


  
 

 ค ำน ำ 
 
 สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการรู้ให้
ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนในวัยแรงงาน อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี จึงได้ด าเนินโครงการ
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการ
ด าเนินโครงการดงักล่าว พบว่าผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นผู้ที่ฟัง พูดภาษาไทย
ได้ แต่อ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการรู้หนังสือไทย และสร้างแบบเรียน
ตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้อง
จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือขึ้น  
 คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือนี้  ประกอบด้วย ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
แบบทดสอบก่อนเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งมี เนื้อหาการเรียนรู้ จุดประสงค์     
เชิงพฤติกรรมของผู้เรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียน ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมี แบบทดสอบ สอบหลังเรียนพร้อมเฉลย
แบบทดสอบ แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียน แบบสรุปผลการเรียน และตัวอย่างวุฒิบัตรผู้ส าเร็จตาม
หลักสูตรฯ ในการจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ โครงการศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษากศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความ
ร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ครู กศน. และผู้เรียนที่ได้เสนอแนะความคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ยิ่ง สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
ขอขอบคุณในความร่วมมือมาในโอกาสนี้ 
 
 
 
        (นายประเสริฐ หอมดี) 
                      ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

                              สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 



  
 

สำรบัญ 
            
                   หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ค ำชี้แจงใช้คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน        1 
แผนกำรจัดกิจกรรมส่งเสรมิกำรรู้หนังสือ     8 
สภำพที่ ๑ พ้ืนฐำนกำรรู้หนังสือไทย 

เรื่องที ่๑  พยัญชนะไทย       11  
เรื่องที ่๒ สระในภาษาไทย      15 
เรื่องที ่๓ การผสมพยัญชนะกับสระ อะ อา อิ อ ีอึ อื อ ุอู   19 
เรื่องที ่๔  การผสมพยัญชนะกับสระ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ 21  
เรื่องที ่๕  การผสมพยัญชนะกับสระ เออะ เออ อัว เอียะ เอีย เอือะ เอือ 24   
เรื่องที ่๖  การผสมพยัญชนะกับสระ อ า ใอ ไอ เอา    26 
เรื่องที ่๗ การผนัพยัญชนะตามเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย  27  
เรื่องที ่๘  ตวัสะกดแมก่ง กน กม เกย เกอว     29 
เรื่องที ่๙  ตวัสะกดแม ่กก กด กบ     31  
เรื่องที ่๑๐  การอา่นค าที่มีเครื่องหมาย ไมไ้ตคู่้ ตัวการนัต์ ไม้ยมก  32 
เรื่องที ่๑๑  อกัษรน า       33 
เรื่องที ่๑๒  อกัษรควบกล้ า      34 
เรื่องที ่๑๓ การอ่านและเขียนตวัเลข     35     
เรื่องที ่๑๔ การบวก ลบเลขจ านวนสี่หลกั      36 

สภำพที่  ๒ ร่ำงกำยของเรำ  
เรื่องที ่๑  ส่วนตา่ง ๆ ของใบหนา้     38 
เรื่องที ่๒  ส่วนประกอบของร่างกาย     39 

สภำพที่  ๓ ครอบครวัของเรำ  
เรื่องที ่๑  ครอบครัวของฉัน       40 
เรื่องที ่๒  ความแตกตา่งระหว่างวัย      41 



  
 

สำรบัญ 
 

                              หน้ำ 
สภำพที่  ๔ ชุมชนของเรำ  

เรื่องที ่๑ ชุมชน        42 
เรื่องที ่๒  กองทุนหมู่บา้น      43 

สภำพที่  ๕ กำรท ำมำหำกนิ  
เรื่องที ่๑ อาชีพ        45 
เรื่องที ่๒ พออยู ่พอกิน        46 
เรื่องที ่๓ การเพาะปลกู       47 

สภำพที่  ๖   ร่ำงกำยแข็งแรง 
เรื่องที ่๑  การรักษาสุขภาพ      49  
เรื่องที ่๒  โรคติดต่อ       50 

สภำพที่  ๗   อบำยมขุ 
เรื่องที ่๑  สิ่งเสพติด       51 
เรื่องที ่๒  การพนันอันตราย      52 

สภำพที่  ๘   กำรสือ่สำร 
เรื่องที ่๑   สื่อสารฉับไว       53 
เรื่องที ่๒   เทคโนโลยีใกลต้วั      54 

สภำพที่  ๙   กำรจรำจร 
เรื่องที ่๑   กฎจราจร       55 
เรื่องที ่๒   เครื่องหมายจราจร      56 

แบบทดสอบหลังเรยีน        57 
บรรณำนุกรม         64 
ภำคผนวก         65 
 แบบบันทกึข้อมูลผู้เรียน       66 
 ตัวอย่างวฒุิบตัร        69   
รำยชื่อคณะผู้จัดท ำ         70 
      



  
 

ค ำชี้แจงในกำรใช้คู่มือกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้หนังสือไทย 
ค ำแนะน ำในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้หนังสือ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการรู้หนังสือ ตามโครงการศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายประชากรวัย
แรงงานผู้ไม่รู้หนังสือ อายุ ๑๕ –๕๙ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้รับการศึกษา โดยมีแนวทางที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

๑. ผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการรู้หนังสือ 
๒. ผู้สอน หมายถึง ครู กศน. ครูชาวบ้าน หรือบุคคลอื่นใดที่สามารถเป็นผู้สอนได้ เป็นผู้ที่

อ่าน เขียนภาษาไทยพ้ืนฐานได้ดี โดยปกติควรมีวุฒิตั้งแต่ระดับชั้น ป.๖ขึ้นไป หรือหาก
ไม่มีบุคคลใดที่มีวุฒิป.๖ ก็สามารถพิจารณาผู้สอนจากบุคคลที่เหมาะสมได้ 

๓. หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเป็นผู้
ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอน 

๔. ผู้สอน ต้องขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ตามแบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน หัวหน้า
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เป็นผู้
พิจารณาอนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน 

๕. สื่อการเรียนที่ผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือการรู้หนังสือ ให้ใช้สื่อแบบเรียนการรู้
หนังสือไทย โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.ในเขต
ภาคเหนือ ที่คณะท างานโครงการฯ ได้พัฒนาขึ้น หรือใช้สื่อ แบบเรียน แบบฝึกอื่น ๆ ที่
ผู้สอนพฒันาขึ้นเอง หรือคัดเลือก เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่
ผู้สอนเห็นว่าเหมาะสมกับผู้เรียน 

๖. การประเมินผลการเรียน ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 
ส าหรับการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบ และ
ด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน มีคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๗. การจบหลักสูตร สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งอนุมัติผลการจบหลักสูตรการรู้หนังสือไทย โครงการศึกษา
แนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ ต้องผ่าน
เกณฑ์การจบหลักสูตรดังนี้ 
๑) ผู้เรียนต้องเรียนและผ่านการประเมินทั้ง ๙ สภาพ มีความสามารถในการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนตามค าหลักที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 80 ค า 



  
 

๒) ผู้เรียนต้องผ่านการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
๘. หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ เป็น

ผู้อนุมัติผลการเรียน และเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร 
๙. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น หากผู้เรียนสามารถมีความรู้ความสามารถ เรียนรู้ได้

เร็ว อาจจะใช้เวลาในการเรียนไม่ถึง ๒๐๐ ชั่วโมง ผู้เรียนต้องการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลาย  ภาคเรียน ก็สามารถท าได้ โดยด าเนินการทดสอบและบันทึกผลการเรียนไว้ เพื่อ
ขออนุมัติการจบพร้อมรุ่นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน   

๑๐. เนื่องจากมิได้ก าหนดว่า เวลาเรียน ๒๐๐ ชั่วโมงภายในกี่เดือน แต่ควรจัดการเรียน 
การสอนภายใน ๑ ภาคเรียน   
 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้สอน 
๑. ผู้สอนจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เรียนลงในแบบรายชื่อผู้เรียน 
๒. ผู้สอนทดสอบผู้เรียนก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวิเคราะห์สภาพการรู้

หนังสือผู้เรียนรายบุคคล และบันทึกข้อมูลลงในแบบรายชื่อผู้เรียน 
๓. ผู้สอนด านินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือการจัด

กิจกรรมการรู้หนังสือ และใช้แบบเรียนการรู้หนังสือไทยโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริม
การรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ พร้อมทั้งประเมินผู้เรียนระหว่าง
เรียน และบันทึกผลการประเมินลงในระเบียนบันทึกผลการเรียน 

๔. เมื่อจัดการเรียนการสอนตามคู่มือฯนี้ครบแล้ว ผู้สอนทดสอบผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ในการประเมินถือว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ผู้เรียนต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ และน าคะแนนที่ได้บันทึกในระเบียน
บันทึกผลการเรียน เพื่อด าเนินการเสนอขออนุมัติการจบหลักสูตรแก่ผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๑ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
การรู้หนังสือไทย  

 โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ 
ชื่อ...............................................................................นามสกุล........................................................ 
ทดสอบวันที่...............................เดือน...............................................พ.ศ........................................... 
สถานที่สอบ...............................................................................บ้าน.................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ.........................................จังหวดั...................................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ตอนที ่๔  ทักษะการเขียน   ๒๐ คะแนน แบ่งเป็น 
   ส่วนที ่๑  เขียนค าจากภาพที่ก าหนดให ้ (๕ คะแนน) 

 ส่วนที ่๒  เขียนค าตามค าบอก  (๕ คะแนน) 
 ส่วนที ่๓  เติมค าลงในช่องวา่ง   (10 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒ 

 

ตอนที่ ๑  ทักษะการฟัง   ๑๐ คะแนน 
ค าชี้แจง ๑. ขอ้สอบมีทัง้หมด ๑๐ ข้อ 
  ๒. คะแนนข้อละ ๑ คะแนน   
  ๓. ครูอ่านข้อความแต่ละขอ้ให้ผู้เรียนฟัง โดยให้ผู้เรียนดูตามในแบบทดสอบแลว้กา X ทับ
ลงบน  ก ข ค ง ที่เห็นว่าถูกต้องที่สดุเพียงขอ้เดียว 
............................................................................................................................................................ 
๑. หนึ่งปีมีกี่เดือน 

ก. ๑๐ เดือน ข. ๑๑ เดือน 
ค. ๑๒ เดือน ง. ๑๓ เดือน 

๒. หนึ่งสปัดาห์มกีี่วนั 
ก. ๕ วนั ข. ๖ วนั 
ค. ๗ วนั ง. ๘ วนั 

๓. ข้อใดไม่ใช่ผัก 
ก. ฟักทอง ข. ขนุน 
ค.  ถั่วฝักยาว ง. กะหล่ าปล ี

๔. ข้อใดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบา้น 
ก. สุนขั  ข. แมว 
ค.  หม ู  ง. ช้าง 

๕. เมือ่ได้รับของจากผู้อืน่ เราควรพูดว่าอย่างไร 
ก. ขอบคุณ ข. ขอโทษ 
ค.  สวัสด ี ง. ไม่เปน็ไร 

๖. แม่ของแม่ เรียกวา่ 
ก. ปู ่  ข. ย่า 
ค.  ตา  ง. ยาย 

๗. ข้อใด ไม่ใช่ ของใช้ในครวั   
ก. เตา  ข. ไม้กวาด 
ค. จอบ  ง. หม้อหงุข้าว 
 
 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓ 

 

