณ และ
สมบติัการแจกแจง 

Math_P_6.1.1.5 การบวก การลบ การคูณ   
การหาร   

Math_P_6.1.1.6 โจทย ์การบวก  การลบ  
การคูณ  และการหารระคน
ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_6.1.1.7 โจทย ์การบวก การลบ  การ

คูณ และการหารระคน ตอน
ท่ี 2 

Math_P_6.1.1.8 โจทยปั์ญหา การบวก การ
ลบ การคูณ การหาร  

Math_P_6.1.1.9 โจทยปั์ญหาระคน ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.1.10 โจทยปั์ญหาระคน ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.1.11 การสร้างโจทยปั์ญหา  

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.1.12 การสร้างโจทยปั์ญหา  

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.1.13 การแกปั้ญหาแบบรูปและ

ความสัมพนัธ์ ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.1.14 การแกปั้ญหาแบบรูปและ

ความสัมพนัธ์ ตอนท่ี 2 
2 สมการและการแก้

สมการ 
  
  

Math_P_6.1.2.1 สมการ 
Math_P_6.1.2.2 สมการท่ีมีตวัไม่ทราบค่า 
Math_P_6.1.2.3 คาํตอบของสมการ 
Math_P_6.1.2.4 การแกส้มการโดยใชส้มบติั
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

ของการเท่ากนัเก่ียวกบัการ
บวกและการลบ 

Math_P_6.1.2.5 การแกส้มการโดยใชส้มบติั
ของการเท่ากนัเก่ียวกบัการ
คูณและการหาร 

Math_P_6.1.2.6 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการคูณ 

Math_P_6.1.2.7 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการลบ 

Math_P_6.1.2.8 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการคูณ 

Math_P_6.1.2.9 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการการหาร 

Math_P_6.1.2.10 การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ย
สมการ (การบวก การลบ 
การคูณ การหาร) 

3 ตวัประกอบของ
จาํนวนนบั 
  

Math_P_6.1.3.1 ตวัประกอบ 
Math_P_6.1.3.2 จาํนวนเฉพาะ 
Math_P_6.1.3.3 ตวัประกอบเฉพาะ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.1.3.4 การแยกตวัประกอบ 
Math_P_6.1.3.5 ตวัหารร่วมมาก  ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.3.6 ตวัหารร่วมมาก  ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.3.7 ตวัหารร่วมมาก  ตอนท่ี 3 
Math_P_6.1.3.8 ตวัคูณร่วมนอ้ยตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.3.9 ตวัคูณร่วมนอ้ยตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.3.10 ตวัคูณร่วมนอ้ยตอนท่ี 3 
Math_P_6.1.3.11 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั 

ค.ร.น และ ห.ร.ม ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.3.12 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบั 

ค.ร.น และ ห.ร.ม ตอนท่ี 2 
4 มุมและส่วนของ

เส้นตรง 
  
  

Math_P_6.1.4.1 มุมท่ีมีขนาดเท่ากนั 
Math_P_6.1.4.2 การแบ่งคร่ึงมุม(โดยใช้

ไมโ้พรแทรกเตอร์) 
Math_P_6.1.4.3 การแบ่งคร่ึงส่วนของ

เส้นตรง (โดยใชไ้มบ้รรทดั) 
5 เส้นขนาน 

  
  

Math_P_6.1.5.1 มุมแยง้ 
Math_P_6.1.5.2 มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้ง

เดียวกนัของเส้นตดั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_6.1.5.3 เส้นขนาน 

6 ทิศและแผนผงั 
  
  
  
  

Math_P_6.1.6.1 ทิศ 
Math_P_6.1.6.2 การบอกตาํแหน่งโดยใชทิ้ศ 
Math_P_6.1.6.3 แผนผงั และ  มาตราส่วน 

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.1.6.4 แผนผงั และ  มาตราส่วน 

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.1.6.5 แผนผงั และ  มาตราส่วน 

ตอนท่ี 3 
7 เศษส่วน และ การ

บวก การลบ การ
คูณ การหาร  
เศษส่วน  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.1.7.1 เศษส่วนท่ีมีค่าเท่ากนั 
Math_P_6.1.7.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน 
Math_P_6.1.7.3 การเรียงลาํดบัเศษส่วน 
Math_P_6.1.7.4 โจทยก์ารบวกเศษส่วน และ

จาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.5 การลบเศษส่วน และ

จาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.6 โจทยปั์ญหาการบวก

เศษส่วน และจาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.7 โจทยปั์ญหาการลบ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เศษส่วน และจาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.8 โจทยก์ารคูณเศษส่วน และ

จาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.9 โจทยก์ารหารเศษส่วน และ

จาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.10 โจทยปั์ญหาการคูณ

เศษส่วนและจาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.11 โจทยปั์ญหาการหาร

เศษส่วนและจาํนวนคละ 
Math_P_6.1.7.12 โจทยร์ะคนการบวก ลบ  

คูณ หาร เศษส่วนและ
จาํนวนคละ ตอนท่ี 1 

Math_P_6.1.7.13 โจทยร์ะคนการบวก ลบ  
คูณ หาร เศษส่วนและ
จาํนวนคละตอนท่ี 2 

Math_P_6.1.7.14 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หารเศษส่วนระคน 
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.1.7.15 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
คูณ หารเศษส่วนระคน 
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.1.7.16 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หารเศษส่วนระคน 
ตอนท่ี 3 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ทศนิยม 

  
  
  
  
  

Math_P_6.2.1.1 ทศนิยมสามตาํแหน่ง  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.1.2 ทศนิยมสามตาํแหน่ง  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.1.3 การเขียนทศนิยมไม่เกิน
สามตาํแหน่งในรูปกระจาย 

Math_P_6.2.1.4 การเปรียบเทียบทศนิยมไม่
เกินสามตาํแหน่ง 

Math_P_6.2.1.5 การเขียนทศนิยมในรูป
เศษส่วน 

Math_P_6.2.1.6 การประมาณ 
2 การบวก  การลบ 

การคูณทศนิยม 
  
  
  
  

Math_P_6.2.2.1 การบวกทศนิยมสาม
ตาํแหน่ง 

Math_P_6.2.2.2 การลบทศนิยมสาม
ตาํแหน่ง 

Math_P_6.2.2.3 โจทยปั์ญหาการบวก
ทศนิยม 

Math_P_6.2.2.4 โจทยปั์ญหาการลบ ทศนิยม  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_P_6.2.2.5 โจทยก์ารคูณทศนิยม  

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.2.6 โจทยก์ารคูณทศนิยม   

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.2.2.7 โจทยปั์ญหาการคูณทศนิยม 

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.2.8 โจทยปั์ญหาการคูณทศนิยม 

ตอนท่ี 2 
3 การหารทศนิยม 

  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.3.1 โจทยก์ารหารทศนิยม  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.2 โจทยก์ารหารทศนิยม  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.3.3 โจทยปั์ญหาการหาร
ทศนิยมท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.4 โจทยปั์ญหาการหาร
ทศนิยม ท่ีมีผลลพัธ์เป็น
ทศนิยมไม่เกินสามตาํแหน่ง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.3.5 การบวก ลบ คูณ หาร 
ทศนิยมระคน ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.6 การบวก ลบ คูณ หาร 
ทศนิยมระคน ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.3.7 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร ทศนิยมระคน 
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.3.8 โจทยปั์ญหาการบวก ลบ  
คูณ หาร ทศนิยมระคน 
ตอนท่ี 2 

4 รูปส่ีเหล่ียม  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.4.1 ชนิดและเส้นทแยงมุมของ
รูปส่ีเหล่ียม 

Math_P_6.2.4.2 ชนิดและสมบติัของเส้น
ทแยงมุมของรูปส่ีเหล่ียม 

Math_P_6.2.4.3 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก 

Math_P_6.2.4.4 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือ
กาํหนดความยาวของดา้น
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
และขนาดของมุม 

Math_P_6.2.4.5 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมเม่ือ
กาํหนดความยาวของเส้น
ทแยงมุม 

Math_P_6.2.4.6 การหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
Math_P_6.2.4.7 การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูป

ส่ีเหล่ียม 
Math_P_6.2.4.8 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี

และความยาวรอบรูปของ
รูปส่ีเหล่ียม 

5 รูปวงกลม 
  
  
  
  

Math_P_6.2.5.1 การหาความยาวรอบรูป
วงกลมหรือความยาวของ
เส้นรอบวง 

Math_P_6.2.5.2 การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม  
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.5.3 การหาพื้นท่ีของรูปวงกลม  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.5.4 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัพ้ืนท่ี
และความยาวรอบรูป
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
วงกลม  

Math_P_6.2.5.5 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัการหา
พ้ืนท่ีของรูปวงแหวน 

6 บทประยกุต ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.6.1 โจทยปั์ญหาการคูณและการ
หาร(บญัญติัไตรยางศ)์   
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.6.2 โจทยปั์ญหาการคูณและการ
หาร(บญัญติัไตรยางศ)์ ตอน
ท่ี 2 

Math_P_6.2.6.3 ร้อยละ 
Math_P_6.2.6.4 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ 

ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.6.5 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ 

ตอนท่ี 2 
Math_P_6.2.6.6 โจทยปั์ญหาร้อยละเก่ียวกบั

การซ้ือขาย 
Math_P_6.2.6.7 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ

ซ้ือขาย (การหาราคาขาย
จากราคาทุน) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_P_6.2.6.8 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ

ซ้ือขาย (การหาราคาทุนจาก
ราคาขาย) 

Math_P_6.2.6.9 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขาย (การลดราคา) 

Math_P_6.2.6.10 โจทยปั์ญหาการซ้ือขายกบั
การหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต)์ 
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.6.11 โจทยปั์ญหาการซ้ือขายกบั
การหาร้อยละ(เปอร์เซ็นต)์ 
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.6.12 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง   
ตอนท่ี 1 

Math_P_6.2.6.13 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง  
ตอนท่ี 2 

Math_P_6.2.6.14 โจทยปั์ญหาร้อยละกบัการ
ซ้ือขายมากกวา่ 1 คร้ัง  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตอนท่ี 3 

Math_P_6.2.6.15 ดอกเบ้ีย (การคิดดอกเบ้ียใน
เวลา 1 ปี) 

Math_P_6.2.6.16 ดอกเบ้ีย (การคิดดอกเบ้ียใน
เวลานอ้ยกวา่ 1 ปี) 

7 รูปเรขาคณิตสามมิติ  
และปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุม 
  
  
  
  
  

Math_P_6.2.7.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ 
Math_P_6.2.7.2 รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสาม

มิติ 
Math_P_6.2.7.3 การประดิษฐรู์ปเรขาคณิต

สามมิติจากรูปคล่ี ตอนท่ี 1 
Math_P_6.2.7.4 การประดิษฐรู์ปเรขาคณิต

สามมิติจากรูปคล่ี ตอนท่ี 2 
Math_P_6.2.7.5 ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 
Math_P_6.2.7.6 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั

ปริมาตรความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

8 สถิติและความน่าจะ
เป็นเบ้ืองตน้ 

Math_P_6.2.8.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การ
จาํแนกขอ้มูล และการ



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 42  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

นาํเสนอขอ้มูล 
Math_P_6.2.8.2 การอ่านแผนภมิูแท่ง

เปรียบเทียบ 
Math_P_6.2.8.3 การเขียนแผนภูมิแท่ง

เปรียบเทียบ 
Math_P_6.2.8.4 การอ่านกราฟ 
Math_P_6.2.8.5 การเขียนกราฟเส้น  
Math_P_6.2.8.6 การอ่านแผนภมิูรูปวงกลม  
Math_P_6.2.8.7 ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
Math_P_6.2.8.8 การหาค่าความน่าจะเป็น

ของเหตุการณ์ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ระบบสุริยะ Sci_P_4.1.1.1 ดวงอาทิตย ์

Sci_P_4.1.1.2 ดาวพธุ ดาวศุกร์ 
Sci_P_4.1.1.3 โลก ดาวองัคาร 
Sci_P_4.1.1.4 ดาวพฤหสับดี  

ดาวเสาร์ 
Sci_P_4.1.1.5 ดาวยเูรนสั ดาวเนปจูน 
Sci_P_4.1.1.6 ดวงจนัทร์ 
Sci_P_4.1.1.7 ดาวเคราะห์แคระ 
Sci_P_4.1.1.8 ดาวเคราะห์นอ้ย 
Sci_P_4.1.1.9 ดาวหาง อุกกาบาต 
Sci_P_4.1.1.10 ระบบสุริยะของเรา 

2 พลงังานแสง Sci_P_4.1.2.1 แหล่งกาํเนิดแสง 
Sci_P_4.1.2.2 การเคล่ือนท่ีของแสง 
Sci_P_4.1.2.3 แสงกบัการมองเห็น  

ตอน วตัถุมีแสง 
Sci_P_4.1.2.4 แสงกบัการมองเห็น ตอน 

วตัถุท่ีไม่มีแสง 
Sci_P_4.1.2.5 การมองเห็นแสงผา่นวตัถุ

ต่างๆ ตอนตวักลางโปร่งใส 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_4.1.2.6 การมองเห็นแสงผา่นวตัถุ

ต่างๆ   
ตอน ตวักลางโปร่งแสง 

Sci_P_4.1.2.7 การมองเห็นแสงผา่นวตัถุ
ต่างๆ   
ตอน ตวักลางทึบแสง 

Sci_P_4.1.2.8 เปรียบเทียบการมองเห็น
แสงผา่นวตัถุต่างๆ 

Sci_P_4.1.2.9 การเกิดเงา 
Sci_P_4.1.2.10 ขนาดของเงา 
Sci_P_4.1.2.11 การนาํเงาไปใชป้ระโยชน์ 
Sci_P_4.1.2.12 การสะทอ้นของแสง 
Sci_P_4.1.2.13 การสะทอ้นของแสงบน

กระจกเงาราบ 
Sci_P_4.1.2.14 การสะทอ้นของแสงบน

กระจกนูน 
Sci_P_4.1.2.15 การสะทอ้นของแสงบน

กระจกเวา้ 
Sci_P_4.1.2.16 การหกัเหของแสง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_4.1.2.17 การหกัเหของแสงผา่น

เลนส์ 
Sci_P_4.1.2.18 แสงขาว 
Sci_P_4.1.2.19 การเกิดรุ้งและสีของรุ้ง 
Sci_P_4.1.2.20 การเปล่ียนพลงังานแสงเป็น

พลงังานความร้อน 
Sci_P_4.1.2.21 เซลลสุ์ริยะ 
Sci_P_4.1.2.22 ประโยชน์ของพลงังานแสง

ในชีวติประจาํวนั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การเกิดดิน Sci_P_4.2.1.1 การเกิดดิน 

Sci_P_4.2.1.2 ส่วนประกอบของดิน 
Sci_P_4.2.1.3 สมบติัของดิน 
Sci_P_4.2.1.4 ประเภทของดิน 
Sci_P_4.2.1.5 ดินท่ีเหมาะต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
Sci_P_4.2.1.6 ประโยชน์ของดิน 
Sci_P_4.2.1.7 ปัญหามลภาวะทางดิน 
Sci_P_4.2.1.8 การบาํรุงรักษาดิน 

2 การดาํรงชีวติของ
พืช 

Sci_P_4.2.2.1 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ
ของราก 

Sci_P_4.2.2.2 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ
ของลาํตน้ 

Sci_P_4.2.2.3 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ
ของใบ 

Sci_P_4.2.2.4 การสร้างอาหารและหนา้ท่ี
พิเศษของใบ 

Sci_P_4.2.2.5 โครงสร้างในการลาํเลียง
สารของพืช 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_4.2.2.6 กระบวนการในการลาํเลียง