๘. ยุงชนิดใดท่ีเปน็พาหะน าโรคไข้เลือดออก 
ก. ยุงด า ข. ยุงลาย 
ค.  ยุงร าคาญ ง. ยุงก้นปล่อง 

๙. ข้อใดเปน็สิ่งเสพติดให้โทษ 
ก. เหล้า  ข. ยาบา้ 
ค.  บุหรี ่ ง. ถกูทุกขอ้ 

๑๐. ในขณะทีท่่านขับรถยนต์ เมื่อเหน็สัญญาณไฟจราจร สีเหลือง ท่านจะท าอย่างไร 
ก. รบีไป ข.  ระวัง 
ค. หยดุ   ง.  ไปได ้
 

 
 
ตอนที่ 2  ทักษะการพูด  ๑๐ คะแนน 
 ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ 
๒. คะแนนข้อละ ๒ คะแนน   
๓. ครูอ่านข้อความแต่ละข้อให้ผู้เรียนฟัง แลว้ให้ผู้เรียนตอบปากเปล่า 

............................................................................................................................................................ 
๑. การรูห้นังสือมีขอ้ดกีับท่านอย่างไร 
๒. ดแูลบตุรหลานอย่างไรให้เปน็เดก็ดี 
๓. ท่านได้ช่วยชมุชนของทา่นในดา้นใดบ้าง 
๔. ท่านดแูลสุขภาพอย่างไรให้แขง็แรง 
๕. ท่านเคยท าผดิกฎจราจรหรือไม ่
  
 
 
 
 
 

รวมคะแนนทักษะการพูดได้.................คะแนน 

รวมคะแนนทักษะการฟังได้.................คะแนน 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔ 

 

ตอนที่ ๓  ทักษะการอ่าน    ๑๐ คะแนน 
ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๑๐ ขอ้ 
๒. คะแนนข้อละ ๑ คะแนน   
๓. ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงในแต่ละข้อ อา่นได้ทัง้หมดในแต่ละข้อให้ขอ้ละ ๑ คะแนน 

............................................................................................................................................................  
๑. เปน็คนไทยต้องรู้ภาษาไทย      
๒. อักษรไทย มี ๔๔ ตัว       
๓. ฉนัอาบน้ าวันละ ๒ ครั้ง       
๔.  ฉันพา พ่อแม ่และน้องสาวไปเที่ยว     
๕. ปลกูผัก เลี้ยงปลาเพื่อลดรายจ่าย     
๖. ฉนัมีเงินฝากกบักองทนุหมู่บ้าน จ านวน ๑,๐๐๐ บาท    
๗. หมู่บ้านของฉนัปลอดยาเสพติด      
๘. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง      
๙. อนิเทอรเ์น็ทมีทั้งคุณ และโทษ      
๑๐. ปฏิบัตติามกฎ ชว่ยลดอุบัติเหต ุ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนทักษะการอ่านได้.................คะแนน 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕ 

 

ตอนที่  ๔  ทักษะการเขียน    ๒๐ คะแนน  
  ค าชี้แจง การทดสอบการเขียน มี จ านวน ๓ ตอน   

    ส่วนท่ี ๑  เขียนค าจากภาพที่ก าหนดให ้ (๕ คะแนน) 
    ส่วนท่ี ๒  เขียนค าตามค าบอก  (๕ คะแนน) 
    ส่วนท่ี ๓  เติมค าลงในชอ่งว่าง   (10 คะแนน) 

............................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ ๑ เขียนค าจากภาพที่ก าหนดให ้ (๕ คะแนน) 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ 
๒. คะแนนข้อละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน 
๓. ให้ผู้เรียนเขียนค าที่มีความหมายตรงกับรูปภาพ   

ตัวอย่าง     ปลา 
 
 
๑. ………………………………………… 

 
 
๒. ………………………………………… 

 
 
๓. ………………………………………… 

 
 
๔. ………………………………………… 

 
 
 
 ๕.   ………………………………………… 
 
 

  

  

 

  

 

  

ส่วนที่ ๑ ได้.................คะแนน 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๖ 

 

ส่วนที่ ๒  เขียนค าตามค าบอก (๕ คะแนน) 
ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
๒. ให้ผู้เรียนเขียนค าตามค าที่ครูบอก โดยครูก าหนดค าขึ้นเอง เป็นค า ๑ พยางค ์            
     ๒ พยางค ์และ ๓ พยางค์ จ านวน ๕ ค า 

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

๑.  ……………………………………….. 

๒. ............................................................... 

๓. .................................................................................. 

๔. ................................................................................................... 

๕. ................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ ได้.................คะแนน 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๗ 

 

ส่วนที่ ๓   เติมค าลงในช่องว่าง  (10 คะแนน) 
ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ 
๒.  ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

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

๑.  ให้เขียน ยีส่ิบ เป็นตัวเลข.............................................................. 
     ๘๐ + ๗๐ = …………………………………………………………..………… 

๒. ฉันชื่อ.............................................นามสกุล.......................................................... 

๓. หมู่บ้านฉนัชื่อ..............................................ต าบล.................................................. 
    อ าเภอ........................................................จงัหวัด................................................. 

๔.  จมู _  แก ้_ 
     พ่อต _  แม่ยา _ 

๕.  ชุ _ ช_  ปลู _ ผั _ 
     ข ้_ วโ _ ด   อา _ น้ า 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ ได้.................คะแนน 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๘ 

 

แผนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรูห้นังสอืของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ  

จ านวน ๒๐๐ ชั่วโมง 
 

สภาพที ่ ชื่อสภาพ  เรื่อง 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

สภาพที่ ๑  พ้ืนฐานการรู้หนังสือ
ไทย 

 154 

  เรื่องที ่๑  พยัญชนะไทย    36 

  เรื่องที ่๒ สระและวรรณยุกต ์ 24 

  เรื่องที ่๓ การผสมพยัญชนะกับ
สระ อะ อา อ ิอี อ ึอื อ ุอู  

9 

  เรื่องที ่๔  การผสมพยัญชนะ
กับสระ เอะ เอ แอะ แอ โอะ 
โอ เอาะ ออ    

9 

  เรื่องที ่๕  การผสมพยัญชนะ
กับสระ เอะ เออ อวั เอียะ เอีย 
เอือะ เอือ    

9 

  เรื่องที ่๖  การผสมพยัญชนะ
กับสระ อ า ใอ ไอ เอา  

5 

  เรื่องที ่๗ การผนัเสียง
วรรณยกุต์ในภาษาไทย   

9 

  เรื่องที ่๘  ตวัสะกดแมก่ง กน 
กม เกย เกอว   

9 

  เรื่องที ่๙  ตวัสะกดแม ่กก กด 
กบ   

9 

  เรื่องที ่๑๐  การอา่นค าที่มี
เครื่องหมาย   ไมไ้ตคู่้          
ตัวการนัต ์ไม้ยมก  

5 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๙ 

 

สภาพที ่ ชื่อสภาพ  เรื่อง 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

  เรื่องที ่๑๑  อกัษรน า 12 

  เรื่องที ่๑๒  อกัษรควบกล้ า 12 

  เรื่องที ่๑๓ การอ่านและเขียน
ตัวเลข   

3 

  เรื่องที ่๑๔ การบวก ลบเลข    3 

สภาพที่ ๒  ร่างกายของเรา  6 

  เรื่องที ่๑ สว่นต่าง ๆ ของ
ใบหน้า   

3 

  เรื่องที ่๒ สว่นประกอบของ
ร่างกาย 

3 

สภาพที่ ๓  ครอบครัวของเรา  6 

  เรื่องที ่๑ ครอบครวัของฉนั 3 

  เรื่องที ่๒ ความแตกต่าง
ระหว่างวัย 

3 

สภาพที่ ๔  ชุมชนของเรา  4 

  เรื่องที ่๑ ชุมชน  2 

  เรื่องที ่๒ กองทนุหมู่บ้าน         2 

สภาพที่ ๕  การท ามาหากิน  6 

  เรื่องที ่๑  อาชีพ  2 

  เรื่องที ่๒ พออยู ่พอกิน 
พอเพียง 

2 

  เรื่องที ่๓ การเพาะปลกู 2 

สภาพที่ ๖  สุขภาพอนามัย  6 

  เรื่องที ่๑ สขุภาพอนามัย 3 

  เรื่องที ่๒ โรคตดิตอ่ 3 

 
 

 
 

  
 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๑๐ 

 

สภาพที ่ ชื่อสภาพ  เรื่อง 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

สภาพที่ ๗  อบายมุข 6 

  เรื่องที ่๑ อบายมขุ 3 

  เรื่องที ่๒ การพนันอนัตราย 3 

สภาพที่ ๘  การสื่อสาร  6 

  เรื่องที ่๑ สือ่สารฉับ   3 

  เรื่องที ่๒ เทคโนโลยีใกลต้ัว 3 

สภาพที่ ๙  การจราจร  6 

  เรื่องที ่๑ การจราจร 3 

  เรื่องที ่๒ เครือ่งหมายจราจร 3 

  รวม ๒๐๐ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๑๘ 

 

แผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 

จ านวน ๒๐๐  ชั่วโมง 

สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ      จ ำนวน   ๑๕๔  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๑ พยัญชนะ    จ ำนวน   ๓๖  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.พยัญชนะ
ไทย 
 

๑.สำมำรถอ่ำน 
เขียนพยัญชนะ
ไทย ได้ถกูต้อง 

๑. ผู้สอนน ำภำพ
พยัญชนะไทยให้
ผู้เรียนรว่มกันอ่ำน
ออกเสียง 
๒.ให้อ่ำนออกเสียง
พยัญชนะรำยคนเพื่อ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรอ่ำน  
๓.ท ำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

- ภำพ
ประกอบกำร
เรียนรู ้ก ไกถ่ึง 
ฮ นกฮูก 
- แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
  

- แบบฝึกหดัรู้
กำรจับคู่
พยัญชนะ 
 

   ๖ 

๑.๑ ฝกึ
ทักษะกำร
ลำกเส้น 

๑. สำมำรถ
ลำกเส้นตรง เสน้
ทแยง เส้นโค้ง 
เส้นสำมเหลี่ยม  

ผู้สอนน ำแบบฝึก
ลำกเส้นแบบต่ำง ๆ 
ให้ผู้เรียนฝกึทักษะมือ 

- แบบฝึก
ลำกเส้นตรง 
เส้นทแยง ซ้ำย
ขวำ เส้นโค้ง 
วงกลม  
สำมเหลี่ยม   

- แบบฝึก
ลำกเส้นรูป
สัตวต์ำม
ตัวเลข 

๖ 

๑.พยัญชนะ
ไทย 

๑. สำมำรถเขียน
อ่ำนพยัญชนะ 
 ก ไก่ – ฌเฌอ
ได้ถกูตอ้ง 

ผู้สอนมอบหมำยให้
ผู้เรียนฝึกเขียนฝกึ
ออกเสียง พยญัชนะ
ตำมลกูศรและตำม
แบบฝกึคดั ก ไก ่– 
ฌเฌอ  
 
 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 

- แบบฝึกหดั
เขียน
พยัญชนะ 
ก ไก ่– ฌ 
เฌอ 

๖ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๑๙ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.พยัญชนะ
ไทย 