นํ้าของพืช 
Sci_P_4.2.2.7 กระบวนการในการลาํเลียง

อาหารของพืช 
Sci_P_4.2.2.8 นํ้ามีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
Sci_P_4.2.2.9 แสงมีผลต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
Sci_P_4.2.2.10 ธาตุอาหารมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
Sci_P_4.2.2.11 นํ้าเป็นปัจจยัในการ 

สังเคราะห์ดว้ยแสง 
Sci_P_4.2.2.12 แก๊สคาร์บอนได 

ออกไซดเ์ป็นปัจจยัในการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง 

Sci_P_4.2.2.13 แสงและคลอโรฟิลลมี์ผล
ต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

Sci_P_4.2.2.14 แสงและเสียงมีผลต่อการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_4.2.2.15 การตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

อุณหภมิู ความช้ืน และการ
สัมผสั 

Sci_P_4.2.2.16 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
พืชต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

3 
 

การดาํรงชีวติของ
สัตว ์

Sci_P_4.2.3.1 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สัตว ์ตอน แสง 

Sci_P_4.2.3.2 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สัตว ์ 
ตอน การสัมผสั 

Sci_P_4.2.3.3 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สัตว ์ตอน อุณหภมิู 

Sci_P_4.2.3.4 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สัตว ์ตอน อาหาร 

Sci_P_4.2.3.5 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
สัตว ์สัตว ์ 
ตอน นํ้าและความช้ืน 

Sci_P_4.2.3.6 ความสาํคญัต่อการ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าของ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
สัตว ์

Sci_P_4.2.3.7 สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
กบัสัตว ์ตอน แสงและ
อุณหภมิู 

Sci_P_4.2.3.8 อุตสาหกรรมการเกษตร 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การดาํรงพนัธ์ุของ

ส่ิงมีชีวิต 
Sci_P_5.1.1.1 หนา้ท่ีและส่วนประกอบ

ของดอก 
Sci_P_5.1.12 การถ่ายละอองเรณูและการ

ปฏิสนธิ 
Sci_P_5.1.1.3 วฏัจกัรของพืช 
Sci_P_5.1.1.4 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

ปักชาํ 
Sci_P_5.1.1.5 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

ตอนก่ิง / ติดตา 
Sci_P_5.1.1.6 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

ทาบก่ิงและการเสียบยอด 
Sci_P_5.1.1.7 การขยายพนัธ์ุพืชโดยการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
Sci_P_5.1.1.8 การจาํแนกพืช 
Sci_P_5.1.1.9 การจาํแนกพืชดอก 
Sci_P_5.1.1.10 พืชในทอ้งถ่ิน 
Sci_P_5.1.1.11 การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ

ของสัตว ์(ปฏิสนธิภายใน) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_5.1.1.12 การปฏิสนธิภายนอกของ

สัตว ์
Sci_P_5.1.1.13 การสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยั

เพศของสัตว ์
Sci_P_5.1.1.14 วฏัจกัรชีวติของสัตว ์
Sci_P_5.1.1.15 การผสมเทียมของสัตว ์
Sci_P_5.1.1.16 การคดัเลือกพนัธ์ุและการ

ขยายพนัธ์ุสัตว ์
Sci_P_5.1.1.17 ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครงร่างแขง็

ภายใน 
Sci_P_5.1.1.18 การจาํแนกสัตวโ์ดยใช้

ลกัษณะบางลกัษณะเป็น
เกณฑ ์

Sci_P_5.1.1.19 การจาํแนกสัตวโ์ดยใช้
เกณฑท่ี์กาํหนดเอง 

Sci_P_5.1.1.20 การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม 

2 วสัดุ และสมบติั
ของวสัดุ 

Sci_P_5.1.2.1 การใชว้สัดุใน
ชีวิตประจาํวนั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_5.1.2.2 ความแขง็ของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.3 ความเหนียวของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.4 ความยดืหยุน่ของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.5 การนาํความร้อนของวตัถุ 
Sci_P_5.1.2.6 การนาํไฟฟ้าของวสัดุ 
Sci_P_5.1.2.7 ความหนาแน่นของวสัดุ 

3 แรงและความดนั Sci_P_5.1.3.1 แรงลพัธ์ 
Sci_P_5.1.3.2 แรงเสียดทานกบัการ

เคล่ือนท่ีของวตัถุ 
Sci_P_5.1.3.3 อากาศมีแรงกระทาํต่อวตัถุ 
Sci_P_5.1.3.4 ความดนัของของเหลว 
Sci_P_5.1.3.5 แรงพยงุของของเหลว  
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 เสียงกบัการไดย้นิ Sci_P_5.2.1.1 แหล่งกาํเนิดเสียง 

Sci_P_5.2.1.2 การเคล่ือนท่ีของเสียง 
Sci_P_5.2.1.3 การไดย้นิเสียง 
Sci_P_5.2.1.4 การเกิดเสียงสูงตํ่า 
Sci_P_5.2.1.5 เสียงจากวตัถุต่างๆ 
Sci_P_5.2.1.6 เสียงดงั เสียงค่อย 
Sci_P_5.2.1.7 มลภาวะของเสียง และการ

ป้องกนั 
2 ลม ฟ้า อากาศ Sci_P_5.2.2.1 การเกิดหมอก เมฆ และฝน 

Sci_P_5.2.2.2 วฏัจกัรของนํ้า 
Sci_P_5.2.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อวฏัจกัรของ

นํ้า 
Sci_P_5.2.2.4 ลกัษณะและชนิดของเมฆ 
Sci_P_5.2.2.5 การวดัปริมาณนํ้าฝน 
Sci_P_5.2.2.6 การเกิดลกูเห็บและหิมะ 
Sci_P_5.2.2.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงอุณหภมิูของ
อากาศ 

Sci_P_5.2.2.8 ความดนับรรยากาศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_5.2.2.9 การวดัความดนัอากาศ 

Sci_P_5.2.2.10 ความช้ืนของอากาศ 
Sci_P_5.2.2.11 การวดัความช้ืนของอากาศ 
Sci_P_5.2.2.12 การเกิดลม 
Sci_P_5.2.2.13 ประโยชน์ของพลงังานลม  
Sci_P_5.2.2.14 การวดัทิศทางและอตัราเร็ว

ลม 
Sci_P_5.2.2.15 การประดิษฐ์เคร่ืองมือวดั

ทิศทาง และอตัราเร็วลม 
Sci_P_5.2.2.16 การรับและถ่ายโอนความ

ร้อนของดินและนํ้า 
Sci_P_5.2.2.17 การพยากรณ์อากาศ 
Sci_P_5.2.2.18 การเปล่ียนแปลงสภาพ

อากาศ 
Sci_P_5.2.2.19 ผลกระทบต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ 

3 ปรากฏการณ์จาก
การหมุนรอบตวัเอง 

Sci_P_5.2.3.1 การเกิดทิศ 
Sci_P_5.2.3.2 การใชเ้ขม็ทิศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_5.2.3.3 มุมเงย 
Sci_P_5.2.3.4 แผนท่ีดาว 
Sci_P_5.2.3.5 การหาตาํแหน่งดาวบน

ทอ้งฟ้า 
Sci_P_5.2.3.6 การหมุนรอบตวัเองของ

โลก 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 การเจริญเติบโต          

ของมนุษย ์
Sci_P_6.1.1.1 การเจริญเติบโตวยัทารก 
Sci_P_6.1.12 การเจริญเติบโตวยัเดก็ 
Sci_P_6.1.1.3 การเจริญเติบโตวยัรุ่น 
Sci_P_6.1.1.4 การเจริญเติบโตวยัผูใ้หญ่

และวยัชรา 
2 ร่างกายมนุษย ์ Sci_P_6.1.2.1 ระบบยอ่ยอาหาร 

Sci_P_6.1.2.2 ระบบหายใจ 
Sci_P_6.1.2.3 ระบบหมุนเวยีนเลือด 
Sci_P_6.1.2.4 การวดัอตัราการเตน้ของ

หวัใจ 
Sci_P_6.1.2.5 ระบบขบัถ่าย 
Sci_P_6.1.2.6 ความสัมพนัธ์ของระบบต่าง 

ๆในร่างกาย 
3 อาหาร และ

สารอาหาร 
Sci_P_6.1.3.1 ประเภทสารอาหาร 
Sci_P_6.1.3.2 พลงังานในสารอาหาร 
Sci_P_6.1.3.3 การบริโภคอาหารอยา่งมี

สัดส่วน 
4 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม Sci_P_6.1.4.1 ส่ิงมีชีวิต กบัส่ิงแวดลอ้มใน

โรงเรียน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_6.1.4.2 ความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

ส่ิงมีชีวิตในแหล่งท่ีอยูต่่างๆ 
Sci_P_6.1.4.3 โซ่อาหาร 
Sci_P_6.1.4.4 สายใยอาหาร 
Sci_P_6.1.4.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
Sci_P_6.1.4.6 การดาํรงชีวติและการ

ปรับตวัของส่ิงมีชีวิต 
Sci_P_6.1.4.7 ทรัพยากรธรรมชาติใน

ทอ้งถ่ิน 
Sci_P_6.1.4.8 การเปล่ียนแปลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
Sci_P_6.1.4.9 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5 สารใน

ชีวิตประจาํวนั 
Sci_P_6.1.5.1 สมบติัของสาร 
Sci_P_6.1.5.2 การจาํแนกสาร 
Sci_P_6.1.5.3 การจาํแนกประเภทของสาร

รอบตวัเรา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_P_6.1.5.4 การเลือกใชส้ารใน

ชีวิตประจาํวนั 
Sci_P_6.1.5.5 การแยกสารโดยการกรอง 
Sci_P_6.1.5.6 การแยกสารโดยการร่อน 

การตกตะกอน การระเหิด 
การระเหยแหง้ 

Sci_P_6.1.5.7 การเปล่ียนแปลงของสาร
โดยการเปล่ียนสถานะของ
นํ้า 

Sci_P_6.1.5.8 การเปล่ียนแปลงของสาร
โดยการละลายของสาร 

Sci_P_6.1.5.9 การเปล่ียนแปลงของสาร
โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

Sci_P_6.1.5.10 ผลของสารต่อชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หินและการ

เปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลก 

Sci_P_6.2.1.1 เกณฑใ์นการจาํแนกหิน 
ตอนท่ี 1 

Sci_P_6.2.1.2 เกณฑใ์นการจาํแนกหิน 
ตอนท่ี 2 

Sci_P_6.2.1.3 สมบติัของหิน 
Sci_P_6.2.1.4 ประโยชน์ของหิน 
Sci_P_6.2.1.5 การเปล่ียนแปลงของหิน 

ตอน การผพุงัอยูก่บัท่ี 
Sci_P_6.2.1.6 การเปล่ียนแปลงของหิน 

ตอน การกร่อน 
Sci_P_6.2.1.7 ธรณีพิบติัในทอ้งถ่ินของเรา 

ตอน แผน่ดินไหว และสึนา
มิ 

Sci_P_6.2.1.8 ธรณีพิบติัในทอ้งถ่ินของเรา 
ตอน ดินถล่ม และภเูขาไฟ
ระเบิด 

2 ไฟฟ้า Sci_P_6.2.2.1 ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า 

Sci_P_6.2.2.2 การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_P_6.2.2.3 การต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 

ตอน วงจรไฟฟ้าปิดและ
วงจรไฟฟ้าเปิด 

Sci_P_6.2.2.4 ตวันาํไฟฟ้าและ
ฉนวนไฟฟ้า 

Sci_P_6.2.2.5 การต่อเซลลไ์ฟฟ้าแบบ
อนุกรม 

Sci_P_6.2.2.6 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม 

Sci_P_6.2.2.7 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน 

Sci_P_6.2.2.8 ประโยชน์ของการต่อ
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน 

Sci_P_6.2.2.9 การทาํงานของ
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

Sci_P_6.2.2.10 ประโยชน์ของ
แม่เหลก็ไฟฟ้า 

3 ปรากฏการณ์ของ Sci_P_6.2.3.1 ฤดูกาล 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
โลก Sci_P_6.2.3.2 การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรม 

Sci_P_6.2.3.3 การเกิดสุริยปุราคา 
Sci_P_6.2.3.4 การเกิดจนัทรุปราคา 

4 เทคโนโลยอีวกาศ Sci_P_6.2.4.1 ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยอีวกาศ 

Sci_P_6.2.4.2 จรวดและการเคล่ือนท่ี 
Sci_P_6.2.4.3 ดาวเทียม 
Sci_P_6.2.4.4 ยานอวกาศ 
Sci_P_6.2.4.5 กระสวยอวกาศ 
Sci_P_6.2.4.6 สถานีอวกาศ 
Sci_P_6.2.4.7 การเดินทางสู่อวกาศ 
Sci_P_6.2.4.8 การสาํรวจดวงจนัทร์ 
Sci_P_6.2.4.9 สาํรวจระบบสุริยะ 
Sci_P_6.2.4.10 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

อวกาศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Myself and Others Eng_P_4.1.1.1 About Me 

Eng_P_4.1.1.2 What Are You? 
Eng_P_4.1.1.3 I Work at School 
Eng_P_4.1.1.4 Everyday Life 
Eng_P_4.1.1.5 My Head and Face 
Eng_P_4.1.1.6 Dressing 
Eng_P_4.1.1.7 My Feelings 
Eng_P_4.1.1.8 Things Aroud Me 

2 My house Eng_P_4.1.2.1 Family 
Eng_P_4.1.2.2 Rooms in My House 
Eng_P_4.1.2.3 Things in My House 
Eng_P_4.1.2.4 Housework 

3 Animals Eng_P_4.1.3.1 On the Farm 
Eng_P_4.1.3.2 Wild Animals 
Eng_P_4.1.3.3 I Hate Snakes 

4 School Eng_P_4.1.4.1 Our School 
Eng_P_4.1.4.2 Places at School 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_4.1.4.3 Things at School 

Eng_P_4.1.4.4 Good Traits 
Eng_P_4.1.4.5 School Rules 
Eng_P_4.1.4.6 Classroom Requests 
Eng_P_4.1.4.7 My School 

5 Free Time and 
Activities 

Eng_P_4.1.5.1 My Free Time 
Eng_P_4.1.5.2 My Hobby 
Eng_P_4.1.5.3 Sports 
Eng_P_4.1.5.4 Do You Like to Play 

Games? 
Eng_P_4.1.5.5 Free Time Activities 
Eng_P_4.1.5.6 How to Make a Flower 

Garland? 
6 Food Eng_P_4.1.6.1 My Favorite Food 

Eng_P_4.1.6.2 My Dish 
Eng_P_4.1.6.3 Junk Food 
Eng_P_4.1.6.4 Breakfast 
Eng_P_4.1.6.5 At the Restaurant 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Eng_P_4.1.6.6 The Taste of Food 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Weather Eng_P_4.2.1.1 What's the Weather Like? 

Eng_P_4.2.1.2 What's the Temperature? 
Eng_P_4.2.1.3 Clothing 
Eng_P_4.2.1.4 What Do You Want To 

Do? 
Eng_P_4.2.1.5 What Season Is It? 
Eng_P_4.2.1.6 Do You Like Summer? 