๑.สำมำรถเขียน
อ่ำนพยัญชนะ  
ญ หญิง- ธ ธงได้
ถูกตอ้ง 

ผู้สอนมอบหมำยให้
ผู้เรียนฝึกเขียนฝกึ
ออกเสียง พยัญชนะ
ตำมลกูศรและตำม
แบบฝกึคดั ญ หญิง- 
ธ ธง 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 

- แบบฝึกหดั
เขียน
พยัญชนะ  
ญ หญิง- ธ ธง 

๖ 

๑.พยัญชนะ
ไทย 

๑.สำมำรถเขียน
อ่ำนพยัญชนะ  
น หนู –  ล ลิง
ได้ถกูตอ้ง 

ผู้สอนมอบหมำยให้
ผู้เรียนฝึกเขียนฝกึ
ออกเสียง พยัญชนะ
ตำมลกูศรและตำม
แบบฝกึคดั น หนู –  
ล ลิง 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 

- แบบฝึกหดั
เขียน
พยัญชนะ  
น หนู –  ล ลิง 

๖ 

๑.พยัญชนะ
ไทย 

๑.สำมำรถเขียน
อ่ำนพยัญชนะ 
ว แหวน – ฮ นก
ฮูกได้ถูกต้อง 
  

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนฝกึเขียนฝึก
ออกเสียง พยัญชนะ
ตำมลกูศรและตำม
แบบฝกึคดั ว แหวน 
– ฮ นกฮกู 
๒. ท ำแบบฝกึหดั 
 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 

- แบบฝึกหดั
เขียน
พยัญชนะ  
ว แหวน – ฮ 
นกฮูก 

๖ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ     จ ำนวน   ๑๕๔  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๒ สระในภาษาไทย  จ ำนวน   ๒๔  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.สระอะ 
สระอำ สระอิ 
สระอี  
 

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระอะ  
สระอำ สระอิ 
สระอีได ้

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบัสระ

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  

แบบฝกึหดั  
เรื่อง สระอะ  
สระอำ สระอิ 
สระอี  

๓.๕๐ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๐ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

พร้อมอ่ำนออกเสียง
มอบหมำยแบบฝึก 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
๓.ท ำแบบฝึกหดั 

   

๒. สระอึ สระ
อือ สระอุ     
สระอ ู

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระอึ  
สระอือ  สระอุ 
สระอูได ้

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบัสระ
พร้อมอ่ำนออกเสียง
มอบหมำยแบบฝึก 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
๓.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
เรื่อง สระอึ  
สระอือ 
สระอุ สระอ ู

๓.๕๐ 

๓. สระเอะ 
สระเอ 
สระแอะ     
สระแอ   
 

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระเอะ 
สระเอ สระแอะ  
สระแอ  ได ้

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบัสระ
พร้อมอ่ำนออกเสียง
มอบหมำยแบบฝึก 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
เรื่องสระเอะ 
สระเอ 
สระแอะ  สระ
แอ   

๓.๕๐ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๑ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๓.ท ำแบบฝึกหดั 
๔.สระโอะ 
สระโอ 
สระเอำะ   
สระออ 
 

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระโอะ 
สระโอ สระเอำะ 
สระออได ้
 

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบั
พยัญชนะพร้อมอ่ำน
ออกเสียงมอบหมำย
แบบฝกึ 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
๓.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
เรื่องสระโอะ 
สระโอ 
สระเอำะ สระ
ออ 

๓.๕๐ 

๕. สระเออะ 
สระเออ 
สระเอียะ 
สระเอีย  
 

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระ
เออะ สระเออ 
สระเอียะ 
สระเอีย ได ้

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบัสระ
พร้อมอ่ำนออกเสียง
มอบหมำยแบบฝึก 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
๓.แบบฝึกหัด 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
เรื่อง สระเออะ  
สระเออ 
สระเอียะ 
สระเอีย 

๓.๕๐ 

๖. สระเอือะ  
สระเอือ 
สระอวัะ 
สระอวั 

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระ
เอือะ  สระเอือ 
สระอวัะ สระอวั
ได ้

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบัสระ
พร้อมอ่ำนออกเสียง

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
เรื่องสระเออืะ  
สระเอือ 
สระอวัะ 
สระอวั 

๓.๕๐ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๒ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

มอบหมำยแบบฝึก 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
๓.ท ำแบบฝึกหดั 

๗. สระอ ำ  
สระไอ 
สระใอ 
 สระเอำ 
 ฤ  ฤำ  
 ฦ  ฦำ 

๑. สำมำรถอ่ำน
และเขียนสระอ ำ 
สระไอ สระใอ 
สระเอำ ฤ  ฤำ ฦ  
ฦำได ้

๑. ผู้สอนมอบหมำย
ให้ผู้เรียนร่วมกัน
ออกเสียงและท ำ
ควำมรู้จักกบั
พยัญชนะพร้อมอ่ำน
ออกเสียงมอบหมำย
แบบฝกึ 
๒.ให้ผู้เรียนออก
เสียงสระรำยคนเพ่ือ
สังเกตกำรรู้หนังสือ 
และทักษะกำรฟัง 
กำรอ่ำน กำรเขียน 
๓.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
เรื่อง สระอ ำ 
สระไอ 
สระใอ สระเอำ 
 ฤ  ฤำ  
 ฦ  ฦำ  

๓ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ        จ ำนวน   ๑๕๔  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๓ การผสมพยัญชนะกับสระ อะ  อา  อิ  อี อึ อื อุ อู  จ ำนวน   ๙  ชัว่โมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระอะ  อำ  อิ  
อ ี

๑.สำมำรถผสม
พยัญชนะกบั
สระอะ อำ อิ อ ีได ้

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ฝึกผสมพยัญชนะกับ
สระอะ สระอำ 
สระอิ สระอ ี

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระอะ  อำ  อิ  

๓ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๓ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๒.ท ำแบบฝึกหดั   อี 
๑.กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระอึ อื อ ุอู 
  

๑.สำมำรถผสม
พยัญชนะกบัสระ อ ึ
อื อุ อ ูได ้

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ฝึกผสมพยัญชนะกับ
สระอึ อื อ ุอ ู
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระอึ อื อ ุอ ู

๓ 

๑.กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระอะ อำ อิ  
อี อึ อ ือุ อ ู 

๑. สำมำรถผสม
พยัญชนะกบัสระ 
อะ อำ อิ  อี อึ อื อุ 
อู   

๑. ผู้สอนทบทวน
ผู้เรียนให้ผสม
พยัญชนะกบัสระอะ 
อำ อิ  อี อึ อื อุ อ ู
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบวัด
ควำมรู ้
  
  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระอะ อำ อิ  
อี อึ อ ือุ อ ู

๓ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ     จ ำนวน   ๑๕๔  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๔ การผสมพยัญชนะกับสระ เอะ  เอ  แอะ  แอ โอะ โอ เอาะ ออ  จ ำนวน   ๙  ชัว่โมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑. กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระ เอะ  เอ  
แอะ  แอ  

๑.สำมำรถผสม
พยัญชนะกบั
สระเอะ เอ แอะ แอ 
ได ้

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ฝึกผสมพยัญชนะกับ
สระ เอะ  เอ  แอะ  
แอ  
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  
 

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระ เอะ  เอ  
แอะ  แอ 

๓ 

๒. กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระโอะ โอ 
เอำะ ออ 

๑.สำมำรถผสม
พยัญชนะกบั
สระโอะ โอ เอำะ 
ออ ได ้

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ฝึกผสมพยัญชนะกับ
สระโอะ โอ เอำะ ออ 
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  
  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระโอะ โอ 
เอำะ ออ 

๓ 

๓. กำรผสม
พยัญชนะกบั

๑. สำมำรถผสม
พยัญชนะกบัสระ 

๑. ผู้สอนทบทวน
ผู้เรียนฝึกผสม

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 

แบบฝกึหดั 
กำรผสม

๓ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๔ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

สระ เอะ  เอ  
แอะ  แอ โอะ 
โอ เอำะ ออ 

อะ อำ อิ  อี อึ อื อุ 
อู ได ้  

พยัญชนะกบัสระ 
เอะ  เอ  แอะ  แอ 
โอะ โอ เอำะ ออ 
๒.ท ำแบบฝึกหดั 
 

รู้หนงัสือ 
   

พยัญชนะกบั
สระ เอะ  เอ  
แอะ  แอ โอะ 
โอ เอำะ ออ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ      จ ำนวน   ๑๕๔  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๕ การผสมพยัญชนะกับสระเออะ  เออ  อัวะ อวั เอียะ เอีย เอือะ เอือ  จ ำนวน   ๙  ชัว่โมง 

เนื้อหำกำร
เรียนรู ้

จุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน(ตัวชีว้ดั) 

ขั้นตอนกำรจดั
กิจกรรม 

สื่อกำรเรียน
กำรสอน 

กำรประเมินผล
กำรเรียน 

จ ำนวน
ชั่วโมง 

๑.  กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระเออะ  เออ  
อัวะ  อวั 

๑.สำมำรถผสม
พยัญชนะกบัสระ
เออะ  เออ  อวัะ  
อัวได ้

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ฝึกผสมพยัญชนะกับ
สระเออะ  เออ  อวัะ  
อัว 
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระเออะ  เออ  
อัวะ  อวั 

๓ 

๒.  กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระเอียะ เอีย 
เอือะ เอือ 

๑.สำมำรถผสม
พยัญชนะกบัสระ
เอียะ เอีย เอือะ 
เอือได ้

๑. ผู้สอนให้ผู้เรียน
ฝึกผสมพยัญชนะกับ
สระเอียะ เอีย เอือะ 
เอือ 
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบเรียน
ส่งเสริมกำร 
รู้หนงัสือ 
  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระเอียะ เอีย 
เอือะ เอือ 

๓ 

๓. กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระเออะ  เออ  
อัวะ อัว เอียะ 
เอีย เอือะ เออื 

๑. สำมำรถผสม
พยัญชนะกบัสระ 
สระเออะ  เออ  
อัวะ อัว เอียะ เอีย 
เอือะ เอือ ได ้

๑. ผู้สอนทบทวน
ผู้เรียนให้ผสม
พยัญชนะกบัสระ
เออะ  เออ  อวัะ อัว 
เอียะ เอีย เอือะ เอือ 
๒.ท ำแบบฝึกหดั 

- แบบวัด
ควำมรู ้
  

แบบฝกึหดั  
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระเออะ  เออ  
อัวะ อัว เอียะ 
เอีย เอือะ เออื 

๓ 

 
 
 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๕ 

 

สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ      จ ำนวน  ๑๕๔  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๖ การผสมพยัญชนะกับสระ อ า ใอ ไอ เอา ฤา ฦา  จ ำนวน  ๕  ชั่วโมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระ อ ำ   ไอ   
ใอ  เอำ   ฤ   
ฤำ   ฦ   ฦำ 