2 Travel Eng_P_4.2.2.1 My Favorite Place 
Eng_P_4.2.2.2 Let's Go to the Seaside! 
Eng_P_4.2.2.3 Transportation 
Eng_P_4.2.2.4 Where's the Erawan 

Shrine? 
Eng_P_4.2.2.5 Signs 

3 Shopping Eng_P_4.2.3.1 Let's Go Shopping! 
Eng_P_4.2.3.2 At the Clothing Store 
Eng_P_4.2.3.3 Do You Have Any 

Cookies? 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_4.2.3.4 Quantity 

Eng_P_4.2.3.5 Comparing Things 
Eng_P_4.2.3.6 Shopping Places 
Eng_P_4.2.3.7 What's It Made Of? 

4 People & Culture Eng_P_4.2.4.1 What's He Like? 
Eng_P_4.2.4.2 Favorite Person 
Eng_P_4.2.4.3 World Flags 
Eng_P_4.2.4.4 Nationality 
Eng_P_4.2.4.5 Favorite Festival 
Eng_P_4.2.4.6 Loy Krathong Festival 

5 General Knowledge Eng_P_4.2.5.1 Space 
Eng_P_4.2.5.2 Recycling 
Eng_P_4.2.5.3 Sickness 
Eng_P_4.2.5.4 Accident 
Eng_P_4.2.5.5 Good Manner 
Eng_P_4.2.5.6 Aesop's Fable 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Myself Eng_P_5.1.1.1 Introducing Someone 

Eng_P_5.1.1.2 How Old Are You? 
Eng_P_5.1.1.3 About Me 
Eng_P_5.1.1.4 Appearance 
Eng_P_5.1.1.5 Daily Routine 
Eng_P_5.1.1.6 At the Park 

2 Family Eng_P_5.1.2.1 Family Tree 
Eng_P_5.1.2.2 Occupation 
Eng_P_5.1.2.3 Career 

3 My House Eng_P_5.1.3.1 Life at Home 
Eng_P_5.1.3.2 Around My House 
Eng_P_5.1.3.3 My Pet 
Eng_P_5.1.3.4 My City 
Eng_P_5.1.3.5 My Rural Living 

4 School Eng_P_5.1.4.1 My Favorite Subject 
Eng_P_5.1.4.2 When Do We Have 

English Class? 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_5.1.4.3 Rooms at School 

Eng_P_5.1.4.4 In the Classroom 
Eng_P_5.1.4.5 After the Class 
Eng_P_5.1.4.6 Making a Birthday Card 

5 Animals Eng_P_5.1.5.1 Comparing Animals 
Eng_P_5.1.5.2 Animal Habits 

6 Foreigner Eng_P_5.1.6.1 Where Are You From? 
Eng_P_5.1.6.2 What Language Do You 

Speak? 
Eng_P_5.1.6.3 Native Language 

7 Free Time & 
Entertainment 

Eng_P_5.1.7.1 Free Time Activity 
Eng_P_5.1.7.2 Sports 
Eng_P_5.1.7.3 Hobby 
Eng_P_5.1.7.4 Where Were You Last 

Weekend? 
Eng_P_5.1.7.5 Favorite TV Programs 
Eng_P_5.1.7.6 The Frog Prince 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Shopping Eng_P_5.2.1.1 Go Shopping 

Eng_P_5.2.1.2 At the Department Store 
Eng_P_5.2.1.3 Quantity 
Eng_P_5.2.1.4 How Much Does It Cost? 
Eng_P_5.2.1.5 A Birthday Gift 

2 Environment and 
Nature 

Eng_P_5.2.2.1 Plant Food 
Eng_P_5.2.2.2 Grandmother's Garden 
Eng_P_5.2.2.3 How to Grow Morning 

Glory 
Eng_P_5.2.2.4 Forest Fire 
Eng_P_5.2.2.5 Tsunami 

3 Weather Eng_P_5.2.3.1 Weather and Temperature 
Eng_P_5.2.3.2 Different Places, Different 

Seasons 
Eng_P_5.2.3.3 Clothes 

4 Travel Eng_P_5.2.4.1 Ready to Travel 
Eng_P_5.2.4.2 Going on a Cruise 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_5.2.4.3 Welcome to Thailand 

Eng_P_5.2.4.4  Souvenirs from Thailand 
Eng_P_5.2.4.5 Thai Culture 
Eng_P_5.2.4.6 Let's Try Extreme 

Activities 
5 Festival Eng_P_5.2.5.1 Father's Day in Thailand 

Eng_P_5.2.5.2 Western Special Day 
Eng_P_5.2.5.3 Halloween 
Eng_P_5.2.5.4 New Year’s Day VS 

Songkran Day 
6 Food and Drink 

  
  
  
  
  

Eng_P_5.2.6.1 Food Groups 
Eng_P_5.2.6.2 Healthy Foods 
Eng_P_5.2.6.3 Thai Menu 
Eng_P_5.2.6.4 Indian Food 
Eng_P_5.2.6.5 Cooking Methods 
Eng_P_5.2.6.6 Party Food 

7 Health 
  

Eng_P_5.2.7.1 Illness 
Eng_P_5.2.7.2 At the Pharmacy 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_5.2.7.3 At the Optical Store 

Eng_P_5.2.7.4 Accident 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 My Life Style Eng_P_6.1.1.1 My name is Marry Jones. 

Eng_P_6.1.1.2 My Favorite Sport 
Eng_P_6.1.1.3 I like playing the piano.   
Eng_P_6.1.1.4 I have been to…….? 
Eng_P_6.1.1.5 I like omelet.  
Eng_P_6.1.1.6 My favorite animal is 

panda. 
Eng_P_6.1.1.7 Color 

2 My Family Eng_P_6.1.2.1 Family Member  
Eng_P_6.1.2.2 What does uncle do? 
Eng_P_6.1.2.3 Who is she? 
Eng_P_6.1.2.4 There are eight people in 

my family? 
Eng_P_6.1.2.5 What does she look like? 
Eng_P_6.1.2.6 How much do you weigh ? 

3 Going Shopping Eng_P_6.1.3.1 Where can you buy things? 
Eng_P_6.1.3.2 How much rice do we 

have? 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_P_6.1.3.3 What would you like?  

Eng_P_6.1.3.4 How much is it? 
Eng_P_6.1.3.5 The New Shopping Center 

4 Food and Drink Eng_P_6.1.4.1 Health Food  
Eng_P_6.1.4.2 Food pyramid 
Eng_P_6.1.4.3 I like fruit salad. 
Eng_P_6.1.4.4 What kinds of American 

food do you like?  
Eng_P_6.1.4.5 At the Restaurant  
Eng_P_6.1.4.6 Which drinks do you like? 
Eng_P_6.1.4.7 Food Tasting 

5 Health Eng_P_6.1.5.1 Good Hygiene 
Eng_P_6.1.5.2 Let's Exercise 
Eng_P_6.1.5.3 Let's Exercise II 
Eng_P_6.1.5.4 What's wrong? 
Eng_P_6.1.5.5 Mental Health 

6 Behavior 
  

Eng_P_6.1.6.1 Personality 
Eng_P_6.1.6.2 Acts of Kindness 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Environment and 

Nature 
  
  

Eng_P_6.2.1.1 Animal Life 
Eng_P_6.2.1.2 Natural Disaster 
Eng_P_6.2.1.3 Rescue from Natural 

Disaster 
Eng_P_6.2.1.4 Endangered Elephant 

2 Occupation 
  

Eng_P_6.2.2.1 Dream Job 
Eng_P_6.2.2.2 What do you do? 
Eng_P_6.2.2.3 Extreme Jobs 

3 Freetime and 
Entertainment 
  
  
  

Eng_P_6.2.3.1 Different Types of Dances 
Eng_P_6.2.3.2 Different Types of Music 
Eng_P_6.2.3.3 Different Types of Movies 
Eng_P_6.2.3.4 Musical Instrument 
Eng_P_6.2.3.5 Different Kinds of Books 

4 House and Home Eng_P_6.2.4.1 Types of Homes 
Eng_P_6.2.4.2 What's Your House Made 

Of? 
Eng_P_6.2.4.3 Furniture 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 Service 

  
  

Eng_P_6.2.5.1 Hair Salon 

Eng_P_6.2.5.2 Hotel Service 

Eng_P_6.2.5.3 Publice Service 
6 Country and 

Communication 
  

Eng_P_6.2.6.1 ASEAN 
Eng_P_6.2.6.2 Currency 
Eng_P_6.2.6.3 National Animal 

7 Religion 
  
  

Eng_P_6.2.7.1 Religion and Worship 
Eng_P_6.2.7.2 Special Regious Days 
Eng_P_6.2.7.3 Basic Teachings and 

Religions 
8 Travel 

  
  

Eng_P_6.2.8.1 Travelling to Laos! 
Eng_P_6.2.8.2 Let's go to Vietnam! 
Eng_P_6.2.8.3 Let's go to Malaysia! 
Eng_P_6.2.8.4 My Holiday in Indonesia 

9 People 
  
  
  

Eng_P_6.2.9.1 A Famous Conservationist 
Eng_P_6.2.9.2 Inspirational People 
Eng_P_6.2.9.3 A Famous Freedom Fighter 
Eng_P_6.2.9.4 A Famous Businessman 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ขนมไทยไร้เทียม

ทาน 
Thai_P_4.1.1.1 ขนมไทยไร้เทียมทาน 
Thai_P_4.1.1.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์าก  

ขนมไทยไร้เทียมทาน 
Thai_P_4.1.1.3 แผนภาพโครงเร่ือง ขนม

ไทยไร้เทียมทาน 
Thai_P_4.1.1.4 อ่านกลอนสุภาพ  

เร่ือง ขนมแม่เอย๊ 
Thai_P_4.1.1.5 เรียนรู้เร่ืองประโยค 
Thai_P_4.1.1.6 อ่านเสริมเติมความรู้ร้อย

กรอง เร่ือง การผจญภยัของ
สุดสาคร 

Thai_P_4.1.1.7 เรียนรู้คาํศพัท ์  
เร่ือง "สุดสาคร" 

Thai_P_4.1.1.8 เรียนรู้บทอาขยานหลกัจาก
เร่ือง การผจญภยัของสุด
สาคร 

2 ออมไวก้าํไรชีวิต Thai_P_4.1.2.1 ออมไวก้าํไรชีวิต 
Thai_P_4.1.2.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง ออม

ไวก้าํไรชีวติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_4.1.2.3 แผนภาพโครงเร่ือง ออมไว้

กาํไรชีวิต 
Thai_P_4.1.2.4 สาํนวนชวนคิด ภาษิต

สอนใจ 
Thai_P_4.1.2.5 คาํนาม 
Thai_P_4.1.2.6 พระคุณแม่ 
Thai_P_4.1.2.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

ออมไวก้าํไรชีวิต 
Thai_P_4.1.2.8 เงินตราน่ารู้ 

3 ผกัสมุนไพรใบหญา้
มีคุณค่าทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.1 การอ่านในใจบทเรียน เร่ือง 
ผกัสมุนไพรใบหญา้มีคุณค่า
ทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง ผกั
สมุนไพรใบหญา้มีคุณค่า
ทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.3 แผนภาพโครงเร่ือง ผกั
สมุนไพรใบหญา้มีคุณค่า
ทั้งนั้น 

Thai_P_4.1.3.4 มาตราตวัสะกด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.3.5 คาํท่ีประวสิรรชนียแ์ละไม่

ประวสิรรชนีย ์
Thai_P_4.1.3.6 ไมย้มก 
Thai_P_4.1.3.7 การแสดงความคิดเห็น

บทเรียนเร่ือง เทพเสินหนง 
บิดาแห่งการเกษตร 

Thai_P_4.1.3.8 ชีวกโกมารภจัจ ์
4 ภมิูใจมรดกโลก Thai_P_4.1.4.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ภมิูใจมรดกโลก 
Thai_P_4.1.4.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์าก  

ภมิูใจมรดกโลก 
Thai_P_4.1.4.3 การเขียนแผนภาพโครง

เร่ือง ภมิูใจมรดกโลก 
Thai_P_4.1.4.4 เรียนรู้เร่ืองคาํท่ีมีอกัษรควบ 

คาํท่ีมีอกัษรนาํ 
Thai_P_4.1.4.5 คาํเป็นคาํตาย 
Thai_P_4.1.4.6 การผนัคาํ 
Thai_P_4.1.4.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

ภมิูใจมรดกโลก 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.4.8 การอ่านเสริมเพ่ิมความรู้

เร่ือง ภมิูใจมรดกโลก 
5 ชีวิตท่ีถกูเมิน Thai_P_4.1.5.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ชีวิตท่ีถกูเมิน 
Thai_P_4.1.5.2 การออกเสียงและเขียนตาม

คาํบอก 
Thai_P_4.1.5.3 การเขียนแผนภาพโครง

เร่ือง ชีวิตท่ีถกูเมิน 
Thai_P_4.1.5.4 คาํสรรพนาม 
Thai_P_4.1.5.5 ประโยคส่ือสาร 
Thai_P_4.1.5.6 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

นํ้าผึ้งหยดเดียว 
Thai_P_4.1.5.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

นํ้าผึ้งหยดเดียว 
Thai_P_4.1.5.8 การอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ตวัเลก็นิดมีพิษเหลือ
ใจ 

6 โอมพินิจมหา
พิจารณา 

Thai_P_4.1.6.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
โอม พินิจมหาพิจารณา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.6.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง โอม 

พินิจมหาพิจารณา 
Thai_P_4.1.6.3 แผนภาพโครงเร่ือง โอม 

พินิจมหาพิจารณา 
Thai_P_4.1.6.4 คาํคลอ้งจอง 
Thai_P_4.1.6.5 การแสดงความคิดเห็นเชิง

วจิารณ์ 
Thai_P_4.1.6.6 เคร่ืองหมายวรรคตอน 
Thai_P_4.1.6.7 การเขียนยอ่หนา้ 
Thai_P_4.1.6.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ก่อนจะเช่ือส่ิงใดใหย้ ั้งคิด 
7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน Thai_P_4.1.7.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง แรง

พิโรธจากฟ้าดิน 
Thai_P_4.1.7.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง แรง

พิโรธจากฟ้าดิน 
Thai_P_4.1.7.3 แผนภาพโครงเร่ือง แรง

พิโรธจากฟ้าดิน 
Thai_P_4.1.7.4 คาํพอ้ง 
Thai_P_4.1.7.5 การคดัลายมือตวับรรจง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.1.7.6 ระบาํสายฟ้า 
Thai_P_4.1.7.7 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง 

ระบาํสายฟ้า 
Thai_P_4.1.7.8 คาํเตือนจากฟ้าดิน 

8 ไวรัสวายร้าย Thai_P_4.1.8.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ไวรัส วายร้าย 

Thai_P_4.1.8.2 เรียนรู้คาํศพัทไ์วรัส วายร้าย 
Thai_P_4.1.8.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

ไวรัส วายร้าย 
Thai_P_4.1.8.4 การเขียนเรียงความ 
Thai_P_4.1.8.5 คาํท่ีใช ้รร (ร หนั) และบนั 
Thai_P_4.1.8.6 คาํท่ีใช ้ใอ ไอ อยั และไอย 
Thai_P_4.1.8.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

ไวรัสวายร้าย 
Thai_P_4.1.8.8 การอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ทาํความเขา้ใจกบัโรค
เอดส์ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 สนุกสนานกบัการ

เล่น 
Thai_P_4.2.1.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

สนุกสนานกบัการเล่น 
Thai_P_4.2.1.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง 

สนุกสนานกบัการเล่น 
Thai_P_4.2.1.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

สนุกสนานกบัการเล่น 
Thai_P_4.2.1.4 ประโยค 
Thai_P_4.2.1.5 การเขียนจดหมาย 
Thai_P_4.2.1.6 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เร่ืองเล่าจากพทัลุง 
Thai_P_4.2.1.7 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง เร่ือง

เล่าจากพทัลุง 
Thai_P_4.2.1.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

การเล่นงูกินหาง 
2 หนูเอยจะบอกให ้ Thai_P_4.2.2.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง หนู

เอยจะบอกให ้
Thai_P_4.2.2.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง หนูเอย

จะบอกให ้
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_4.2.2.3 แผนภาพโครงเร่ือง หนูเอย

จะบอกให ้
Thai_P_4.2.2.4 การเขียนบนัทึกความรู้ 
Thai_P_4.2.2.5 การเขียนยอ่ความ 
Thai_P_4.2.2.6 การเลือกหนงัสืออ่าน 
Thai_P_4.2.2.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

หนูเอยจะบอกให ้
Thai_P_4.2.2.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เจา้สีทอง 
3 คนดีศรีโรงเรียน Thai_P_4.2.3.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง คน

ดีศรีโรงเรียน 
Thai_P_4.2.3.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง คนดีศรี

โรงเรียน 
Thai_P_4.2.3.3 แผนภาพโครงเร่ือง คนดีศรี

โรงเรียน 
Thai_P_4.2.3.4 การพดูประเภทต่างๆ 
Thai_P_4.2.3.5 เพลงพ้ืนบา้น 
Thai_P_4.2.3.6 อกัษรยอ่ 
Thai_P_4.2.3.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
คนดีศรีโรงเรียน 

Thai_P_4.2.3.8 การอ่านเสริมเพ่ิมความรู้
เร่ือง เดก็ท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ 

4 สารพิษใน
ชีวิตประจาํวนั 

Thai_P_4.2.4.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
สารพิษในชีวติประจาํวนั 

Thai_P_4.2.4.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง 
สารพิษในชีวติประจาํวนั 

Thai_P_4.2.4.3 แผนภาพโครงเร่ือง สารพิษ
ในชีวติประจาํวนั 

Thai_P_4.2.4.4 การโฆษณา 
Thai_P_4.2.4.5 อ่านเสริมเติมความรู้นิราศ

เร่ือง ดวงจนัทร์ของลาํเจียก 
Thai_P_4.2.4.6 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากนิราศ

เร่ือง ดวงจนัทร์ของลาํเจียก 
Thai_P_4.2.4.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

สารพิษในชีวติประจาํวนั 
Thai_P_4.2.4.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง รู้

เร่ืองเคร่ืองปรุงรส 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 อยา่งน้ีดีควรทาํ Thai_P_4.2.5.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

อยา่งน้ีดีควรทาํ 
Thai_P_4.2.5.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง 

อยา่งน้ีดีควรทาํ 
Thai_P_4.2.5.3 แผนภาพโครงเร่ือง อยา่งน้ี

ดีควรทาํ 
Thai_P_4.2.5.4 การฟังและการดู 
Thai_P_4.2.5.5 อ่านเสริมเติมความรู้ร้อย

กรองเร่ือง ปากเป็นเอก เลข
เป็นโท 

Thai_P_4.2.5.6 การอ่านกราฟ 
Thai_P_4.2.5.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

อยา่งน้ีดีควรทาํ 
Thai_P_4.2.5.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เมตตาธรรมนาํสุข 
6 กระดาษน้ีมีท่ีมา Thai_P_4.2.6.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

กระดาษน้ีมีท่ีมา 
Thai_P_4.2.6.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง 

กระดาษน้ีมีท่ีมา 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.2.6.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

กระดาษน้ีมีท่ีมา 
Thai_P_4.2.6.4 การเขียนรายงาน 
Thai_P_4.2.6.5 การพดูรายงาน 
Thai_P_4.2.6.6 อ่านเสริมเติมความรู้บท

โคลงเร่ือง เท่ียวเมืองพระ
ร่วง 

Thai_P_4.2.6.7 แผนภาพโครงเร่ือง เท่ียว
เมืองพระร่วง 

Thai_P_4.2.6.8 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 
กระดาษน้ีมีท่ีมา 

7 รักท่ีคุม้ภยั Thai_P_4.2.7.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
รักท่ีคุม้ภยั 

Thai_P_4.2.7.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง รักท่ี
คุม้ภยั 

Thai_P_4.2.7.3 แผนภาพโครงเร่ือง รักท่ีคุม้
ภยั 

Thai_P_4.2.7.4 ภาษาพดู ภาษาเขียน และ
ภาษาถ่ิน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_4.2.7.5 คาํท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 
Thai_P_4.2.7.6 การใชพ้จนานุกรม 
Thai_P_4.2.7.7 การแสดงความคิดเห็นเร่ือง 

รักท่ีคุม้ภยั 
Thai_P_4.2.7.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ความรักในบา้น 
8 ธรรมชาติน้ีมีคุณ Thai_P_4.2.8.1 การอ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ธรรมชาติน้ีมีคุณ 
Thai_P_4.2.8.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง 

ธรรมชาติน้ีมีคุณ 
Thai_P_4.2.8.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

ธรรมชาติน้ีมีคุณ 
Thai_P_4.2.8.4 คาํประพนัธ์ประเภทร้อย

กรอง 
Thai_P_4.2.8.5 คาํราชาศพัท ์
Thai_P_4.2.8.6 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

หอ้งสมุดป่า 
Thai_P_4.2.8.7 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ)  

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
หอ้งสมุดป่า 

Thai_P_4.2.8.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 คาํประพนัธ์ท่ีฉนัรัก Thai_P_5.1.1.1 เรียนรู้คาํและความหมาย

เร่ืองสายนํ้า สายชีวิต 
Thai_P_5.1.1.2 อ่านวิเคราะห์เร่ือง สายนํ้า 

สายชีวิต 
Thai_P_5.1.1.3 อ่านออกเสียงเร่ืองสายนํ้า 

สายชีวิต 
Thai_P_5.1.1.4 การอ่านและเขียนคาํท่ีมี ร 

ควบกลํ้า 
Thai_P_5.1.1.5 การอ่านและเขียนคาํท่ีมี ล 

ควบกลํ้า 
Thai_P_5.1.1.6 การอ่านและเขียนคาํท่ีมี ว 

ควบกลํ้า 
Thai_P_5.1.1.7 บทกวร่ีวมสมยั 
Thai_P_5.1.1.8 บทเพลงร่วมสมยั 
Thai_P_5.1.1.9 คาํท่ีมีตวัการันต ์

Thai_P_5.1.1.10 เคร่ืองหมายวรรคตอนน่ารู้ 
Thai_P_5.1.1.11 ความหมายโดยตรงและ

ความหมายนยั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_5.1.1.12 บทอาขยานวิชาเหมือน

สินคา้ 
Thai_P_5.1.1.13 การยอ่นิทาน 
Thai_P_5.1.1.14 การยอ่ความประเภท

บทความ 
Thai_P_5.1.1.15 การยอ่ข่าว 
Thai_P_5.1.1.16 การอ่านจบัใจความเร่ือง 

กวางเป็นไข ้
Thai_P_5.1.1.17 การอ่านวเิคราะห์เร่ือง กวาง

เป็นไข ้
Thai_P_5.1.1.18 การนาํขอ้คิดจากการอ่าน

เร่ือง กวางเป็นไขสู่้การ
ปฏิบติั 

Thai_P_5.1.1.19 การอ่ารจบัใจความนิทาน
คติธรรมเร่ืองมดง่ามกบั
จกัจัน่ 

Thai_P_5.1.1.20 การอ่านวเิคราะห์นิทานคติ
ธรรม 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.1.1.21 การนาํขอ้คิดจากการอ่าน

นิทานคติธรรมสู่การปฏิบติั 
Thai_P_5.1.1.22 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

กาํเนิดผดิพน้คนทั้งหลาย 
Thai_P_5.1.1.23 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากกาํเนิดผิด

พน้คนทั้งหลาย 
Thai_P_5.1.1.24 การอ่านวเิคราะห์เร่ือง 

กาํเนิดผดิพน้คนทั้งหลาย 
2 หนูนอ้ยรักการอ่าน Thai_P_5.1.2.1 ราชาธิราช ตอน กาํเนิดมะ

กะโท 
Thai_P_5.1.2.2 การอ่านบทความเร่ืองขา้ว

งอก ขา้วกลอ้งงอก นํ้าขา้ว
กลอ้งงอก 

Thai_P_5.1.2.3 การอ่านจบัใจความจาก
ตวัอยา่งโฆษณาท่ี
กาํหนดให ้

Thai_P_5.1.2.4 การอ่านงานเขียนประเภท
โนม้นา้ว 

Thai_P_5.1.2.5 การอ่านวเิคราะห์ข่าวและ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
เหตุการณ์ประจาํวนั 

Thai_P_5.1.2.6 การอ่านในใจเร่ือง 
ครอบครัวพอเพียง 

3 ยอดนกัเขียน Thai_P_5.1.3.1 การเขียนบนัทึกเหตุการณ์
ประทบัใจ 

Thai_P_5.1.3.2 การเขียนเร่ืองเชิง
จินตนาการ 

Thai_P_5.1.3.3 การเขียนบรรยายภาพ 
Thai_P_5.1.3.4 การเขียนเรียงความ 
Thai_P_5.1.3.5 การเขียนโครงงาน

ภาษาไทย 
Thai_P_5.1.3.6 การเขียนบนัทึกการอ่าน

จากเร่ือง จิตท่ีควรพฒันา : 
จิตสาธารณะ 

Thai_P_5.1.3.7 การเขียนบนัทึกการอ่าน
นิทานพ้ืนบา้น 

Thai_P_5.1.3.8 การเขียนบทละครจากคาํท่ี
กาํหนด 

Thai_P_5.1.3.9 ควายหงานกบัผกัหวานป่า 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.1.3.10 การเขียนบรรยายความรู้สึก 

จากการอ่านบทร้อยกรอง
เร่ือง ผูรู้้ดีเป็นผูเ้จริญ 

Thai_P_5.1.3.11 อธิบายความหมายบท
อาขยานหลกัเร่ือง ตนเป็นท่ี
พ่ึงแห่งตน 

Thai_P_5.1.3.12 การเขียนบรรยาย
ความหมายโคลงโลกนิติ 

Thai_P_5.1.3.13 สาํนวนคาํพงัเพย 
Thai_P_5.1.3.14 การตั้งคาํถามและการตอบ

คาํถาม 
Thai_P_5.1.3.15 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

"พระราชวงัสนามจนัทร์" 
Thai_P_5.1.3.16 เรียนรู้คาํศพัท ์"พระราชวงั

สนามจนัทร์" 
4 คนละไมค้นละมือ Thai_P_5.1.4.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง คน

ละไมค้นละมือ 
Thai_P_5.1.4.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง คนละ

ไมค้นละมือ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.1.4.3 แผนภาพโครงเร่ือง คนละ

ไม ้คนละมือ 
Thai_P_5.1.4.4 คาํบุพบท 
Thai_P_5.1.4.5 การอ่านร้อยแกว้และ

มารยาทในการอ่าน 
Thai_P_5.1.4.6 การพดูและการเขียนแสดง

ความรู้สึก 
Thai_P_5.1.4.7 อ่านเสริมเติมความรู้ แม้

หวงัจะเก่งกลา้ จงฝนทัง่ให้
เป็นเขม็ 

5 ร่วมแรงร่วมใจ Thai_P_5.1.5.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
"ร่วมแรงร่วมใจ" 

Thai_P_5.1.5.2 เรียนรู้คาํศพัทจ์ากเร่ือง ร่วม
แรงร่วมใจ 

Thai_P_5.1.5.3 การเขียนแผนภาพโครง
เร่ือง ร่วมแรงร่วมใจ 

Thai_P_5.1.5.4 ประโยคและส่วนประกอบ
ของประโยค 

Thai_P_5.1.5.5 คาํภาษาต่างประเทศใน
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ภาษาไทย 

Thai_P_5.1.5.6 คาํเช่ือม 
Thai_P_5.1.5.7 ส่ือสารสนเทศ 
Thai_P_5.1.5.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

บทเพลงแห่งประชาธิปไตย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หยาดทิพยช์โลมใจ Thai_P_5.2.1.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง "ดัง่

หยาดทิพยช์โลมใจ" 
Thai_P_5.2.1.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง "ดัง่

หยาดทิพยช์โลมใจ" 
Thai_P_5.2.1.3 แผนภาพโครงเร่ือง"ดัง่ห

ยากทิพยช์โลมใจ" 
Thai_P_5.2.1.4 คาํราชาศพัท ์
Thai_P_5.2.1.5 การใชพ้จนานุกรม 
Thai_P_5.2.1.6 คาํอุทาน 
Thai_P_5.2.1.7 การอ่านข่าวสารทาง

ราชการ 
Thai_P_5.2.1.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

"พระมหากษตัริยไ์ทย" 
2 กา้วใหไ้กลไปใหถึ้ง Thai_P_5.2.2.1 กา้วใหไ้กลไปใหถึ้ง 

Thai_P_5.2.2.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง กา้วให้
ไกลไปใหถึ้ง 

Thai_P_5.2.2.3 แผนภาพโครงเร่ือง กา้วให้
ไกลไปใหถึ้ง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_5.2.2.4 การคิด การพดูและการ

เขียนแสดงความคิดเห็นเชิง
วเิคราะห์ 

Thai_P_5.2.2.5 อกัษรนาํ 
Thai_P_5.2.2.6 การใชแ้ละการอ่านอกัษร

ยอ่ 
Thai_P_5.2.2.7 การอ่านคาํหรือขอ้ความท่ีมี

เคร่ืองหมายวรรคตอน 
Thai_P_5.2.2.8 การอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ลกูยางเดินทาง 
3 ชีวิตมีค่า Thai_P_5.2.3.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง ชีวิต

มีค่า 
Thai_P_5.2.3.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง ชีวิตมีค่า 
Thai_P_5.2.3.3 แผนภาพโครงเร่ือง ชีวิตมี

ค่า 
Thai_P_5.2.3.4 การเขียนจดหมายถึงพอ่แม่ 

ญาติผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง 
Thai_P_5.2.3.5 คาํสันธาน 
Thai_P_5.2.3.6 การเขียนแผนภาพความคิด 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.2.3.7 การเขียนคาํขวญั 
Thai_P_5.2.3.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง  

กีสาโคตมีเถรี 
4 ปลอดภยัไวก่้อน Thai_P_5.2.4.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 

ปลอดภยัไวก่้อน 
Thai_P_5.2.4.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง 

ปลอดภยัไวก่้อน 
Thai_P_5.2.4.3 แผนภาพโครงเร่ือง 

ปลอดภยัไวก่้อน 
Thai_P_5.2.4.4 การพดู การเขียน 
Thai_P_5.2.4.5 ภาษาไทยมาตรฐานและ

ภาษาถ่ิน 
Thai_P_5.2.4.6 การพดูรายงานและการ

แสดงความคิดเห็น 
Thai_P_5.2.4.7 การแยกขอ้เทจ็จริงและ

ขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
Thai_P_5.2.4.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ไมด้อกในเมืองไทย 
5 หนา้ต่างท่ีเปิดกวา้ง Thai_P_5.2.5.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 99  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
หนา้ต่างท่ีเปิดกวา้ง 

Thai_P_5.2.5.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง หนา้ต่าง
ท่ีเปิดกวา้ง 