๑.ผู้เรียนอ่ำน
และเขียนสระ 
อ ำ ไอ ใอ ฤ   
ฤำ ฦ ฦำ เอำ 
ได ้

ทบทวนสระทีเ่รียนไป
แล้วกอ่นเริ่มเรียนเรื่อง
ใหม ่
๑.ผู้สอนแนะน ำให้ผู้เรียน
รู้จักสระอ ำ ไอ ใอ  เอำ   
ฤ  ฤำ ฦ ฦำ และอ่ำน
สระแต่ละตวัให้ผู้เรียนฟัง 
๒.ฝึกให้ผู้เรียนอ่ำนสระ 
อ ำ  ไอ  ใอ  เอำ  ฤ  ฤำ  
ฦ  ฦำ โดยให้ผู้สอนอ่ำน
ให้ฟังและผูเ้รียนอำ่นตำม 
๓.ผู้สอนชีต้ัวสระให้
ผู้เรียนอ่ำนและออกเสียง
เอง จนกว่ำจะอำ่นได้
ถูกตอ้ง 
๔.ให้ผู้เรียนฝึกเขียนสระ
ตัวที่อำ่นไดแ้ล้วตำม
แบบฝกึหดัเขียนสระ ไอ 
ใอ  เอำ  

- สื่อ
ประกอบกำร
เรียนรู ้เรือ่ง 
สระอ ำ  ไอ ใอ  
เอำ  ฤ  ฤำ ฦ 
ฦำ เช่นใช้ภำพ
โปร 
สเตอร์สี
ประกอบถำ้ไม่
มีเขียนบน
กระดำนด ำได ้
-แบบฝึกเขียน
สระไอ ใอ  
เอำ ฤ  ฤำ ฦ  
ฦำ 

แบบฝกึหดักำร
ผสมพยัญชนะ
กับสระ อ ำ ไอ   
ใอ  เอำ ฤ   
ฤำ ฦ  ฦำ 
  

๒ 

 ๒.ผู้เรียน
สำมำรถผสม
พยัญชนะไทย 
กับ สระอ ำ   
ไอ   ใอ  เอำ 
ได ้

๑.ผู้สอนอธิบำยกำร
ประสม พยัญชนะ  กับ 
สระ ตำมวิธกีำรอ่ำนและ
ออกเสียงให้ผูเ้รียนฟัง 
๒.ฝึกให้ผู้เรียนประสม
พยัญชนะ  กบั สระกำร
ผสมพยัญชนะกับสระ อ ำ   
ไอ ใอ เอำ ฤ  ฤำ ฦ ฦำ 
อ่ำนและออกเสียงได้

- สื่อ
ประกอบกำร
เรียนรู ้เรือ่ง
กำรผสม
พยัญชนะกบั
สระ อ ำ   ไอ   
ใอ  เอำ  ฤ   
ฤำ  ฦ  ฦำ 
-แบบฝึกหัด  

แบบฝกึหดั 
กำรผสม
พยัญชนะไทย 
กับ สระอ ำ   
ไอ   ใอ  เอำ 
ได ้

๓ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๖ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ถูกตอ้ง 
๓.ผู้สอนให้ผูเ้รียนฝกึหดั
อ่ำนและเขียนค ำผสม
พยัญชนะไทย กบั สระ
อ ำ  ไอ  ใอ  เอำ ทำ้ยบท 
4.ผู้สอนมอบหมำยให้
ผูเ้รียนฝึกอ่ำนเพิ่มเตมิ
ท้ำยบท 
 

 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ      จ ำนวน  ๑๕๔  ชั่วโมง 
เรื่องที่   ๗ การผันพยัญชนะตามเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย  จ ำนวน  ๙  ชั่วโมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กำรผัน
พยัญชนะตำม
เสียง
วรรณยกุต ์
ในภำษำไทย 

๑.ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน 
เขียนและผนั
กำรผัน
พยัญชนะตำม
เสียงวรรณยุกต ์
ในภำษำไทยได้  

ทบทวนกำรผสม
พยัญชนะไทย กบั สระที่
เรียนไปแลว้ก่อนเริ่ม
เรียนเรื่องใหม ่
๑.ผู้สอนแนะน ำให้ผู้เรียน
รู้จักรูปและเสียง
วรรณยกุต์ในภำษำไทย  
อ่ำนรปูวรรณยุกต์แต่ละ
ตัวให้ผูเ้รียนฟัง และผัน
เสียงวรรณยุกต์ให้ผู้เรียน
ฟัง 
๒.ฝึกให้ผู้เรียนอ่ำนรปู
วรรณยกุต์ในภำษำไทย  
โดยให้ผู้สอนอ่ำนให้ฟัง

- สื่อ
ประกอบกำร
เรียนรู ้เรือ่ง 
วรรณยกุต์ใน
ภำษำไทย  
เช่นใช้ภำพ
โปสเตอร์สี
ประกอบถำ้
ไม่มีเขียนบน
กระดำนด ำได ้
- แบบฝึก
เขียนรปู
วรรณยกุต์ใน
ภำษำไทย   

-แบบฝึกหัด
กำรผัน
พยัญชนะ
ตำมเสียง
วรรณยกุต ์
-งำนที่
มอบหมำย 

๖ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๗ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

และผู้เรียนอ่ำนตำมทีละ
ตัว 
๓.ผู้สอนชีต้ัวรูป
วรรณยกุต์ให้ผูเ้รียนอ่ำน
และออกเสียงเอง จนกว่ำ
จะอ่ำนไดถู้กต้อง 
๔.ให้ผู้เรียนฝึกกำรอ่ำน
และเขียนรปูวรรณยุกต์
ภำษำไทยตำมแบบฝึกหดั
เขียนจนจ ำได้   
๕.ผู้สอนแนะน ำกำรผนั
พยัญชนะ สระ กับ
วรรณยกุต์ให้ผูเ้รียนฟังที
ละตวัอย่ำงชำ้ๆ อธบิำย
อย่ำงละเอียดทั้งรูปและ
เสียงให้ผู้เรียนฟัง เช่น  
พยัญชนะ ก กับสระ ำ 
อ่ำนวำ่ กำ เมื่อน ำมำผนั
ตำมรูปและเสียง
วรรณยกุต ์  
๖.ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน ผนั
พยัญชนะ สระ กับ
วรรณยกุตโ์ดยชี้ทีละตวั 
จนผู้เรียน รู ้เขำ้ใจ และ
ผันได้อย่ำงถูกต้อง 

  ๗.มอบหมำยให้ผูเ้รียนฝกึ
อ่ำนค ำและฝึกเขียนค ำ 
วรรณยกุตไ์ทยใน
แบบฝกึหดัท้ำยบท 
 

 
  

- แบบฝึกหดั  
- งำนที่
มอบหมำย 

๓ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๘ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๘.มอบหมำยให้ผูเ้รียนน ำ
ค ำในแบบฝึกหดัท้ำยบท 
มำคัดลงในสมดุส่งไมต่่ ำ
กว่ำ ๑๐ ค ำ เขียนค ำละ 
๕ ตวั 
9.ผู้สอนทดสอบผูเ้รียน
กำรผันเสียง และกำร
เขียนวรรณยกุต์ใน
ภำษำไทย ได้ไม่ต่ ำกวำ่
ร้อยละ ๕๐ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ     จ ำนวน  ๑๕๔  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๘ ตัวสะกดแม่กง  กน กม เกย เกอว   จ ำนวน  ๙  ชั่วโมง 

 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผ

ลการ
เรียน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ตัวสะกดแม่
กง  กน กม 
เกย เกอว   

๑.ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน 
เขียนค ำที่
ตัวสะกดดว้ยแม่
กง  กน กม เกย 
เกอว  ได ้

ทบทวนเรื่องวรรณยุกต์ใน
ภำษำไทย  ทีเ่รียนไปแล้วกอ่น
เริ่มเรียนเรื่องใหม ่
๑.ผู้สอนแนะน ำให้ผู้เรียนรู้จกั
ตัวสะกดแมก่ง  กน กม เกย 
เกอว  แต่ละตวัให้ผู้เรียนฟัง 
และบอกวธิีอ่ำนตวัสะกดให้
ผู้เรียนฟังทีละแม ่ทีละตวั อย่ำง
ช้ำ ๆ  
๒.ฝึกให้ผู้เรียนอ่ำนตัวสะกดแม่
กง  กน กม เกย เกอว  โดยให้
ผู้สอนอ่ำนให้ฟังและผู้เรียนอ่ำน

- สื่อ
ประกอบกำร
เรียนรู ้เรือ่ง 
ตัวสะกดแม่
กง  กน กม 
เกย เกอว   
 

-แบบฝึก 
หัด  
- งำนที่
มอบหมำย 

๙ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๒๙ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผ

ลการ
เรียน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ตำมที่ละตวั 
๓.ผู้สอนชีต้ัวตวัสะกดแม่กง  
กน กม เกย เกอว ให้ผู้เรียน
อ่ำนและออกเสียงเองแต่ละ
ตัวสะกด จนกว่ำจะอ่ำนได้
ถูกตอ้ง 
๔.ให้ผู้เรียนฝึกกำรอ่ำนและ
เขียนตัวสะกดแมก่ง  กน กม 
เกย เกอว ตำมแบบฝึกหัด 
เขียนจนจ ำได้   
๕.มอบหมำยให้ผูเ้รียนน ำค ำใน
แบบฝกึหดั มำคดัลงในสมุดส่ง 
เขียนค ำละ ๕ ตัว 
๖.ผู้สอนทดสอบผูเ้รียนอ่ำน
และเขียนตัวสะกดแม่กง  กน 
กม เกย เกอว ที่ละตัวแม่สะกด 
ตำมแบบฝึกหดัอ่ำนเพ่ิมเติม ได้
ไม่ต่ ำกวำ่ร้อยละ ๕๐ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ   จ ำนวน  ๑๕๔  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๙ ตัวสะกดแม่กก  กด กบ  จ ำนวน  ๙  ชัว่โมง 
 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการ
เรียนการ

สอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ตัวสะกดแม่
กก  กด กบ   

๑.ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน 
เขียนค ำที่
ตัวสะกดดว้ยแม่

ทบทวนเรื่องตวัสะกดแม่กง  
กน กม เกย เกอว ที่เรียนไป
แล้วกอ่นเริ่มเรียนเรื่องใหม ่
๑.ผู้สอนแนะน ำให้ผู้เรียนรู้จกั

- สื่อ
ประกอบ 
กำร
เรียนรู ้

- แบบฝึกหดั 
- งำนที่
มอบหมำย 

๙ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๐ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการ
เรียนการ

สอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

กก  กด กบ ได ้ ตัวสะกดแมก่ก  กด กบ แตล่ะ
ตัวให้ผูเ้รียนฟัง และบอกวธิี
อ่ำนตัวสะกดให้ผู้เรียนฟังทลีะ
แม่ ทีละตวั อย่ำงช้ำๆ  
๒.ฝึกให้ผู้เรียนอ่ำนตัวสะกดแม่
กก  กด กบโดยให้ผู้สอนอำ่นให้
ฟังและผู้เรียนอ่ำนตำมทีละตัว 
๓.ผู้สอนชีต้ัวตวัสะกดแม่กก  
กด กบให้ผู้เรียนอำ่นและออก
เสียงเองแต่ละตวัสะกด จนกว่ำ
จะอ่ำนไดถู้กต้อง 
๔.ให้ผู้เรียนฝึกกำรอ่ำนและ
เขียนตัวสะกดแมก่ง  แม่กก  
กด กบ ตำมแบบฝึกหัด เขียน
จนจ ำได้   
๕.มอบหมำยให้ผูเ้รียนน ำค ำใน
แบบฝกึหดั มำคดัลงในสมุดส่ง 
เขียนค ำละ ๕ ตัว 
๖.ผู้สอนทดสอบผูเ้รียนอ่ำน
และเขียนตัวสะกดแม่กก  กด 
กบ ที่ละตวัแม่สะกด ตำม
แบบฝกึหดัอ่ำนเพ่ิมเติม ได้ไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 