Thai_P_5.2.5.3 การเลือกอ่านหนงัสือ 
Thai_P_5.2.5.4 การอ่านฉลากยา 
Thai_P_5.2.5.5 มารยาทในการเขียน 
Thai_P_5.2.5.6 คาํอวยพร 
Thai_P_5.2.5.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ดว้ยไทยลว้นหมายรัก
สามคัคี 

6 ภาษาจรรโลงใจ Thai_P_5.2.6.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ภาษาจรรโลง 

Thai_P_5.2.6.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง ภาษา
จรรโลงใจ 

Thai_P_5.2.6.3 แผนภาพโครงเร่ือง ภาษา
จรรโลงใจ 

Thai_P_5.2.6.4 กาพยย์านี 11 
Thai_P_5.2.6.5 คาํประพนัธ์ 
Thai_P_5.2.6.6 นิทานพ้ืนบา้นเร่ือง ทา้วเต่า
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
นอ้ย 

Thai_P_5.2.6.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 
ทา้วเต่านอ้ย 

7 รู้ไวไ้ดป้ระโยชน์ Thai_P_5.2.7.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง รู้ไว ้
ไดป้ระโยชน์ 

Thai_P_5.2.7.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง รู้ไวไ้ด้
ประโยชน์ 

Thai_P_5.2.7.3 การเขียนแนะนาํ 
Thai_P_5.2.7.4 การเขียนกรอกแบบรายการ 
Thai_P_5.2.7.5 ถอ้ยคาํ 
Thai_P_5.2.7.6 การอ่ารสารคดี 
Thai_P_5.2.7.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เกิดแลว้ตอ้งมีช่ือ 
8 แรงกระทบ Thai_P_5.2.8.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง แรง

กระทบ 
Thai_P_5.2.8.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง แรง

กระทบ 
Thai_P_5.2.8.3 แผนภาพโครงเร่ือง แรง

กระทบ 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 101  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_5.2.8.4 คดัลายมือ 
Thai_P_5.2.8.5 โวหาร 
Thai_P_5.2.8.6 นิทานพ้ืนบา้นเร่ือง ปลา

ช่อนตวัใหญ่ 
Thai_P_5.2.8.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ลิงกบัลา 
9 วถีิชีวติไทย Thai_P_5.2.9.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง  

วถีิไทย 
Thai_P_5.2.9.2 เรียนรู้คาํศพัทเ์ร่ือง วถีิไทย 
Thai_P_5.2.9.3 แผนภาพโครงเร่ือง วถีิไทย 
Thai_P_5.2.9.4 การท่องจาํคาํประพนัธ์ 
Thai_P_5.2.9.5 การใชภ้าษาใหเ้หมาะสม

กบับุคคลและสถานการณ์ 
Thai_P_5.2.9.6 นิทานพ้ืนบา้นเร่ืองตาํนาน

บ่อเกลือ 
Thai_P_5.2.9.7 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

เดก็ดีมีมารยาท 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 นกัอ่านผูก้า้วไกล Thai_P_6.1.1.1 ดูละครยอ้นคิด 

Thai_P_6.1.1.2 มารยาทในการดูละคร 
Thai_P_6.1.1.3 คาํประสม 
Thai_P_6.1.1.4 คาํซํ้ า คาํซอ้น 
Thai_P_6.1.1.5 คาํท่ีมีพยญัชนะควบกลํ้า 
Thai_P_6.1.1.6 คาํท่ีมีอกัษรนาํ 
Thai_P_6.1.1.7 คาํท่ีมีตวัการันต ์
Thai_P_6.1.1.8 พยางค ์และ คาํ 
Thai_P_6.1.1.9 บทอ่านเสริม ละครนอก 

2 ใฝ่รู้หลกัภาษา Thai_P_6.1.2.1 เศรษฐีเฒ่าเจา้ปัญญา 
Thai_P_6.1.2.2 การเขียนแผนภาพโครง

เร่ือง 
Thai_P_6.1.2.3 การใชพ้จนานุกรม 
Thai_P_6.1.2.4 การแต่งกาพยย์านี 11 
Thai_P_6.1.2.5 คาํเป็น คาํตาย 
Thai_P_6.1.2.6 การผนัวรรณยกุต ์อกัษร

กลาง อกัษรสูง อกัษรตํ่า 
Thai_P_6.1.2.7 ความหมายของคาํ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_6.1.2.8 การแต่งประโยคจากคาํท่ีมี

ความหมายตรงและ
ความหมายแฝง 

Thai_P_6.1.2.9 บทอ่านเสริมเติมความรู้
เร่ือง จีเอม็โอ : ชีวติสาย
พนัธ์ใหม่ 

3 ลํ้าค่าภาษาไทย Thai_P_6.1.3.1 อ่านป้ายลายสือไทย 
Thai_P_6.1.3.2 กลุ่มคาํหรือวลี 
Thai_P_6.1.3.3 คาํท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 
Thai_P_6.1.3.4 สาํนวน 
Thai_P_6.1.3.5 ประโยคสามญั 
Thai_P_6.1.3.6 คาํคม คาํขวญัและคติพจน์ 
Thai_P_6.1.3.7 การสรุปความ 
Thai_P_6.1.3.8 การเขียนโครงงาน 
Thai_P_6.1.3.9 บทอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง โครงการในหลวง 
4 มิติใหม่ลิขิต Thai_P_6.1.4.1 กลว้ยๆ 

Thai_P_6.1.4.2 ชนิดของคาํ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.1.4.3 ภาษาพดู ภาษาเขียน 
Thai_P_6.1.4.4 การยอ่ความ 
Thai_P_6.1.4.5 การวเิคราะห์ 
Thai_P_6.1.4.6 การตีความ สรุปความ 
Thai_P_6.1.4.7 การหาขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
Thai_P_6.1.4.8 บทอ่านเสริมเติมความรู้

เร่ือง ไมม้งคล 
5 พดูดีมีปัญญา Thai_P_6.1.5.1 เสวนาพาทีเพ่ือน 4 ภาค 

Thai_P_6.1.5.2 การพดู 
Thai_P_6.1.5.3 การเป็นพิธีกร 
Thai_P_6.1.5.4 การเขียนประกาศ 
Thai_P_6.1.5.5 การโฆษณา 
Thai_P_6.1.5.6 การเขียนเชิญชวน 
Thai_P_6.1.5.7 วนั เดือน ปี แบบไทย 
Thai_P_6.1.5.8 การกรอกแบบรายการ 

6 ลํ้าหนา้เทคโนโลย ี Thai_P_6.1.6.1 ภาษาทนัสมยัในเทคโนโลย ี
Thai_P_6.1.6.2 คาํกริยา 
Thai_P_6.1.6.3 คาํวเิศษณ์ 
Thai_P_6.1.6.4 คาํบุพบท 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.1.6.5 ประโยคส่ือสาร 
Thai_P_6.1.6.6 การสนทนา 
Thai_P_6.1.6.7 การเขียนเชิงสร้างสรรคแ์ละ

การเขียนโฆษณา 
Thai_P_6.1.6.8 ชมรมคนรักวรรณคดี 
Thai_P_6.1.6.9 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

การส่ือสารในวรรณคดีสู่
เทคโนโลย ี

7 กวศีรีอกัษร Thai_P_6.1.7.1 กลอนกานทจ์ากบา้นสวน 
Thai_P_6.1.7.2 คาํคลอ้งจอง 
Thai_P_6.1.7.3 สัมผสันอกและสัมผสัใน 
Thai_P_6.1.7.4 กาพยย์านี 11 
Thai_P_6.1.7.5 กลอนบทละคร 
Thai_P_6.1.7.6 กลอนเสภา 
Thai_P_6.1.7.7 คาํราชาศพัท ์
Thai_P_6.1.7.8 นกัสืบนายทองอิน 

8 บทกลอนสอนคิด Thai_P_6.1.8.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ความฝันของเกลา้ 

Thai_P_6.1.8.2 คาํสันธาน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.1.8.3 คาํอุทาน 
Thai_P_6.1.8.4 ประโยคความรวม 
Thai_P_6.1.8.5 ประโยคความซอ้น 
Thai_P_6.1.8.6 การอ่านคาํท่ีมี รร 
Thai_P_6.1.8.7 คาํประพนัธ์กลอนสุภาพ 
Thai_P_6.1.8.8 การเดินทางของพลายนอ้ย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 นกัร้องรุ่นเยาว ์ Thai_P_6.2.1.1 คร้ืนเครงเพลงพ้ืนบา้น 

Thai_P_6.2.1.2 เพลงพ้ืนบา้น 
Thai_P_6.2.1.3 การอ่านบทร้อยกรอง 
Thai_P_6.2.1.4 แผนภาพโครงเร่ือง 

คร้ืนเครงเพลงพ้ืนบา้น 
Thai_P_6.2.1.5 การอ่านวเิคราะห์เร่ือง 
Thai_P_6.2.1.6 สุภาษิตสอนหญิง สอนใจ 
Thai_P_6.2.1.7 นิทานคติธรรม 
Thai_P_6.2.1.8 บทเสริม เพลงพวงมาลยั 

2 ภาษากบัการส่ือสาร Thai_P_6.2.2.1 อ่านในใจบทเรียนเร่ือง 
ชอ้นกลางสร้างสุขภาพ 

Thai_P_6.2.2.2 เคร่ืองหมายวรรคตอน 
Thai_P_6.2.2.3 อกัษรยอ่และคาํยอ่ 
Thai_P_6.2.2.4 การแสดงความคิดเห็นเชิง

วจิารณ์ 
Thai_P_6.2.2.5 การพดูปฏิเสธหรือโตแ้ยง้ 
Thai_P_6.2.2.6 การพฒันาการเขียน 
Thai_P_6.2.2.7 บทอาขยาน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Thai_P_6.2.2.8 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

ไวรัสตบัอกัเสบ 
3 โบราณเลขไทย Thai_P_6.2.3.1 จากผาแตม้...สู่อียปิต ์

Thai_P_6.2.3.2 การดู การฟัง และการอ่าน
ข่าว 

Thai_P_6.2.3.3 การเขียนและคดัลายมือ 
Thai_P_6.2.3.4 การสนทนา 
Thai_P_6.2.3.5 การเขียนเล่าเร่ือง เล่า

เหตุการณ์ 
Thai_P_6.2.3.6 บทอ่านเสริมเลขไทย 

4 ใส่ใจโฆษณา Thai_P_6.2.4.1 สร้างสรรคภ์าษา 
Thai_P_6.2.4.2 การพดู 
Thai_P_6.2.4.3 การพดูโฆษณา 
Thai_P_6.2.4.4 การเจรจาต่อรอง 
Thai_P_6.2.4.5 การพดูรายงาน 
Thai_P_6.2.4.6 การพดูโตว้าที 
Thai_P_6.2.4.7 การอ่านคล่องเขียนถกู 
Thai_P_6.2.4.8 บทอ่านเสริม เจา้แม่ล้ิมกอ

เหน่ียว 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 ลํ้าค่าภาษาเขียน Thai_P_6.2.5.1 บนัทึกของสายชล 

Thai_P_6.2.5.2 การเขียนบนัทึก 
Thai_P_6.2.5.3 วธีิสืบคน้ขอ้มูล 
Thai_P_6.2.5.4 การเขียนรายงาน 
Thai_P_6.2.5.5 การเขียนเรียงความ 
Thai_P_6.2.5.6 ขอ้ความท่ีเป็นโวหารต่างๆ 
Thai_P_6.2.5.7 บทอ่านเสริม เส้นดา้ยกบั

ชีวิต 
6 พากเพียนเขียนใหม่ Thai_P_6.2.6.1 จดหมายจากต่างแดน 

Thai_P_6.2.6.2 การเขียนจดหมายกิจธุระ 
Thai_P_6.2.6.3 การเขียนบทความ 
Thai_P_6.2.6.4 การเขียนสารคดี 
Thai_P_6.2.6.5 การเลือกอ่านหนงัสือและ

ส่ือสารสนเทศ 
Thai_P_6.2.6.6 การเขียนเร่ืองตาม

จินตนาการและสร้างสรรค ์
Thai_P_6.2.6.7 การเขียนแผนภาพความคิด 
Thai_P_6.2.6.8 ตาํนานนานาชาติ เทพแห่ง

การทอผา้ เทพธิดาจือหน่ี 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.2.6.9 บทอ่านเสริม ธารนํ้าใจสู่อนั

ดามนั 
7 ตาํนานไทยแสน

สนุก 
Thai_P_6.2.7.1 นิทานแสนสนุก 
Thai_P_6.2.7.2 การวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่าน ท่ีดู 

และท่ีฟัง 
Thai_P_6.2.7.3 การวเิคราะห์นิทานและ

เร่ืองสั้น 
Thai_P_6.2.7.4 คาํท่ีมีความหมายโดยตรง

และโดยนยั 
Thai_P_6.2.7.5 คาํท่ีไม่ออกเสียงพยญัชนะ

และสระ 
Thai_P_6.2.7.6 ศึกสายเลือดตอนท่ี 1 
Thai_P_6.2.7.7 ศึกสายเลือดตอนท่ี 2 
Thai_P_6.2.7.8 ศึกสายเลือดตอนท่ี 3 

8 ปลกูความรักชาติ Thai_P_6.2.8.1 สามสถาบนัหลกันครา 
Thai_P_6.2.8.2 การศึกษาคน้ควา้ 
Thai_P_6.2.8.3 การใชห้อ้งสมุด 
Thai_P_6.2.8.4 มารยาทและนิสัยรักการ

อ่าน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Thai_P_6.2.8.5 อ่านเสริมเติมความรู้เร่ือง 

จากฟากฟ้าสุราลยัสู่แดนดิน 
Thai_P_6.2.8.6 รอบรู้โลกกวา้ง เห็นทาง

ถกูผดิ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 เวลา ช่วงเวลา และ

ยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.1.1 ความหมายช่วงเวลาเป็น
ทศวรรษ ศตวรรษ และ
สหสัวรรษ 

So_4.1.1.2 การนบัช่วงเวลาทาง
ประวติัศาสตร์ 

2 ยคุสมยัในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.2.1 การแบ่งยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.2.2 ยคุสมยัท่ีใชใ้นการศึกษา
ประวติัศาสตร์ไทย 

3 การศึกษา
ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน 

So_4.1.3.1 ประเภทของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 

So_4.1.3.2 ตวัอยา่งหลกัฐานเก่ียวกบั
ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน 

4 การตั้งถ่ินฐานและ
การดาํรงชีวติของ
มนุษยใ์นดินแดน
ไทย 

So_4.1.4.1 การตั้งถ่ินฐานและการ
ดาํรงชีวิตของมนุษยใ์น
ดินแดนไทย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_4.1.4.2 อาณาจกัรโบราณใน

ดินแดนไทย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีพบ
ในดินแดนไทย 

So_4.2.1.1 หลกัฐานและพฒันาการ
ของมนุษยส์มยั
ประวติัศาสตร์ในดินแดน
ไทย 

So_4.2.1.2 หลกัฐานและพฒันาการ
ของสมยัประวติัศาสตร์ใน
ทอ้งถ่ิน 

2 พฒันาการของสมยั
สุโขทยั 

So_4.2.2.1 การสถาปนาอาณาจกัร
สุโขทยั  

So_4.2.2.2 พฒันาการของอาณาจกัร
สุโขทยั 

So_4.2.2.3 ประวติัและผลงานของพอ่
ขนุศรีอินทราทิตย ์พอ่ขนุ
รามคาํแหงมหาราช 

So_4.2.2.4 ประวติัและผลงานของพระ
มหาธรรมราชาท่ี 1 (พระยา
ลิไท) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_4.2.2.5 ภมิูปัญญาไทยสมยัสุโขทยั 

So_4.2.2.6 คุณค่าภมิูปัญญาไทยสมยั
สุโขทยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 116  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ทอ้งถ่ินศึกษา So_5.1.1.1 การสืบคน้ความเป็นมา

ทอ้งถ่ินของตน 
So_5.1.1.2 แหล่งสืบคน้ความเป็นมา

ของทอ้งถ่ิน 
So_5.1.1.3 ความแตกต่างระหวา่งความ

จริงกบัขอ้เทจ็จริง 
So_5.1.1.4 การนาํเสนอประวติัความ

เป็นมาของทอ้งถ่ิน 
2 ประเทศเพื่อนบา้น

ของเรา 
So_5.1.2.1 อิทธิพลของอารยธรรม

อินเดียท่ีมีต่อไทย และ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

So_5.1.2.2 อิทธิพลของอารยธรรมจีนท่ี
มีต่อไทย และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

3 วฒันธรรมต่างชาติ So_5.1.3.1 การเขา้มาของวฒันธรรม
ต่างชาติในสังคมไทย 

So_5.1.3.2 อิทธิพลของวฒันธรรม
ต่างชาติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 อาณาจกัรอยธุยา So_5.2.1.1 การสถาปนาอาณาจกัร

อยธุยา 
So_5.2.1.2 พฒันาการและความ

เจริญรุ่งเรืองในดา้นต่างๆ
ของอาณาจกัรอยธุยา 

So_5.2.1.3 บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยา 
สมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 
สมเดจ็พระบรมไตร
โลกนาถ และสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช 

So_5.2.1.4 บุคคลสาํคญัในสมยัอยธุยา 
สมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช และชาวบา้น
บางระจนั 

So_5.2.1.5 ภมิูปัญญาในสมยัอยธุยา 
2 อาณาจกัรธนบุรี So_5.2.2.1 พฒันาการอาณาจกัรธนบุรี 

So_5.2.2.2 บุคคลสาํคญัสมยัอาณาจกัร
ธนบุรี 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่5  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_5.2.2.3 ภมิูปัญญาในสมยัธนบุรี 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่1 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ประวติัศาสตร์น่ารู้ So_6.1.1.1 วธีิการทางประวติัศาสตร์ 

So_6.1.1.2 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
(ตอนท่ี1) 

So_6.1.1.3 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์  
(ตอนท่ี2) 

2 ประเทศเพื่อนบา้น So_6.1.2.1 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศเพ่ือน
บา้นในปัจจุบนั 

So_6.1.2.2 ประเทศลาวและกมัพชูา 
So_6.1.2.3 ประเทศมาเลเซียและพม่า 
So_6.1.2.4 การเปรียบเทียบเศรษฐกิจ 

การปกครอง สังคมและ
วฒันธรรม ระหวา่งไทยกบั
ประเทศเพื่อนบา้น 

So_6.1.2.5 กลุ่มอาเซียน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 กรุงรัตนโกสินทร์ So_6.2.1.1 การสถาปนารัตนโกสินทร์ 

So_6.2.1.2 พฒันาการของไทยสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

So_6.2.1.3 พฒันาการของไทยสมยั
ปฏิรูปประเทศ 

So_6.2.1.4 กรุงรัตนโกสินทร์สมยั
ประชาธิปไตย 

So_6.2.1.5 บุคคลสาํคญัดา้นต่างๆกรุง
รัตนโกสินทร์  
(ตอนท่ี 1) พระบาทสมเดจ็
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 

So_6.2.1.6 บุคคลสาํคญักรุง
รัตนโกสินทร์  
(ตอนท่ี 2) สมเดจ็พระบวร
ราชเจา้มหาสุรสิงหนาท 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม (ประวตัิศาสตร์) 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  So_6.2.1.7 บุคคลสาํคญัดา้นต่างๆ สมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ (ตอนท่ี 
3) พระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

So_6.2.1.8 ภมิูปัญญาไทยสมยักรุง
รัตนโกสินทร์ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ทศนิยม 

  
  
  
  
  
  
  
  

Math_M_1.2.1.1 ทบทวนทศนิยม 
Math_M_1.2.1.2 ค่าประจาํหลกัของ

ทศนิยมและการ
เปรียบเทียบทศนิยม     

Math_M_1.2.1.3 การบวกทศนิยม 
Math_M_1.2.1.4 การลบทศนิยม 
Math_M_1.2.1.5 การคูณทศนิยม ตอนท่ี 1 
Math_M_1.2.1.6 การคูณทศนิยม ตอนท่ี 2 
Math_M_1.2.1.7 การหารทศนิยม ตอนท่ี 1 
Math_M_1.2.1.8 การหารทศนิยม ตอนท่ี 2 
Math_M_1.2.1.9 สรุป เร่ือง "ทศนิยม" 

2 เศษส่วน 
  
  
  
 

Math_M_1.2.2.1 ทบทวนเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.3 การบวกเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.4 การลบเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.5 การคูณเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.6 การหารเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.7 โจทยปั์ญหาเศษส่วน 

 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 123  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_M_1.2.2.8 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ทศนิยมและเศษส่วน 
ตอนท่ี 1 

Math_M_1.2.2.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทศนิยมและเศษส่วน 
ตอนท่ี 2 

Math_M_1.2.2.10 สรุปเศษส่วน 
Math_M_1.2.2.11 โอกาสของเหตุการณ์ 

2 การประมาณค่า 
  
  
  
  
  
  

Math_M_1.2.3.1 ทบทวนค่าประมาณ 
Math_M_1.2.3.2 ค่าประมาณ 
Math_M_1.2.3.3 การปัดเศษ 
Math_M_1.2.3.4 การประมาณค่า 
Math_M_1.2.3.5 การนาํการประมาณค่าไป

ใช ้ตอนท่ี 1 
Math_M_1.2.3.6 การนาํการประมาณค่าไป

ใช ้ตอนท่ี 2 
Math_M_1.2.3.7 สรุปการประมาณค่า 

4 คู่อนัดบัและกราฟ 
  

Math_M_1.2.4.1 ทบทวนคู่อนัดบั และ
กราฟของคู่อนัดบั 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  

Math_M_1.2.4.2 การอ่านและการแปล
ความหมายของกราฟบน
ระบบพิกดัฉาก ตอนท่ี 1 

Math_M_1.2.4.3 การอ่านและการแปล
ความหมายของกราฟบน
ระบบพิกดัฉาก ตอนท่ี 2 

Math_M_1.2.4.4 กราฟและการนาํไปใช ้ 
ตอนท่ี 1 

Math_M_1.2.4.5 กราฟและการนาํไปใช ้ 
ตอนท่ี 2 

Math_M_1.2.4.6 กราฟและการนาํไปใช ้ 
ตอนท่ี 3 

Math_M_1.2.4.7 กราฟและการนาํไปใช ้ 
ตอนท่ี 4 

Math_M_1.2.4.8 สรุป "คู่อนัดบั และกราฟ" 
5 สมการเชิงเส้น ตวั

แปรเดียว 
  
  

Math_M_1.2.5.1 ทบทวนแบบรูปและ
ความสัมพนัธ์ 

Math_M_1.2.5.2 แบบรูปและความสัมพนัธ์ 
ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_M_1.2.5.3 แบบรูปและความสัมพนัธ์ 
ตอนท่ี 2 

Math_M_1.2.5.4 คาํตอบของสมการ 
Math_M_1.2.5.5 การแกส้มการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ตอนท่ี 1 
Math_M_1.2.5.6 การแกส้มการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ตอนท่ี 2 
Math_M_1.2.5.7 การแกส้มการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ตอนท่ี 3 
Math_M_1.2.5.8 การแกส้มการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ตอนท่ี 4 
Math_M_1.2.5.9 การแกส้มการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ตอนท่ี 5 
Math_M_1.2.5.10 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั

สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ตอนท่ี 1 

Math_M_1.2.5.11 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_M_1.2.5.12 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั

สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ตอนท่ี 3 

Math_M_1.2.5.13 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ตอนท่ี 4 

Math_M_1.2.5.14 โจทยปั์ญหาเก่ียวกบั
สมการเชิงเส้นตวัแปร
เดียว ตอนท่ี 5 

Math_M_1.2.5.15 สรุป "สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวและโจทยปั์ญหา
เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว" 

6 ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูป
เรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ 
  
  

Math_M_1.2.6.1 ทบทวนรูปเรขาคณิต 
หน่ึงมิติ สองมิติ และสาม
มิติ 

Math_M_1.2.6.2 ภาพของรูปเรขาคณิตสาม
มิติ ตอนท่ี 1 

Math_M_1.2.6.3 ภาพของรูปเรขาคณิตสาม
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  

มิติ ตอนท่ี 2 
Math_M_1.2.6.4 หนา้ตดัของรูปเรขาคณิต

สามมิติ ตอนท่ี 1 
Math_M_1.2.6.5 หนา้ตดัของรูปเรขาคณิต

สามมิติ ตอนท่ี 2 
Math_M_1.2.6.6 ภาพท่ีไดจ้ากการมอง

ดา้นหนา้  (front view) 
ดา้นขา้ง (side view)  และ
ดา้นบน (top view) ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอน
ท่ี 1 

Math_M_1.2.6.7 ภาพท่ีไดจ้ากการมอง
ดา้นหนา้  (front view) 
ดา้นขา้ง (side view)  และ
ดา้นบน (top view) ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอน
ท่ี 2 

Math_M_1.2.6.8 รูปเรขาคณิตท่ีประกอบ
ข้ึนจากลกูบาศก ์    ตอนท่ี 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 

Math_M_1.2.6.9 รูปเรขาคณิตท่ีประกอบ
ข้ึนจากลกูบาศก ์    ตอนท่ี 
2 

Math_M_1.2.6.10 สรุป ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัจาํนวนจริง 
 

Math_M_2.2.1.1 จาํนวนตรรกยะ ตอนท่ี 1 
Math_M_2.2.1.2 จาํนวนตรรกยะ ตอนท่ี 2 
Math_M_2.2.1.3 จาํนวนตรรกยะ ตอนท่ี 3 
Math_M_2.2.1.4 จาํนวนอตรรกยะ  

ตอนท่ี 1 
Math_M_2.2.1.5 จาํนวนอตรรกยะ  

ตอนท่ี 2 
Math_M_2.2.1.6 รากท่ีสอง 
Math_M_2.2.1.7 การหารากท่ีสองโดยการ

เปิดตาราง 
Math_M_2.2.1.8 การหารากท่ีสองโดยการ

แยกตวัประกอบ 
Math_M_2.2.1.9 การหารากท่ีสองโดยการ

ประมาณ 
Math_M_2.2.1.10 การหารากท่ีสองโดยการ

ตั้งหาร 
Math_M_2.2.1.11 รากท่ีสองและการ

นาํไปใช ้
Math_M_2.2.1.12 รากท่ีสาม 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Math_M_2.2.1.13 การหารากท่ีสามโดยการ

เปิดตาราง 
Math_M_2.2.1.14 การหารากท่ีสามโดยการ

แยกตวัประกอบ 
Math_M_2.2.1.15 รากท่ีสามและการ

นาํไปใช ้ตอนท่ี 1 
Math_M_2.2.1.16 รากท่ีสามและการ

นาํไปใช ้ตอนท่ี 2 
Math_M_2.2.1.17 ระนาบจริง 
Math_M_2.2.1.18 กิจกรรมการหารากท่ีสอง

และรากท่ีสาม 
2 ทฤษฎีบทพีทา

โกรัส 
  
  
  
  
  
  

Math_M_2.2.2.1 สมบติัของรูปสามเหล่ียม
มุมฉาก 

Math_M_2.2.2.2 สมบติัของรูปสามเหล่ียม 
มุมฉากและการนาํไปใช ้

Math_M_2.2.2.3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.2.4 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ตอนท่ี 2 



  รายช่ือแผนการจดัการเรียนรู้ | 131  

 

รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  

Math_M_2.2.2.5 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ตอนท่ี 3  

Math_M_2.2.2.6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
การนาํไปใช ้ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.2.7 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
การนาํไปใช ้ตอนท่ี 2 

Math_M_2.2.2.8 บทกลบัของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.2.9 บทกลบัของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ตอนท่ี 2 

Math_M_2.2.2.10 บทกลบัของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ตอนท่ี 3 

Math_M_2.2.2.11 บทกลบัของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ตอนท่ี 4 

Math_M_2.2.2.12 บทกลบัของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ตอนท่ี 5 

3 การประยกุตข์อง
สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว 

Math_M_2.2.3.1 ทบทวนการแกส้มการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.3.2 ทบทวนการแกส้มการเชิง
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

เส้นตวัแปรเดียว ตอนท่ี 2 
Math_M_2.2.3.3 การแกส้มการเชิงเส้นตวั

แปรเดียวโดยใชส้มบติั
ของการเท่ากนั ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.3.4 การแกส้มการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวโดยใชส้มบติั
ของการเท่ากนั ตอนท่ี 2 

Math_M_2.2.3.5 ประโยคภาษาและ
ประโยคสัญลกัษณ์ 

Math_M_2.2.3.6 โจทยปั์ญหาสมการ
เก่ียวกบัจาํนวน 

Math_M_2.2.3.7 โจทยปั์ญหาสมการ
เก่ียวกบัจาํนวนเงิน 

Math_M_2.2.3.8 โจทยปั์ญหาสมการ
เก่ียวกบัอาย ุ

Math_M_2.2.3.9 โจทยปั์ญหาสมการ
เก่ียวกบัพ้ืนท่ี 

Math_M_2.2.3.10 โจทยปั์ญหาสมการ
เก่ียวกบัอตัราส่วน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_M_2.2.3.11 โจทยปั์ญหาสมการ

เก่ียวกบัร้อยละ 
Math_M_2.2.3.12 โจทยปั์ญหาสมการ

เก่ียวกบัอตัราเร็ว 
4 เส้นขนาน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_M_2.2.4.1 เส้นขนาน 
Math_M_2.2.4.2 เส้นขนานและมุมภายใน 

ตอนท่ี 1 
Math_M_2.2.4.3 เส้นขนานและมุมภายใน 

ตอนท่ี 2 
Math_M_2.2.4.4 เส้นขนานและมุมภายใน 

ตอนท่ี 3 
Math_M_2.2.4.5 เส้นขนานและมุมแยง้ 

ตอนท่ี 1 
Math_M_2.2.4.6 เส้นขนานและมุมแยง้ 

ตอนท่ี 2 
Math_M_2.2.4.7 เส้นขนานและมุมแยง้ 

ตอนท่ี 3 
Math_M_2.2.4.8 เส้นขนานและมุมแยง้ 

ตอนท่ี 4 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  
  

Math_M_2.2.4.9 เส้นขนานและมุม
ภายนอกกบัมุมภายใน 
ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.4.10 เส้นขนานและมุม
ภายนอกกบัมุมภายใน 
ตอนท่ี 2 

Math_M_2.2.4.11 เส้นขนานและมุม
ภายนอกกบัมุมภายใน 
ตอนท่ี 3 

Math_M_2.2.4.12 เส้นขนานและมุม
ภายนอกกบัมุมภายใน 
ตอนท่ี 4 

Math_M_2.2.4.13 เส้นขนานและรูป
สามเหล่ียม ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.4.14 เส้นขนานและรูป
สามเหล่ียม ตอนท่ี 2 