เรื่อง 
ตัวสะกด
แม่กก  
กด กบ 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๑ 

 

สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ        จ ำนวน  ๑๕๔  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๑๐ การอา่นค าที่มีเครื่องหมาย ไมไ้ต่คู้ ตัวการันต์ ไม้ยมก   จ ำนวน  ๕  ชั่วโมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านว
น

ชั่วโมง 

ไม้ไต่คู ้ตวั
กำรันต์ ไม้ยมก   

๑.ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน 
เขียนค ำที่มี
เครื่องหมำยไม้
ไต่คู ้ตวักำรันต์ 
ไม้ยมก  ได ้

ทบทวนเรื่องค ำทีต่ัวสะกด
ด้วยแม่กก  กด กบ ที่เรียน
ไปแลว้ก่อนเริ่มเรียนเรือ่ง
ใหม ่
๑.ผู้สอนแนะน ำให้ผู้เรียน
รู้จักค ำทีม่ีเครื่องหมำยไม้ไต่
คู้ ตวักำรันต์ ไม้ยมก แต่ละ
ตัวให้ผูเ้รียนฟัง และอธิบำย
ควำมหมำย วธิีอ่ำนให้
ผู้เรียนฟัง ทีละเครื่องหมำย 
อย่ำงช้ำๆ  
๒.ฝึกให้ผู้เรียนอ่ำนค ำที่มี
เครื่องหมำยไมไ้ตคู่้ ตัว
กำรันต์ ไม้ยมก โดยให้
ผู้สอนอ่ำนให้ฟังและผู้เรียน
อ่ำนตำมทีละตวั 
๓.ผู้สอนชีค้ ำที่มเีครื่องหมำย
ไม้ไต่คู ้ตวักำรันต์ ไม้ยมก 
ให้ผู้เรียนอำ่น จนกว่ำจะ
อ่ำนได้ถกูต้อง 
๔.ให้ผู้เรียนฝึกกำรอ่ำนและ
เขียนค ำที่มีเครื่องหมำยไม้
ไต่คู ้ตวักำรันต์ ไม้ยมก ตำม
แบบฝกึหดั เขียนจนจ ำได้   
๕.มอบหมำยให้ผูเ้รียนน ำค ำ
ในแบบฝึกหดั มำคดัลงใน
สมุดส่ง เขียนค ำละ ๕ ตัว 
๖.ผู้สอนทดสอบผูเ้รียนอ่ำน

- สื่อ
ประกอบ 
กำรเรียนรู ้
เรื่อง ค ำทีม่ี
เครื่องหมำย     
ไม้ไต่คู ้      
ตัวกำรนัต ์    
ไม้ยมก  

- แบบฝึกหดั 
- งำนที่
มอบหมำย 

๕  



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๒ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านว
น

ชั่วโมง 

และเขียนค ำที่มีเครื่องหมำย
ไม้ไต่คู ้ตวักำรันต์ ไม้ยมก 
ตำมแบบฝึกหดั ไดไ้มต่่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ   จ ำนวน    ๑๕๔ ชัว่โมง 
เรื่องที ่๑๑ อักษรน า   จ ำนวน      ๑๒ ชัว่โมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน 
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.  อักษรน ำ   
 
 

๑. ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน
และเขียน
อักษรน ำที่มี ห 
น ำอักษรต่ ำและ
อักษร อ น ำ ย 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

๑. ผู้สอนแนะน ำ
ควำม หมำยของ
อักษรเมือ่ ห น ำอักษร
ต่ ำ และเมื่อ อ น ำ ย  
พร้อมยกตวัอย่ำง
ประกอบ 
๒. ให้ผู้เรียนฝึกกำร
อ่ำน กำรเขียน
อักษรน ำที่อ่ำนออก
เสียงร่วมกนัสนิท
เป็นพยำงเดียวกัน 
 3. ท ำแบบฝึกหัด  

-แบบฝึกกำรอ่ำน 
กำรเขียน
อักษรน ำ  
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่อง อักษรน ำ 

 -แบบฝึกหดั
อ่ำน กำรเขียน
อักษรน ำ 
 

๖ 

   ๑. ผู้สอนแนะน ำ
ควำม หมำยของ
อักษรเมือ่ ห น ำอักษร
ต่ ำ และเมื่อ อ น ำ ย  
พร้อมยกตวัอย่ำง
ประกอบ 

-แบบฝึกกำรอ่ำน 
กำรเขียนอักษร
สูงน ำอกัษรเดี่ยว 
-แบบฝึกกำรอ่ำน 
กำรเขียนอักษร
กลำงน ำอักษรต่ ำ

-แบบฝึกหัด
อ่ำน กำรเขียน
อักษรน ำ 
 

๖ 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๓ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน 
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๒. ให้ผู้เรียนฝึกกำร
อ่ำน กำรเขียน
อักษรน ำที่อ่ำนออก
เสียงสองพยำงค ์
 3. ท ำแบบฝึกหัด  

เดี่ยว 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่อง อักษรน ำ 
 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ   จ ำนวน    ๑๕๔ ชัว่โมง 
เรื่องที ่๑๒ อักษรควบกล้ า  จ ำนวน      ๑๒ ชัว่โมง 

เน้ือหา
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน (ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.  อักษร
ควบกล้ ำ   
 
 

๑. ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำน อักษรควบ
กล้ ำที่ม ี
-พยัญชนะตน้
ควบกับ ร 
-พยัญชนะตน้
ควบกับ ล 
-พยัญชนะตน้
ควบกับ ว 
ได ้

๑. ผู้สอนแนะน ำควำม 
หมำยของอักษรควบ
กล้ ำ และ 
พยัญชนะต้นควบกับ ร  
พยัญชนะต้นควบกับ ล  
พยัญชนะต้นควบกับ ว  
พร้อมยกตวัอย่ำง
ประกอบ 
๒. ให้ผู้เรียนฝึกกำรอ่ำน  
ค ำที่มีพยัญชนะต้นควบ
กับ ร 
พยัญชนะต้นควบกับ ล 
พยัญชนะต้นควบกับ ว 

-แบบฝึกกำรอ่ำน
กำรเขียนอักษร
ควบกล้ ำ
พยญัชนะต้น ร 
ล ว 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่อง อักษรควบ
กล้ ำพยัญชนะ ร 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่องอกัษรควบ
กล้ ำพยัญชนะ ล 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่องอกัษรควบ
กล้ ำพยัญชนะร 

-แบบฝึกหัด
กำรอ่ำน  
อักษรควบกล้ ำ 

๖ 

 ๑. ผู้เรียนสำมำรถ
เขียนอกัษรควบ
กล้ ำที่ม ี
-พยัญชนะตน้

๑. ผู้สอนทบทวน 
อักษรควบกล้ ำ ที่ม ี
พยัญชนะต้นควบกับ ร  
พยัญชนะต้นควบกับ ล  

-แบบฝึกกำร 
เขียนอกัษรควบ
กล้ ำพยัญชนะตน้ 
ร ล ว 

-แบบฝึกหัด
กำรเขียน  
อักษรควบกล้ ำ 
 

๖   



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๔ 

 

เน้ือหา
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน (ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ควบกับ ร 
-พยัญชนะตน้
ควบกับ ล 
-พยัญชนะตน้
ควบกับ ว 
ได ้

พยัญชนะต้นควบกับ ว  
๒. ให้ผู้เรียนฝึก กำร
เขียนพยัญชนะต้นควบ
กับ ร 
พยัญชนะต้นควบกับ ล 
พยัญชนะต้นควบกับ ว 

-สือ่กำรเรียนรู้
เรื่อง อักษรควบ
กล้ ำพยัญชนะ ร 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่องอกัษรควบ
กล้ ำพยัญชนะ ล 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่องอกัษรควบ
กล้ ำพยัญชนะร 

 
สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ    จ ำนวน    ๑๕๔ ชัว่โมง 
เรื่องที ่๑๓ การอา่นและเขยีนตัวเลข  จ ำนวน       ๓  ชั่วโมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ของผู้เรียน 
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.  กำรอำ่น
และเขียนตัวเลข   
 
 

๑. ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน
และเขียน
ตัวเลข หนึง่ 
สอง สำม สี่ 
ห้ำ หก เจ็ด 
แปด เก้ำ ศนูย์ 
ได ้

๑. ผู้สอนแนะน ำ
ควำม หมำยของ
สัญลักษณ์ ค่ำตวัเลข
ของตัวเลขไทย ตวัเลข
สำกล 
พร้อมยกตวัอย่ำง
ประกอบ 
๒. ให้ผู้เรียนฝึกกำร
อ่ำน กำรเขียนตัวเลข 
หลักหน่วย หลักสิบ 
หลักร้อย หลกัพัน 
3. ท ำแบบฝกึหดั 

-แบบฝึกกำรอ่ำน
กำรเขียน
สัญลักษณ์ ค่ำ
ตัวเลขหลกัหน่วย 
หลักสิบ หลัก
ร้อย หลกัพัน 
-สื่อกำรเรียนรู้
เรื่องสญัลักษณ์  
ค่ำตวัเลข 

-แบบฝึกหัด
กำรอ่ำนและ
เขียนตัวเลข   

๓ 

 
 



                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๕ 

 

สภาพที่ ๑ พ้ืนฐานการรู้หนังสือ   จ ำนวน    ๑๕๔ ชัว่โมง 
เรื่องที ่๑๔ การบวก ลบเลข   จ ำนวน       ๓ ชั่วโมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ของผู้เรียน 
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑.  กำรบวก 
ลบเลข    
 
 

๑. ผู้เรียน
สำมำรถบวก 
ลบ ตวัเลข 
จ ำนวนหนึ่ง
หลัก สองหลกั 
สำมหลัก สี่
หลักได้อย่ำง
ถูกตอ้ง 

๑. ผู้สอนทบทวนกำร
อ่ำน กำรเขียนตัวเลข
หนึ่ง สอง สำม สี่ ห้ำ 
หก เจด็ แปด เก้ำ 
ศูนย ์
๒. ผู้สอนแนะน ำ
ควำมหมำยของ 
- สัญลกัษณ์ กำรบวก 
เครื่องหมำย(+) พร้อม
ยกตัวอย่ำงประกอบ 
- สัญลกัษณ์ กำรลบ 
เครื่องหมำย(-) พร้อม
ยกตัวอย่ำงประกอบ 
๒. ให้ผู้เรียนฝึกกำร
บวก กำรลบตัวเลข 
หนึ่งหลัก สองหลัก 
สำมหลัก สี่หลกั 

-แบบฝึกกำรบวก
ตัวเลข 
-แบบฝึกกำรลบ
ตัวเลข 

 -แบบฝึกหดั
กำรบวก ลบ
เลข 

๓ 

 
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๘ 

 

สภาพที ่๒ ร่างกายของเรา    จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๑  ส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า   จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการ
สอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที่  ๑  
ส่วนต่ำงๆ
ของใบหน้ำ 
ประกอบด้วย
ค ำหลัก 6 
ค ำ ค ำได้แก ่  
ผม ศีรษะ 
ตำ หู ปำก 
จมูก  ค ำ
เสริม 5 ค ำ 
ไดแ้ก่ คิ้ว 
แก้ม คำง คอ 
ฟัน 