Math_M_2.2.4.15 รูปสามเหล่ียมสอง รูปท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัแบบมุม-
มุม-ดา้น ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_M_2.2.4.16 รูปสามเหล่ียมสอง รูปท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัแบบมุม-
มุม-ดา้น ตอนท่ี 2 

Math_M_2.2.4.17 เส้นขนานและรูป
สามเหล่ียมและการ
นาํไปใช ้ตอนท่ี 1 

Math_M_2.2.4.18 เส้นขนานและรูป
สามเหล่ียมและการ
นาํไปใช ้ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 อสมการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว 
  
  

Math_M_3.2.1.1 ประโยคของอสมการ 
Math_M_3.2.1.2 คาํตอบของอสมการ 
Math_M_3.2.1.3 กราฟแสดงคาํตอบของ

อสมการ 
2 การแกอ้สมการเชิง

เส้นตวัแปรเดียว  
  
  
  
  

Math_M_3.2.2.1 การหาคาํตอบของ
อสมการโดยใชส้มบติัการ
บวกของการไม่เท่ากนั 

Math_M_3.2.2.2 การหาคาํตอบของ
อสมการโดยใชส้มบติัการ
คูณของการไม่เท่ากนั 

Math_M_3.2.2.3 การแกอ้สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียวโดยใชส้มบติั
ของการไม่เท่ากนั 

Math_M_3.2.2.4 การแกอ้สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ตอนท่ี 1 

Math_M_3.2.2.5 การแกอ้สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ตอนท่ี  2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
3 โจทยปั์ญหา

เก่ียวกบัอสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียว 
  
  
  

Math_M_3.2.3.1 โจทยปั์ญหาอสมการ 
ตอนท่ี 1 

Math_M_3.2.3.2 โจทยปั์ญหาอสมการ 
ตอนท่ี 2 

Math_M_3.2.3.3 โจทยปั์ญหาอสมการ 
ตอนท่ี 3 

Math_M_3.2.3.4 โจทยปั์ญหาอสมการ 
ตอนท่ี 4 

4 ความน่าจะเป็น Math_M_3.2.4.1 ความน่าจะเป็น  
5 การทดลองสุ่มและ

เหตุการณ์ 
  
  
  

Math_M_3.2.5.1 การทดลองสุ่ม 
Math_M_3.2.5.2 ผลลพัธ์จากการทดลอง

สุ่ม 
Math_M_3.2.5.3 เหตุการณ์ 
Math_M_3.2.5.4 การทดลองสุ่มและ

เหตุการณ์ 
6 ความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ 

  

Math_M_3.2.6.1 ความน่าจะเป็น ตอนท่ี 1 
Math_M_3.2.6.2 ความน่าจะเป็น ตอนท่ี 2 
Math_M_3.2.6.3 ความน่าจะเป็น ตอนท่ี 3 
Math_M_3.2.6.4 ความน่าจะเป็นกบัการ
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  คาดการณ์ 

Math_M_3.2.6.5 ความน่าจะเป็นกบัการ
รณรงค ์

7 ความน่าจะเป็นกบั
การตดัสินใจ 
  
  

Math_M_3.2.7.1 ความน่าจะเป็นกบัการ
ตดัสินใจ ตอนท่ี 1 

Math_M_3.2.7.2 ความน่าจะเป็นกบัการ
ตดัสินใจ ตอนท่ี 2 

Math_M_3.2.7.3 ความน่าจะเป็นกบัการ
ตดัสินใจ ตอนท่ี 3 

8 ขอ้มูลและการ
นาํเสนอขอ้มูล  
  
  
  
  
  
  
  

Math_M_3.2.8.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
Math_M_3.2.8.2 การนาํเสนอขอ้มูลในรูป

ตาราง 
Math_M_3.2.8.3 การนาํเสนอขอ้มูลในรูป

แผนภมิูแท่ง 
Math_M_3.2.8.4 การนาํเสนอขอ้มูลในรูป

แผนภมิูรูปวงกลม 
Math_M_3.2.8.5 การนาํเสนอขอ้มูลใน

รูปกราฟเส้น 
Math_M_3.2.8.6 การนาํเสนอขอ้มูลในรูป
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ตารางแจกแจงความถ่ี 

Math_M_3.2.8.7 ตารางแจกแจงความถ่ีของ
ขอ้มูลท่ีเป็นอนัตรภาคชั้น 

Math_M_3.2.8.8 ฮิสโทแกรมและรูปหลาย
เหล่ียมของความถ่ี 

9 ค่ากลางของขอ้มูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_M_3.2.9.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ตอนท่ี 1 
Math_M_3.2.9.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ตอนท่ี 2 
Math_M_3.2.9.3 มธัยฐาน 
Math_M_3.2.9.4 ฐานนิยม 
Math_M_3.2.9.5 ค่ากลางของขอ้มูล  

ตอนท่ี 1 
Math_M_3.2.9.6 ค่ากลางของขอ้มูล  

ตอนท่ี 2 
Math_M_3.2.9.7 พิสัย 
Math_M_3.2.9.8 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
Math_M_3.2.9.9 เส้นโคง้ของความถ่ี 

Math_M_3.2.9.10 เส้นโคง้ปกติ 
Math_M_3.2.9.11 พ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้ปกติ 
Math_M_3.2.9.12 ความคลาดเคล่ือนในทาง
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
สถิติ 

10 กิจกรรมพฒันา
ทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Math_M_3.2.10.1 การหารและเทคนิคการ
แกปั้ญหาโดยใชต้าราง 

Math_M_3.2.10.2 การแกปั้ญหาท่ี
หลากหลาย 

Math_M_3.2.10.3 การหาพื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียม
จตุัรัส 

Math_M_3.2.10.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
จาํนวนท่ีเกิดจากการแบ่ง
คร่ึงส่วนของเส้นตรงกบั
จาํนวนคร้ังท่ีแบ่ง 

Math_M_3.2.10.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากขนาด
ต่างๆ 

Math_M_3.2.10.6 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากขนาดต่าง 
ๆกบัส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

Math_M_3.2.10.7 การแกปั้ญหาดว้ยวธีิการ
ท่ีหลากหลาย 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Math_M_3.2.10.8 การเช่ือมโยงโดยใช้

แนวคิดและประสบการณ์
เดิม 

Math_M_3.2.10.9 การหาค่าประมาณของ
จาํนวนอตรรกยะบาง
จาํนวน 

Math_M_3.2.10.10 การหาพื้นท่ีใตก้ราฟ 
11 ทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์กบั
ตรีโกณมิติ 
  
  
  
  

Math_M_3.2.11.1 อตัราส่วน 
Math_M_3.2.11.2 อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตอนท่ี 1 
Math_M_3.2.11.3 อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตอนท่ี 2 
Math_M_3.2.11.4 การนาํตรีโกณมิติไปใช ้

ตอนท่ี 1 
Math_M_3.2.11.5 การนาํตรีโกณมิติไปใช ้

ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 หน่วยของส่ิงมีชีวติ Sci_M_1.2.1.1 รู้จกัการใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.1.2 รู้จกัการใชก้ลอ้ง

จุลทรรศน์ ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.1.3 ส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวและ

หลายเซลล ์
Sci_M_1.2.1.4 โครงสร้างของเซลลพื์ช 
Sci_M_1.2.1.5 โครงสร้างของเซลล ์ 

ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.1.6 โครงสร้างของเซลล ์ 

ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.1.7 การลาํเลียงสารผา่นเซลล์

โดยการแพร่  
ตอนท่ี 1 

Sci_M_1.2.1.11 คลอโรฟิลลก์บัการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง  
ตอนท่ี 1 

Sci_M_1.2.1.13 แสงกบัการสังเคราะห์
ดว้ยแสง ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_M_1.2.1.14 แสงกบัการสังเคราะห์

ดว้ยแสง ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.1.15 คาร์บอนไดออกไซดก์บั

การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
ตอนท่ี 1 

Sci_M_1.2.1.16 คาร์บอนไดออกไซดก์บั
การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
ตอนท่ี 2 

Sci_M_1.2.1.17 ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการสังเคราะห์
ดว้ยแสง ตอนท่ี 1 

Sci_M_1.2.1.18 ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง  
ตอนท่ี  2 

Sci_M_1.2.1.19 ความสาํคญัของ
กระบวนการสังเคราะห์
ดว้ยแสง  

Sci_M_1.2.1.20 รากและประเภทราก 
Sci_M_1.2.1.21 โครงสร้างของราก 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_M_1.2.1.22 การลาํเลียงนํ้า  

ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.1.23 การลาํเลียงนํ้า  

ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.1.24 การคายนํ้าของพืช 
Sci_M_1.2.1.25 การลาํเลียงอาหารของพืช 

ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.1.26 การลาํเลียงอาหารของพืช 

ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.1.27 ส่วนประกอบและ

ประเภทของดอก 
Sci_M_1.2.1.28 การถ่ายละอองเรณู 
Sci_M_1.2.1.29 การปฏิสนธิ 
Sci_M_1.2.1.30 ส่วนประกอบและ

ประเภทของเมลด็ 
Sci_M_1.2.1.31 การขยายพนัธ์ุพืชแบบ

อาศยัเพศ 
Sci_M_1.2.1.32 การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่

อาศยัเพศ ตอนท่ี 1 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_M_1.2.1.33 การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่

อาศยัเพศ ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.1.34 เทคโนโลยชีีวภาพเพิ่ม

ผลผลิตพืช 
Sci_M_1.2.1.35 การตอบสนองของพืชต่อ

ส่ิงเร้า 
Sci_M_1.2.1.36 การเจริญเติบโตของพืช 

2 พลงังานความร้อน Sci_M_1.2.2.1 ความร้อนและอุณหภมิู 
Sci_M_1.2.2.2 เทอร์มอมิเตอร์ 
Sci_M_1.2.2.3 การใชเ้ทอร์มอมิเตอร์ 
Sci_M_1.2.2.4 หน่วยวดัอุณหภูมิ 
Sci_M_1.2.2.5 อุณหภมิูกบัการเปล่ียน

สถานะ ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.2.6 อุณหภมิูกบัการเปล่ียน

สถานะ ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.2.7 การนาํความร้อน  

ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.2.8 การนาํความร้อน  

ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_M_1.2.2.9 การพาความร้อน  

ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.2.10 การพาความร้อน  

ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.2.11 การแผรั่งสี ตอนท่ี 1 
Sci_M_1.2.2.12 การแผรั่งสี ตอนท่ี 2 
Sci_M_1.2.2.13 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ดูดกลืนและคายความ
ร้อน 

Sci_M_1.2.2.14 สมดุลความร้อน 
Sci_M_1.2.2.15 ผลของความร้อนท่ีมีต่อ

การเปล่ียนแปลงของสาร 
Sci_M_1.2.2.16 การขยายตวัของวตัถุ

เน่ืองจากความร้อน 
Sci_M_1.2.2.17 ประโยชน์จากการ

ขยายตวัของวตัถุ 
Sci_M_1.2.2.18 ทบทวนเร่ืองความร้อน 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 ระบบร่างกายมนุษย์

และสัตว ์
Sci_M_2.2.1.1 การจดัระบบในร่างกาย 
Sci_M_2.2.1.2 ระบบยอ่ยอาหารของ

มนุษย ์(ตอนท่ี 1) 
Sci_M_2.2.1.3 ระบบยอ่ยอาหารของ

มนุษย ์(ตอนท่ี 2) 
Sci_M_2.2.1.4 ระบบยอ่ยอาหารของสัตว ์
Sci_M_2.2.1.5 ระบบหมุนเวยีนเลือดและ

แก๊สของมนุษย ์(ตอนท่ี 1) 
Sci_M_2.2.1.6 ระบบหมุนเวยีนเลือดและ

แก๊สของมนุษย ์(ตอนท่ี 2) 
Sci_M_2.2.1.7 ระบบหมุนเวยีนเลือดและ

แก๊สของสัตว ์
Sci_M_2.2.1.8 ระบบหายใจของมนุษย ์

(ตอนท่ี 1) 
Sci_M_2.2.1.9 ระบบหายใจของมนุษย ์

(ตอนท่ี 2) 
Sci_M_2.2.1.10 ระบบหายใจของสัตว ์
Sci_M_2.2.1.11 ระบบขบัถ่ายของมนุษย ์

(ตอนท่ี 1) 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Sci_M_2.2.1.12 ระบบขบัถ่ายของมนุษย ์

(ตอนท่ี 2) 
Sci_M_2.2.1.13 ระบบขบัถ่ายของสัตว ์
Sci_M_2.2.1.14 ระบบประสาทของมนุษย ์

(ตอนท่ี 1) 
Sci_M_2.2.1.15 ระบบประสาทของมนุษย ์

(ตอนท่ี 2) 
Sci_M_2.2.1.16 ระบบประสาทของสัตว ์
Sci_M_2.2.1.17 ระบบโครงกระดูกและ

กลา้มเน้ือของมนุษย ์ตอน
ท่ี 1 

Sci_M_2.2.1.18 ระบบนํ้าเหลือง 
Sci_M_2.2.1.19 ระบบภมิูคุม้กนั 
Sci_M_2.2.1.20 ความสัมพนัธ์ของระบบ

ต่างๆ ของมนุษย ์
Sci_M_2.2.1.21 พฤติกรรมของสัตวท่ี์

ตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
Sci_M_2.2.1.22 พฤติกรรมท่ีพบจากการ

แสดงออกของสัตว ์
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Sci_M_2.2.1.23 สารเสพติด 

2 สารและการ
เปล่ียนแปลง 

Sci_M_2.2.2.1 สารและการเปล่ียนแปลง 
Sci_M_2.2.2.2 ธาตุกมัมนัตรังสี 
Sci_M_2.2.2.3 การแยกสารเน้ือผสม 
Sci_M_2.2.2.4 การแยกสารเน้ือเดียว 
Sci_M_2.2.2.5 การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
Sci_M_2.2.2.6 การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง

โลหะกบัออกซิเจน 
Sci_M_2.2.2.7 การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง

โลหะกบันํ้า 
Sci_M_2.2.2.8 การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง

โลหะกบักรด 
Sci_M_2.2.2.9 การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง

กรดกบัคาร์บอเนต 
Sci_M_2.2.2.10 การเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง

กรดกบัเบส 
Sci_M_2.2.2.11 ประโยชน์จากปฏิกิริยา

เคมี 
3 แสงและการเกิด Sci_M_2.2.3.1 ธรรมชาติของแสง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ภาพ Sci_M_2.2.3.2 การสะทอ้นของแสง 

Sci_M_2.2.3.3 การเกิดภาพจากกระจกเงา
ราบ 

Sci_M_2.2.3.4 การเกิดภาพจากกระจกเงา
นูนและกระจกเงาเวา้ 

Sci_M_2.2.3.5 การเขียนทางเดินแสงบน
กระจกนูนและกระจกเวา้ 

Sci_M_2.2.3.6 ประโยชน์ของกระจกนูน
และกระจกเวา้ 

Sci_M_2.2.3.7 การหกัเหของแสง 
Sci_M_2.2.3.8 การมองเห็นวตัถุในนํ้า

และการเกิดรุ้ง 
Sci_M_2.2.3.9 การหกัเหของแสงผา่น

เลนส์นูนและเลนส์เวา้ 
Sci_M_2.2.3.10 การเกิดภาพจากเลนส์นูน 
Sci_M_2.2.3.11 การเกิดภาพจากเลนส์เวา้

และหลกัการทาํงานของ
ทศันูปกรณ์ 

Sci_M_2.2.3.12 การคาํนวณเก่ียวกบั
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
กระจกและเลนส์ 

Sci_M_2.2.3.13 การสะทอ้นกลบัหมดของ
แสง 

Sci_M_2.2.3.14 เส้นใยนาํแสง 
Sci_M_2.2.3.15 แสงเลเซอร์ 
Sci_M_2.2.3.16 นยัน์ตาและการมองเห็น 
Sci_M_2.2.3.17 การเห็นแสงสีของนยัน์ตา 
Sci_M_2.2.3.18 ผลของแสงสวา่งท่ีมีต่อ

การมองเห็น 
Sci_M_2.2.3.19 ความสามารถในการ

มองเห็น ตอน ภาพติดตา
และภาพลวงตา 

Sci_M_2.2.3.20 ความสามารถในการ
มองเห็น ตอน สายตาสั้น 
สายตายาวและสายตา
เอียง 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 แรงและการ

เคล่ือนท่ี 
Sci_M_3.2.1.1 การกระจดั 
Sci_M_3.2.1.2 การเคล่ือนท่ีในหน่ึงมิติ 
Sci_M_3.2.1.3 ความเร่ง 
Sci_M_3.2.1.4 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
Sci_M_3.2.1.5 แรงพยงุ 
Sci_M_3.2.1.6 การจมและการลอยของ

วตัถุ 
Sci_M_3.2.1.7 แรงเสียดทาน 
Sci_M_3.2.1.8 โมเมนตข์องแรง  

ตอนท่ี 1 
Sci_M_3.2.1.9 โมเมนตข์องแรง  

ตอนท่ี 2 
Sci_M_3.2.1.10 โมเมนตข์องแรง  

ตอนท่ี 3 
Sci_M_3.2.1.11 การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 

ตอนท่ี 1 
Sci_M_3.2.1.12 การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 

ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
2 พลงังาน Sci_M_3.2.2.1 งานและพลงังาน 

Sci_M_3.2.2.2 พลงังานกล 
Sci_M_3.2.2.3 พลงังานจลน์ 
Sci_M_3.2.2.4 พลงังานศกัย ์
Sci_M_3.2.2.5 กฎการอนุรักษพ์ลงังาน 
Sci_M_3.2.2.6 ประโยชน์ของพลงังาน 
Sci_M_3.2.2.7 ไฟฟ้าสถิต 
Sci_M_3.2.2.8 กระแสไฟฟ้า 
Sci_M_3.2.2.9 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแส  

ตอน กระแสไฟฟ้าจาก
เซลลไ์ฟฟ้าเคมี 

Sci_M_3.2.2.10 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแส  
ตอน กระแสไฟฟ้าจาก
ไดนาโม 

Sci_M_3.2.2.11 แหล่งกาํเนิดไฟฟ้ากระแส  
ตอน เซลลไ์ฟฟ้าเคมีจาก
ผลไม ้

Sci_M_3.2.2.12 ถ่านไฟฉาย 
Sci_M_3.2.2.13 การวดัความต่าง
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
ศกัยไ์ฟฟ้า 

Sci_M_3.2.2.14 ความตา้นทานไฟฟ้า 
Sci_M_3.2.2.15 กฎของโอห์ม 
Sci_M_3.2.2.16 การคาํนวณพลงังาน

ไฟฟ้าของเคร่ืองใช ้
ไฟฟ้าภายในบา้น 

Sci_M_3.2.2.17 การคาํนวณหาค่าไฟฟ้า 
Sci_M_3.2.2.18 อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 

ตอนท่ี 1 
Sci_M_3.2.2.19 อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 

ตอนท่ี 2 
Sci_M_3.2.2.20 อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า  

ตอนท่ี 3 
Sci_M_3.2.2.21 อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า  

ตอนท่ี 4 
Sci_M_3.2.2.22 การสาํรวจการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า ตอนท่ี 1 
Sci_M_3.2.2.23 การสาํรวจการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า ตอนท่ี 2 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
3 ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 
Sci_M_3.2.3.1 ระบบสุริยะ 
Sci_M_3.2.3.2 ดาวเคราะห์ในระบบ

สุริยะ 
Sci_M_3.2.3.3 ดวงอาทิตย ์โลก และดวง

จนัทร์ 
Sci_M_3.2.3.4 อิทธิพลของดวงอาทิตย์

และดวงจนัทร์ท่ีมีต่อโลก 
Sci_M_3.2.3.5 กาแลก็ซี และเอกภพ 
Sci_M_3.2.3.6 ดาวฤกษ ์
Sci_M_3.2.3.7 ตาํแหน่งของกลุ่ม 

ดาว 1 
Sci_M_3.2.3.8 ตาํแหน่งของกลุ่ม 

ดาว 2 
Sci_M_3.2.3.9 เทคโนโลยอีวกาศ 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Personal 

Identification 
Eng_M_1.2.1.1 About Me 
Eng_M_1.2.1.2 My Family 
Eng_M_1.2.1.3 Asking for Permission 

and Help 
Eng_M_1.2.1.4 Friend's E-mail 

2 House and Home Eng_M_1.2.2.1 In the House 
Eng_M_1.2.2.2 Things in the House 
Eng_M_1.2.2.3 The Position of Things 
Eng_M_1.2.2.4 Types of Houses 

3 Science and 
Technology 

Eng_M_1.2.3.1 Endangered Species 
Eng_M_1.2.3.2 Animal Facts 
Eng_M_1.2.3.3 Fossils 
Eng_M_1.2.3.4 The History of Toys 

4 Education and 
Future Career 

Eng_M_1.2.4.1 School Days 
Eng_M_1.2.4.2 Interest and Activities 
Eng_M_1.2.4.3 Thinking About Jobs 
Eng_M_1.2.4.4 Unusual Jobs 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 Free Time and 

Entertainment 
Eng_M_1.2.5.1 Hobby 
Eng_M_1.2.5.2 Music 
Eng_M_1.2.5.3 Behind the Scenes 
Eng_M_1.2.5.4 The Movie Maker 

6 Place and Travel 
 

Eng_M_1.2.6.1 Interesting Place 
Eng_M_1.2.6.2 Holiday Trip 
Eng_M_1.2.6.3 Safe Travel 
Eng_M_1.2.6.4 Going Abroad 

7 Relationship with 
Other People 

 

Eng_M_1.2.7.1 Appearance 
Eng_M_1.2.7.2 Overseas Friend 
Eng_M_1.2.7.3 A Letter to the USA 
Eng_M_1.2.7.4 Meeting an Old Friend 

8 Health & Welfare Eng_M_1.2.8.1 Making an Appointment 
Eng_M_1.2.8.2 At the Dentist's Office 
Eng_M_1.2.8.3 At the Hospital 
Eng_M_1.2.8.4 To be Healthy 

9 Shopping Eng_M_1.2.9.1 Shopping Place 
Eng_M_1.2.9.2 Let's go shopping! 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Eng_M_1.2.9.3 Shopping for clothes 
Eng_M_1.2.9.4 Asking for Price 

10 Food and Drink Eng_M_1.2.10.1 Favorite Food 
Eng_M_1.2.10.2 Food and Life 
Eng_M_1.2.10.3 Ready, Set, Breakfast! 
Eng_M_1.2.10.4 How to Make a Smoothie 

11 Service Eng_M_1.2.11.1 At the Restaurant 
Eng_M_1.2.11.2 Tourist Information 
Eng_M_1.2.11.3 Hotel Reservation 
Eng_M_1.2.11.4 At the Bank 

12 Nature and 
Environment 

Eng_M_1.2.12.1 Hunting 
Eng_M_1.2.12.2 Animal's Life 
Eng_M_1.2.12.3 Natural Disaster 
Eng_M_1.2.12.4 Recycling Paper 

13 Foreign Language 
and Culture 

Eng_M_1.2.13.1 Language and 
Nationality 

Eng_M_1.2.13.2 Birthday Party 
Eng_M_1.2.13.3 Let's Celebrate! 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Eng_M_1.2.13.4 Special Day 

14 Weather Eng_M_1.2.14.1 World Weather 
Eng_M_1.2.14.2 Seasons 
Eng_M_1.2.14.3 In all Weather 
Eng_M_1.2.14.4 Looking for Tornadoes! 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Appearance Eng_M_2.2.1.1 What's he like? 

Eng_M_2.2.1.2 The Zodiacs 
Eng_M_2.2.1.3 Comparison 
Eng_M_2.2.1.4 Appearance 

2 Daily Routine Eng_M_2.2.2.1 Daily Routine 
Eng_M_2.2.2.2 Housework 
Eng_M_2.2.2.3 Weekday Activities 
Eng_M_2.2.2.4 One Day's Activities on 

My Favorite Day 
3 Science and 

Technology 
Eng_M_2.2.3.1 Electrical Safety 
Eng_M_2.2.3.2 Household Machines 
Eng_M_2.2.3.3 Television's History 
Eng_M_2.2.3.4 Solar System 

4 Education and 
Future Career 

Eng_M_2.2.4.1 Future Career 
Eng_M_2.2.4.2 Apply for a Job 
Eng_M_2.2.4.3 Success! 
Eng_M_2.2.4.4 My Feelings 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
5 Free Time and 

Entertainment 
Eng_M_2.2.5.1 Pastime Activities 
Eng_M_2.2.5.2 Hobbies 
Eng_M_2.2.5.3 Free Time 
Eng_M_2.2.5.4 Movies 

6 Travel Eng_M_2.2.6.1 Let's go on vacation! 
Eng_M_2.2.6.2 A Place to Go 
Eng_M_2.2.6.3 Amazing Facts of 

Famous Places 
Eng_M_2.2.6.4 Travel Guide 

7 History 
 

Eng_M_2.2.7.1 The Mummy 
Eng_M_2.2.7.2 Long-lasting Structure 
Eng_M_2.2.7.3 An Ancient Chinese Art 
Eng_M_2.2.7.4 Famous Forever 

8 Climate Change Eng_M_2.2.8.1 Global Warming 
Eng_M_2.2.8.2 Floods 
Eng_M_2.2.8.3 Avalanches   
Eng_M_2.2.8.4 Earthquake    

9 Shopping Eng_M_2.2.9.1 Fashion for Girls 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  
  

Eng_M_2.2.9.2 Accessories for Girls 
Eng_M_2.2.9.3 Headgear 
Eng_M_2.2.9.4 Bargain Hunters 

10 Food and Drinks 
  
 

Eng_M_2.2.10.1 British Eating Customs  
Eng_M_2.2.10.2 At the Restaurant 
Eng_M_2.2.10.3 Kitchen Hand 
Eng_M_2.2.10.4 Thai Dessert 

11 Subjects of Study 
  

Eng_M_2.2.11.1 Mathematic Symbols 
Eng_M_2.2.11.2 Computer and 

Technology 
Eng_M_2.2.11.3 Art and Language 
Eng_M_2.2.11.4 Geography 

12 Service 
  
 

Eng_M_2.2.12.1 Hotel Types 
Eng_M_2.2.12.2 Hotel Rooms  
Eng_M_2.2.12.3 Hotel Staff 
Eng_M_2.2.12.4 Making Hotel 

Reservations 
13 Environment  Eng_M_2.2.13.1 Environmental Concern 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
 Eng_M_2.2.13.2 Saving Energy  

Eng_M_2.2.13.3 Green Living 
Eng_M_2.2.13.4 Save the World for the 

Next Generation 
14 Health  

  
 

Eng_M_2.2.14.1 Your Bones 
Eng_M_2.2.14.2 Broken Bone  
Eng_M_2.2.14.3 First Aid for Broken 

Bones 
Eng_M_2.2.14.4 Healing Broken Bones 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
1 Life Style  

  
Eng_M_3.2.1.1 People’s Lifestyle 
Eng_M_3.2.1.2 Coffee and Tea 
Eng_M_3.2.1.3 Surprise! 
Eng_M_3.2.1.4 Hoping and Wishing 

2 Daily Life 
  

Eng_M_3.2.2.1 Things in the Kitchen 
Eng_M_3.2.2.2 Bedroom 
Eng_M_3.2.2.3 Planning for healthy food 
Eng_M_3.2.2.4 Library Etiquette 

3 Foreign Language 
  
 

Eng_M_3.2.3.1 English is Important 
Eng_M_3.2.3.2 How to Improve Your 

Spoken English 
Eng_M_3.2.3.3 British English and 

American English 
Eng_M_3.2.3.4 Telephone Conversation 

4 Science and 
Technology 

Eng_M_3.2.4.1 An Intelligent House 
Eng_M_3.2.4.2 Solar Energy 
Eng_M_3.2.4.3 Computer Virus 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
  Eng_M_3.2.4.4 Writing an Email 
5 All About Food 

  
Eng_M_3.2.5.1 Let's Cook 
Eng_M_3.2.5.2 Spanish Food 
Eng_M_3.2.5.3 Mexican Food 
Eng_M_3.2.5.4 World Famous Cuisine 

6 Education and  
Future Career 
  

Eng_M_3.2.6.1 Career Plan  
Eng_M_3.2.6.2 Science and Mathematics 
Eng_M_3.2.6.3 Arts  
Eng_M_3.2.6.4 Vocational Education  

7 Travel 
  

Eng_M_3.2.7.1 Going to Europe 
Eng_M_3.2.7.2 Take time in North 

America  
Eng_M_3.2.7.3 Interesting Asia   
Eng_M_3.2.7.4 Vacation in Oceania     

8 Relationship with  
Other People   
 

Eng_M_3.2.8.1 Friendship  
Eng_M_3.2.8.2 Family Relationship  
Eng_M_3.2.8.3 Relationship with 

Colleagues 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
Eng_M_3.2.8.4 Relationship with 

Strangers  
9 Shopping 

  
 

Eng_M_3.2.9.1 Comparing Price 
Eng_M_3.2.9.2 Product Labels 
Eng_M_3.2.9.3 Jatujak Market 
Eng_M_3.2.9.4 Famous Country 

Products 
10 Environment  

  
 

Eng_M_3.2.10.1 Pollution 
Eng_M_3.2.10.2 Top Pollution Producer 
Eng_M_3.2.10.3 Developing Nations 

Produce the Most 
Pollution  

Eng_M_3.2.10.4 Pollution in Thailand 
11 The Best of  

the Best 
  

Eng_M_3.2.11.1 World Record 
Eng_M_3.2.11.2 Believe It or Not 
Eng_M_3.2.11.3 Famous Inventions 
Eng_M_3.2.11.4 Seven Wonders of the 

World 
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รายช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาองักฤษ) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 (ต่อ) 

หน่วย หน่วยการเรียนรู้ คาบเรียน เร่ือง 
12 Rights 

  
Eng_M_3.2.12.1 Human Rights 
Eng_M_3.2.12.2 Women's Right 
Eng_M_3.2.12.3 Childern's Right 
Eng_M_3.2.12.4 Animal Rights 

13 Revision 1 
  
 

Eng_M_3.2.13.1 Present Simple Tense   
Eng_M_3.2.13.2 Present Continuous 

Tense  
Eng_M_3.2.13.3 Past Simple Tense   
Eng_M_3.2.13.4 Past Continuous Tense   

14 Revision 2 
  
 

Eng_M_3.2.14.1 Present Perfect Tense  
Eng_M_3.2.14.2 Present Perfect 

Continuous Tense 
Eng_M_3.2.14.3 Past Perfect Tense 
Eng_M_3.2.14.4 Past Perfect Continuous 

Tense 
 

 