- ผู้เรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัส่วนตำ่ง ๆ 
ของใบหน้ำ 
- ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำน เขียนค ำหลกั 
ค ำเสรมิที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนตำ่ง ๆ ของ
ใบหน้ำ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูพูดคุยจดุมุ่งหมำยในกำรเรียน
กำรสอนในบทเรียน 
2. ครูและผู้เรียนรว่มกนัแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รื่องส่วนต่ำง ๆ ของใบหนำ้ 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ครูอ่ำนเนื้อหำและให้ผูเ้รยีนดู
ภำพส่วนตำ่ง ๆ ของใบหน้ำพร้อม
สอบถำมควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
2. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นค ำหลักแบบ
แจกลูกค ำเรือ่ง สว่นต่ำง ๆ ของ
ใบหน้ำ 
3. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นตำมครู และ
ฝึกอ่ำนด้วยตนเองหลำย ๆ ครั้ง 
เรื่องสว่นต่ำง ๆ ของใบหน้ำ 
4.ครูให้ผูเ้รียนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ประเดน็ร่วมคดิ : เรำมีวธิีกำรดแูล
ใบหน้ำของเรำใหป้ลอดภัยและ
ปรำศจำกโรคได้อย่ำงไร 
5.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัท้ำย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
1. ครูให้ผู้เรียนตอบค ำถำม กิจกรรม 
ส่วนต่ำง ๆ ของใบหน้ำ 
2.ครแูละผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำ 
3. ครูบันทกึผลกำรเรียนของผู้เรียน 

- ภำพส่วนต่ำง ๆ  
ของใบหน้ำ 
- ผู้เรียน 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-แบบฝึกหัด   

-บันทกึของ
ผู้เรียน                    
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๓๙ 

 

สภาพที่ ๒ ร่างกายของเรา    จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๒  ส่วนประกอบของร่างกาย จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการ
สอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที่  ๒  
ส่วน 
ส่วนประกอบ
ของรำ่งกำย
ประกอบด้วย
ค ำหลัก 5 
ค ำ ไดแ้ก่ มือ 
แขน ขำ หัว
เข่ำ ข้อศอก 
ค ำเสรมิ 5 
ค ำ ไดแ้ก่ 
นิ้วเทำ้ ท้อง 
ผิวหนัง 
โรคภัย 
ปรำศจำก  

 

- ผู้เรียนมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบั
ส่วนประกอบของ
ร่ำงกำย          
- ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำน เขียนค ำหลกั 
ค ำเสรมิที่
เกี่ยวขอ้งกบั
ส่วนประกอบของ
ร่ำงกำย 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1 ครทูบทวนผู้เรียน โดยกำร
สอบถำมผู้เรียน ในเรื่อง ส่วนต่ำง ๆ 
ของใบหน้ำ 
2. ครูพูดคุยจดุมุ่งหมำยในกำรเรียน
กำรสอนในบทเรียน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ครูอ่ำนเนื้อหำและให้ผูเ้รยีนดู
ภำพส่วนประกอบของร่ำงกำยพร้อม
สอบถำมควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
2. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นค ำหลัก และ
ค ำเสรมิ ตำมคร ู
3. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นด้วยตนเอง
หลำย ๆ ครั้ง  เรือ่ง สว่นประกอบ
ของรำ่งกำย 
4.ครูให้ผูเ้รียนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ประเดน็ร่วมกนัคิด : เรำมีวธิีกำร
ดูแลรักษำรำ่งกำยของเรำใหส้ะอำด
อย่ำงไรบ้ำง 
4.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัท้ำย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
1.ให้ผู้เรียนตอบค ำถำม กิจกรรม 
ส่วนประกอบของรำ่งกำย 
2.ครแูละผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำ 
3. ครูบันทกึผลกำรเรียนของผู้เรียน 

- ภำพ
ส่วนประกอบ     
ของรำ่งกำย 
- ผู้เรียน 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-คร ู
-แบบฝึกหัดอำ่น 
เขียน
ส่วนประกอบของ
ร่ำงกำย 
 
 

-บันทกึของ
ผู้เรียน                    
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๐ 

 

สภาพที่ ๓ ครอบครัวของเรา    จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๑  ครอบครัวของฉัน  จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที ่๑ 
ครอบครัว
ของฉัน 
ประกอบด้วย
ค ำหลัก 9 
ค ำ ไดแ้ก่   
พ่อ แม ่ลูก 
พ่ี น้อง ปู่ ย่ำ 
ตำ ยำย ค ำ
เสริม 4 ค ำ 
ไดแ้ก่ ลงุ ปำ้            
น้ำ อำ  
 

- ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
ครอบครัวของฉนั   
- ผู้เรียนมีทกัษะกำร
อ่ำน เขียน ค ำทีเ่ป็น
ค ำหลัก   
ค ำเสรมิที่เกี่ยวข้อง               
กับครอบครัวของฉัน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูและผู้เรียนรว่มกนั
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง 
ครอบครัวของฉนั 
2. ครูพูดคุยจดุมุ่งหมำยในกำร
เรียนกำรสอนในบทเรียน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ครูอ่ำนเนื้อหำและให้ผูเ้รยีนดู
ภำพเกี่ยวกับครอบครวั ของฉัน
พร้อมสอบถำมควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
2. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นแบบแจก
ลูกค ำ เรื่อง ครอบครัวของฉนั 
3.ครูให้ผูเ้รียนฝกึอ่ำนค ำหลกั และ
ค ำเสรมิ ตำมครูคร ู และฝกึอ่ำน
ด้วยตนเองหลำย ๆ ครัง้  เรือ่ง 
ครอบครัวของฉนั  
4.ครูให้ผูเ้รียนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ประเดน็ร่วมกนัคิด : ถ้ำครอบครวั
สำมัคคกีัน ครอบครวัจะเปน็
อย่ำงไร 
5.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัท้ำย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
1. ให้ผู้เรียนตอบค ำถำม กิจกรรม 
ครอบครัวของฉนั 
2.ครแูละผู้เรียนร่วมกันสรุป

- ภำพ
ส่วนประกอบ
ครอบครัวของ
ฉัน 
- ผู้เรียน 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-คร ู
-แบบฝึกหัด
อ่ำน เขียน
ครอบครัวของ
ฉัน 

-บันทกึของ
ผู้เรียน                    
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๑ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

เนื้อหำ 
3.ครบูันทึกผลกำรเรียนของ
ผู้เรียน 

 
สภาพที่ ๓  ครอบครวัของเรา    จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๒   ความแตกต่างระหว่างวัย จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที ่๒  
ควำม
แตกต่ำง
ระหว่ำงวัย
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก 4 
ค ำ ไดแ้ก่ วัย
เด็ก วัยรุน่ 
วัยผู้ใหญ ่วัย
ชรำ ค ำเสรมิ 
3 ค ำ ได้แก ่
ครอบครัว 
น้องสำว 
ควำมสขุ 
 

- ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัควำม
แตกต่ำงระหว่ำงวัย 
- ผู้เรียนมีทกัษะ
กำรอ่ำน เขียนค ำ 
ที่เป็นค ำหลกั          
ค ำเสรมิที่เกี่ยวข้อง               
กับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงวัย 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูทบทวนผู้เรียน โดยกำร
สอบถำมผู้เรียน  
ในเรื่อง ครอบครัวของฉัน 
2. ครูอ่ำนเนื้อหำและผู้เรียนร่วมกนั
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงวัยและพูดคุย
จุดมุ่งหมำยของบทเรียน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1. ครูอ่ำนเนื้อหำและให้ผูเ้รยีนดู
ภำพเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
วัยพร้อมสอบถำมควำมรูค้วำมเข้ำใจ  
2.ครูให้ผูเ้รียนฝกึอ่ำนค ำหลกั และ
ค ำเสรมิ ตำมครูคร ู และฝกึอ่ำน
ด้วยตนเองหลำย ๆ ครัง้  เรือ่ง 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัย  
3.ครูให้ผูเ้รียนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ประเดน็ร่วมกนัคิด : ท ำอย่ำงไร
ครอบครัว จึงจะมีควำมสขุ 

- ภำพเกี่ยวกับ
ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงวัย 
- ผู้เรียน 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-คร ู
-แบบฝึกหัด
อ่ำน เขียน 
เรื่อง ควำม
แตกต่ำง             
ระหว่ำงวัย 

-บันทกึของ
ผู้เรียน                  
แบบกิจกรรม 
ฝึกอ่ำน เขียน 
คิดเลข 
เรื่อง ควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
วัย 
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๒ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

4.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัท้ำย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
1. ให้ผู้เรียนตอบค ำถำม กิจกรรม 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัย 
2.ครแูละผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำ 
3.ครบูันทึกผลกำรเรียนของผู้เรียน 

 
สภาพที่ ๔  ชุมชนของเรา    จ ำนวน  ๔  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๑  ชุมชน   จ ำนวน  ๒  ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที ่๑  
ชุมชน  
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก 6 ค ำ 
ไดแ้ก่ 
หมู่บ้ำน 
ต ำบล ชุมชน 
วัด โรงเรียน 
ตลำดค ำเสริม 
1 ค ำ คือ 
หลังคำเรือน 
 

๑.ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบัชุมชน          
๒.ผู้เรียนสำมำรถ 
อ่ำน เขียนค ำที่
เกี่ยวขอ้งกบั
ชุมชน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูพูดคุยจดุมุ่งหมำยในกำรเรียน
กำรสอนในบทเรียน 
2.ครแูละผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เรือ่ง ชมุชน 
ขั้นด าเนินกิจกรรม 
1.ครูอำ่นเนื้อหำและให้ผู้เรยีนดูภำพ
เกี่ยวกบัชุมชน 
พร้อมสอบถำมควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
2. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นแบบแจกลูกค ำ 
เรื่อง ชุมชน 
3. ครูให้ผู้เรียนฝึกอำ่นค ำหลัก และ
ค ำเสรมิ ตำมครู และฝกึอ่ำนดว้ย
ตนเองหลำย ๆ ครัง้  เรื่อง ชุมชน  
4. ครูให้ผู้เรียนรว่มแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

- ภำพชุมชน 
- ผู้เรียน 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-คร ู
-แบบฝึกหัด
อ่ำน เขียน 
เรื่อง ชุมชน 

-บันทกึของ
ผู้เรียน                  
แบบกิจกรรม ฝกึ
อ่ำน เขียน คดิ
เลข 
เรื่อง ชุมชน 
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๓ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

ประเดน็ร่วมกนัคิด : ท ำอย่ำงไรให้
ชุมชนของเรำนำ่อยู ่
5.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัท้ำยเรือ่ง 
ขั้นสรุป 
1. ให้ผู้เรียนตอบค ำถำมเกี่ยวกับ
ชุมชน 
2. ครูและผู้เรียนรว่มกนัสรปุเนื้อหำ 
3. ครูบันทกึผลกำรเรียนของผู้เรียน 

 
สภาพที่ ๔ ชุมชนของเรา   จ ำนวน  ๔  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๒  กองทุนหมู่บ้าน จ ำนวน  ๒  ชั่วโมง 
 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที ่ ๒ 
กองทุน
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก 6 ค ำ 
ไดแ้ก่ หมูบ่้ำน 
สนับสนนุ 
กองทุน 
รัฐบำล   
ค ำเสรมิ 2 ค ำ
ไดแ้ก่ พัฒนำ 
เศรษฐกิจ  
 

๑.ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกบักองทุน
หมู่บ้ำน         
๒.ผู้เรียนสำมำรถ 
อ่ำน เขียนค ำที่
เกี่ยวขอ้งกบั
กองทุนหมูบ่้ำน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ครูทบทวนผู้เรียน โดยกำร
สอบถำมผู้เรียน ในเรื่อง ชุมชน 
2.ครแูละผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เรือ่ง กองทนุหมู่บ้ำน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นเนื้อหำและให้ผู้เรยีนดูภำพ
เกี่ยวกบักองทุนหมู่บ้ำนพร้อม
สอบถำมควำมรูค้วำมเขำ้ใจ  
2.ครูให้ผูเ้รียนฝกึอ่ำนแบบสะกดค ำ 
เรื่อง กองทนุหมู่บ้ำน 
3.ครูให้ผูเ้รียนฝกึอ่ำน ตำมครู    
และฝึกอ่ำนด้วยตนเองหลำย ๆ ครั้ง  
เรื่อง กองทนุหมู่บ้ำน  

- ภำพท่ี
เกี่ยวขอ้งกบั
กองทุน
หมู่บ้ำน 
- ผู้เรียน 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-คร ู
-แบบ ฝึกหดั
อ่ำน เขียน 
เรื่อง ชุมชน 
- ตวัอย่ำง
สัญญำเงินกู้ 

-บันทกึของ
ผู้เรียน                  
แบบกิจกรรม 
ฝึกอ่ำน เขียน 
คิดเลข 
เรื่อง กองทนุ
หมู่บ้ำน 
 



 

                                                                                     คูม่ือการจดักิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๔ 

 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล
การเรยีน 

4.ครูให้ผูเ้รียนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ประเดน็ร่วมกนัคิด : กองทนุหมูบ่้ำน
ให้ประโยชนก์ับชมุชนอย่ำงไรบ้ำง 
5.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัท้ำย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
1.ให้ผู้เรียนตอบค ำถำม กิจกรรม 
กองทุนหมูบ่้ำน 
2. ครูและผู้เรียนรว่มกนัสรปุเนื้อหำ 
3. ครูบันทกึผลกำรเรียนของผู้เรียน 
 

กองทุน
หมู่บ้ำน 

 



 
                                                                                        คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๕ 
 

สภาพที่ ๕ การท ามาหากิน  จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๑ อาชีพ                จ ำนวน  ๒  ชัว่โมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
ของผู้เรียน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

กำรท ำมำหำ
กิน เรื่องที ่
อำชีพ 
ประกอบด้วย
ค ำหลัก ๖  ค ำ 
ไดแ้ก่ปลกูพืช  
เลี้ยงสัตว์  
หนี้สนิ  พอกนิ 
รำยได้  เจริญ 
และค ำเสรมิ 
จ ำนวน ๘ ค ำ 
ไดแ้ก่ อำชีพ   
เกษตรกรรม 
รำยจ่ำย ท ำนำ 
ท ำสวน คน
ไทย ชุมชน พอ
อยู ่

๑.ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนและเขียนใน
ค ำหลัก ค ำเสริม 
เรื่องอำชีพ ที่
ก ำหนดใหไ้ด ้
๒.ผู้เรียนสำมำรถ
พูดคุยแลก เปลี่ยน 
ในประเดน็รว่มกนั
คิดเรื่องอำชีพได ้
๓.ผู้เรียนสำมำรถ
หำค ำตอบโจทย์
ทำงคณติศำสตร์
บวกลบที่ก ำหนด
ได ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
๑.ครซูักถำมผู้เรียนในเรื่องกำร
ประกอบอำชีพของผู้เรียนและ
กำรประกอบอำชีพที่พบใน
ชุมชน  
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
๑.ครูให้ผูเ้รียนดูภำพกำร
ประกอบอำชีพในแบบเรียน
และครูอ่ำนเนือ้หำให้ผู้เรียนฟัง 
พร้อมกับอธิบำยเนื้อหำนั้น 
2.ครูอำ่นค ำหลัก พร้อม
อธิบำยควำมหมำยของค ำให้
ผู้เรียนฟัง 
3.ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตำม
ครู  พร้อมกนั และฝกึออก
เสียงรำยบคุคลและให้ผูเ้รียน
ฝึกเขียนค ำหลกั 
4.ครูให้ผูเ้รียนร่วมกันคิด
ประเดน็ ค ำถำมในแบบเรียน
และใหแ้สดงควำมคิดเห็น
ร่วมกัน 
5.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดัทำ้ย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
๑.ครแูละผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหำกำรท ำมำหำกนิ เรื่อง
อำชีพ 
๒.ครูมอบหมำยให้ผู้เรียนไป

- ภำพผู้ประกอบ
อำชีพเลี้ยงสัตว์ 
ปลูกพืช ผัก ฯลฯ 
-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-แบบฝึกหัด 
  
 

-สังเกตกำรมี
ส่วนรว่มใน
กำรจดั
กิจกรรมกำร
เรียนกำร
สอน 
-ตรวจ
แบบฝกึหดั 
  
 



 
                                                                                        คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๖ 
 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
ของผู้เรียน
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

ฝึกอ่ำน และเขียนค ำหลัก    
ค ำเสรมิในแบบเรียน 

 
สภาพที่ ๕ การท ามาหากิน      จ ำนวน  ๖  ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๒  พออยู่ พอกิน       จ ำนวน  ๒  ชั่วโมง 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที ่2 พอ
อยู่ พอกิน  
ประกอบด้วย
ค ำหลัก  ๖  
ค ำ ทีด่ิน  พระ
เจ้ำอยู่หวั  
พระรำชด ำร ิ  
เศรษฐกิจ 
ประโยชน ์ 
พอเพียง 
 ค ำเสริม  8  
ค ำชีวติ  
ประชำชน 
ด ำรง 
ทรัพยำกร หำ
กิน กำรออม
มั่นคง 
  

๑.ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนและเขียน
ค ำหลัก ค ำเสริม 
เรื่องพออยู่ พอกิน   
ที่ก ำหนดใหไ้ด ้
๒.ผู้เรียนสำมำรถ
แลกเปลี่ยนใน
ประเดน็ร่วมกนัคิด
เรื่องพออยู่ พอกิน  
ได ้
๓.ผู้เรียนสำมำรถ
หำค ำตอบโจทย์
ทำงคณติศำสตร์
บวกลบที่ก ำหนด
ได ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ให้แต่ละคนเลำ่ถึงกำรท ำมำหำ
กินของคนในชุมชน 
2.ครบูอกจดุประสงคข์องกำร
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรท ำมำหำ
กินที่มคีวำมพออยู่และพอกนิ  
ขั้นจัดการเรียนรู ้
1.ครแูละผู้เรียนร่วมกันศึกษำ
แนวคดิของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หวัฯเพื่อช่วยเหลอื
และพึ่งพำกำรท ำมำหำกินของ
ผู้เรียน  
2.ครูอำ่นค ำหลัก พร้อมอธบิำย
ควำมหมำยของค ำให้ผู้เรียนฟัง 
3.ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงตำมครู  
พร้อมกัน และฝึกออกเสียง
รำยบุคคลและให้ผู้เรียนฝึก
เขียนค ำหลัก 
4. ครูให้ผู้เรียนรว่มกนัคดิตำม
ประเดน็ที่ก ำหนดให ้
5.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดัทำ้ย

-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-บัตรค ำหลัก 
-แบบฝึกหัด 
-ประเดน็
ร่วมกันคดิ 
 

-สังเกตกำรมี
ส่วนรว่ม 
-กำรซักถำม 
-กำรฝกึอ่ำน
และเขียน 
-ประเมนิ
แบบฝกึหดั 



 
                                                                                        คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๗ 
 

เน้ือหาการ
เรียนรู ้

จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่อง 
ขั้นสรุป 
๑. ครูและผู้เรียนรว่มกนัสรปุ
กำรท ำมำหำกินทีท่ ำให้พออยู่ 
พอกิน   
๒. ครูให้ผู้เรียนอ่ำนค ำหลักและ
ค ำเสรมิพร้อมกนัอีกครั้ง 
 

 
สภาพที่ ๕ การท ามาหากิน จ ำนวน  ๖   ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๓  การเพาะปลูก จ ำนวน  ๒  ชั่วโมง 

เน้ือหา จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน (ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

เรื่องที่ ๓. การ
เพาะปลูก 
ประกอบด้วย   
ค ำหลัก ๕  ค ำ  
ปุ๋ย   
ธรรมชำติ   
ก ำจัด  ศตัรูพืช  
สำรพิษ  
ค ำเสรมิ  ๔  
ค ำ  เพำะปลกู  
ผัก มูลสตัว ์ 
ดิน  
  

๑. ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนและเขียน 
ค ำหลัก ค ำเสริม 
เรื่องกำรเพำะปลูก
ที่ก ำหนดใหไ้ด ้
๒. ผู้เรียนสำมำรถ
แลกเปลี่ยนใน
ประเดน็ร่วมกนัคิด
เรื่องกำรเพำะปลูก
ได ้
๓. ผู้เรียนสำมำรถ
หำค ำตอบโจทย์
ทำงคณติศำสตร์
บวกลบที่ก ำหนด
ได ้
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน   
๑. ให้ผู้เรียนดูภำพเกี่ยวกับกำร
เพำะปลูกต่ำงๆในชมุชน 
๒. รว่มกนัสนทนำเกี่ยวกับกำร
เพำะปลูกต่ำงๆในชมุชน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
๑. ครูร่วมกับผูเ้รียนร่วมกนั
สรุปถงึกำรเพำะปลกูจำกเรือ่งที่
ร่วมสนทนำกำรเพำะปลกูใน
ชุมชน 
๒. ครูเล่ำเรื่อง “กำร
เพำะปลูก”ให้ผู้เรียนฟัง 

1. ๓. ผู้เรียนชว่ยกันค้นหำแหลง่
เพำะปลูกทีม่ีลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกบัเรื่องกำร
เพำะปลูกทีเ่ล่ำให้ฟัง 
4.ให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงค ำหลัก 

1.ภำพกำร
เพำะปลูก
ต่ำงๆในชุมชน 
2.บัตรค ำหลัก
และค ำเสรมิ 
3.ประเดน็
ร่วมกันคดิ : 
อำชีพหลักสรำ้ง
รำยได้ที่ส ำคญั
ในชุมชนมี
อะไรบ้ำง  
4.ตวัอย่ำงโจทย์
ทำง
คณิตศำสตร ์
5.แบบฝึกหัด 
6.แบบเรียน 

1.สังเกต
พฤติกรรม
กำรมีสว่น
ร่วม 
2.กำร
ซักถำม  
3.
แบบฝกึหดั 
4.แบบฝึก
เขียน 



 
                                                                                        คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๘ 
 

เน้ือหา จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน (ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล
การเรยีน 

ค ำเสรมิตำมคร ูพร้อมกัน และ
ฝึกออกเสียงรำยบคุคลและให้
ผู้เรียนฝึกเขียนค ำหลกั 
5. ครูให้ผู้เรียนรว่มกนัคดิตำม
ประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดัทำ้ย
เรื่อง 
ขั้นสรุป 
๑. ครูและผู้เรียนรว่มกนัสรปุ
กำรเพำะปลูก   
๒. ครูให้ผู้เรียนอ่ำนทบทวน
ค ำหลักและค ำเสริมพร้อมกนั
อีกครัง้ 

2.  
 



 

                                                                                                      คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๔๙ 

 

สภาพที่ ๖  ร่างกายแข็งแรง       จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๑   การรักษาสุขภาพ      จ ำนวน  ๓  ชัว่โมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน
การสอน 

การประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที ่1 กำร 
รักษำสุขภำพ 
ประกอบด้วย
ค ำหลัก ๘ ค ำ
ร่ำงกำย        
แข็งแรง 
สุขภำพ 
อำหำร  
โรคภัย  
เจ็บปว่ย หมอ 
โรงพยำบำล  
ค ำเสรมิ ๓ 
ค ำ ออกก ำลงั
กำย รกัษำ 
นอนหลับ 

๑.ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนและเขียนใน
ค ำหลัก ค ำเสริม 
เรื่องสขุภำพ
อนำมัยที่
ก ำหนดใหไ้ด ้
๒.ผู้เรียนสำมำรถ
แลกเปลี่ยนใน
ประเดน็ร่วมกนั
คิดเรื่องสขุภำพ
อนำมัยได ้
๓.ผู้เรียนสำมำรถ
หำค ำตอบโจทย์
ทำงคณติศำสตร์
บวกลบที่ก ำหนด
ได ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
๑.ให้ผู้เรียนแต่ละคนเลำ่ถึง
กำรดูแลรักษำสุขภำพของ
ตนเองใหแ้ข็งแรง ไม่มโีรคภยั 
๒.ครบูอกจดุประสงคข์อง
กำรเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
กำรดูแลรักษำสุขภำพ 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นค ำหลักและอธบิำย
เนื้อหำ 
2. ครูให้ผู้เรียนอ่ำนตำม  
3. ครูน ำบัตรค ำหลัก/ค ำ
เสริมให้ผู้เรียนฝกึอ่ำนและ
เขียนทีละค ำ 
4. ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค ำหลกั 
5. ให้ผู้เรียนรว่มกันคดิตำม
ประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดั
ท้ำยเรื่อง 
ขั้นสรุป 
1.ครูสรุปประเด็นจำกกำรคดิ
ร่วมกัน 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลักพรอ้มกนั  
 

-แบบเรียน
ส่งเสริมกำรรู้
หนังสอื 
-บัตรค ำ 
-แบบฝึกอ่ำน
และฝึกเขียน 
-แบบฝึกหัด
คณิตศำสตร ์
-ประเดน็รว่ม
คิด 

สังเกตกำรมีส่วน
ร่วม 
-ประเมนิ
แบบฝกึหดั 
-กำรซักถำม  
-กำรฝกึอ่ำนและ
เขียน 
-ประเมนิ
แบบฝกึหดั 

 
 
 
 



 

                                                                                                      คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕๐ 

 

สภาพที่ ๖ ร่างกายแข็งแรง      จ ำนวน ๖ ชัว่โมง 
เรื่องที่ ๒  โรคติดต่อ              จ ำนวน ๓ ชั่วโมง 
เน้ือหาการ

เรียนรู ้
จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของ
ผู้เรยีน(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที2่
โรคติดต่อ 
ประกอบด้วย
ค ำหลัก 7 ค ำ
ไดแ้ก่ 
โรคติดต่อ 
โรคติดต่อ   
ร้ำยแรง  
โรคฉี่หนู โรค
ไข้เลือดออก 
โรคเบำหวำน 
ไข้หวดัใหญ ่
และค ำเสรมิ
จ ำนวน ๓ ค ำ
ไดแ้ก่ 
สำมำรถ ตำย 
ประเทศไทย 

ผู้เรียนมคีวำมรู ้
ควำมเข้ำใจ และมี
ทักษะกำรใช้ค ำหลัก
จ ำนวน 7 ค ำ ไดแ้ก่ 
โรคติดต่อ   ร้ำยแรง  
โรคฉี่หนู โรค
ไข้เลือดออก 
โรคเบำหวำน ไขห้วดั
ใหญ่ และค ำเสรมิ
จ ำนวน ๓ ค ำได้แก ่
สำมำรถ ตำย 
ประเทศไทย ได้อย่ำง
ถูกตอ้ง 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
๑.ร่วมกันอภิปรำยโรคที่พบใน
ชุมชน เช่น โรคไข้หวดัใหญ ่
โรคเอดส ์โรคฉีห่น ูและโรค
ไข้เลือดออก 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
๑.ครแูละผู้เรียนดู
ภำพประกอบโรคตดิต่อแลว้
ร่วมกันอภิปรำยวำ่เปน็โรค
อะไร  
๒.ครูอำ่นบตัรค ำให้ผู้เรียน
ฟัง แลว้ให้ผู้เรียนอ่ำนตำม 
๓.ให้ผู้เรียนฝึกจับคู่ภำพกับ
บัตรค ำ 
๔.ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค ำหลัก 
5.ครูให้ผูเ้รียนร่วมกันคิด
ตำมประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6.ครูให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดั
ท้ำยเรื่อง 
ขั้นสรุป 
๑.ครแูละผู้เรียนร่วมกันสรุป
โรคต่ำงๆ และอำกำรของ
โรคที่พบเห็นในชุมชน 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลักพรอ้มกนั  
 

-ภำพประกอบ
โรคติดต่อ 
-บัตรค ำ 
-แบบฝึกหัด 
-แบบเรียน 

-สังเกตกำรมี
ส่วนรว่ม 
-กำรซักถำม  
-กำรฝกึอ่ำน
และเขียน 
-ประเมนิ
แบบฝกึหดั 

 



 

                                                                                                        คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕๑ 

 

สภาพที่ ๗  อบายมุข จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๑  สิ่งเสพติด จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 
 

เน้ือหา 
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมของผู้เรียน 

(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด 
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที1่ สิ่งเสพ
ติด 
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก 4 ค ำ
ไดแ้ก ่สุรำ 
ยำบ้ำ  กัญชำ  
เฮโรอีน  
ค ำเสรมิ5 ค ำ 
ไดแ้ก่ บุหรี่ 
อ่อนแอ         
ใบกะท่อม ผอม  
โทษ 
 

๑. ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนและเขียนค ำหลัก
ได ้
๒. ผู้เรียนสำมำรถ
บอกชนิดของยำเสพ
ติดได ้
๓. ผู้เรียนสำมำรถ
บอกโทษทีเ่กดิจำก
เสพติดได ้
๔. ผู้เรียนสำมำรถ
บวก ลบเลขตำมโจทย์
ได ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ครูพูดคุยกับผูเ้รียนและ
ทบทวนค ำหลักในบทเรียนที่
ผ่ำนมำ 
2. ครูพูดคุยจดุมุ่งหมำยใน
กำรเรียนกำรสอนใน
บทเรียน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นค ำหลักและ
อธิบำยเนื้อหำ 
2. ครูให้ผู้เรียนอ่ำนค ำหลัก
ค ำเสรมิตำมเนือ้หำ  
3. ครูน ำบัตรค ำหลัก/ค ำ
เสริมให้ผู้เรียนฝกึอ่ำนและ
เขียนทีละค ำ 
4. ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค ำหลกั
ค ำเสรมิ 
 5.ครูให้ผู้เรียนรว่มกนัคดิ
ตำมประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6. ให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัด
ท้ำยเรื่อง 
ขั้นสรุป 
1. ครูและผู้เรียนช่วยกนั
สรุปเรือ่ง สิง่เสพตดิ 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลักพรอ้มกนั  
 

- ภำพโปสเตอร ์
  สิ่งเสพติด 
- บัตรค ำ 
- แบบเรียน 

- สังเกต 
- ทดสอบ 
- แบบฝึก
อ่ำน 
เขียน 

 



 

                                                                                                        คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕๒ 

 

สภาพที่ ๗  อบายมุข  จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่   ๒  การพนันอันตราย จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 

เน้ือหา 
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมของผู้เรียน 

(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด 
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที ่2 กำร
พนันอันตรำย 
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก4 ค ำ 
ไดแ้ก ่ไพ่  หวย  
ชนไก ่ ไฮโล 
ค ำเสรมิ 6 ค ำ 
ไดแ้ก่ กำรพนนั  
เสี่ยงโชค  
กฏหมำย 
หนี้สนิ   
ติดคุก  โต๊ะ
พนัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำน เขียนค ำหลกัได ้
๒. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
บอกชนิด ของกำร
พนันได ้
๓. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
บอกผลเสียของกำร
เล่นกำรพนันได ้
๔. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
น ำเลขตำมโจทย์ท่ี
ก ำหนดใหไ้ด ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ครูพูดคุยกับผูเ้รียนและ
ทบทวนค ำหลักในบทเรียนที่
ผ่ำนมำ 
2. ครูพูดคุยจดุมุ่งหมำยใน
กำรเรียนกำรสอนใน
บทเรียน 
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นค ำหลักและ
อธิบำยเนื้อหำ 
2.ครูให้ผูเ้รียนอ่ำนค ำหลกั 
ค ำเสรมิตำม  
3.ครนู ำบตัรค ำหลกั/ค ำ
เสริมให้ผู้เรียนฝกึอ่ำนและ
เขียนทีละค ำ 
4. ให้ผู้เรียนฝึกเขียนค ำหลกั
ค ำเสรมิ  
5.ครูให้ผูเ้รียนร่วมกันคิด
ตำมประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6. ให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัด
ท้ำยเรื่อง 
ขั้นสรุป 
1.ครแูละผู้เรียนสรุป
ประเดน็จำกกำรคดิรว่มกนั 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลัก ค ำเสริมพรอ้มกนั 
  

- ภำพโปสเตอร ์
  สิ่งเสพติด 
- บัตรค ำ 
- แบบเรียน 

- สังเกต 
แบบทดสอบ 
- แบบฝึกอ่ำน 
เขียน 

 



                                                                                         คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕๓ 

  

สภาพที่ ๘  การสื่อสาร  จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๑  สื่อสารฉับไว   จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 

เน้ือหา 
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน 
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด 
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที ่1 
สื่อสำรฉบัไว 
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก4 ค ำ 
ไดแ้ก ่วิทยุ 
โทรทัศน์ 
หนังสอืพิมพ์ 
จดหมำย 
ค ำเสรมิ 4 ค ำ 
ไดแ้ก่ พูดคุย  
ข่ำวสำร  บุคคล  
หนว่ยงำน 
 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนบอก
วิธีกำรติดต่อกบัผู้อื่น
ได ้
๒. เพื่อให้ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน และ
เขียนค ำหลักได ้
๓. เพื่อให้ผู้เรียนบอก
ประโยชนข์องกำร
ติดต่อสื่อสำรได ้
๔. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
คิดเลขได ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ทักทำยผู้เรียน  ทบทวน
ควำมรู้เดิมค ำหลักค ำวำ่ 
2. พูดถึงจดุมุ่งหมำยในกำร
เรียนกำรสอนในบทเรียนนี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นค ำหลักและอธบิำย
เนื้อหำ 
2.ครูอำ่นค ำหลักและค ำเสรมิ
และอธิบำยอย่ำงช้ำๆ และให้
ผู้เรียนอ่ำนตำม 
3. ครูอธบิำยและท ำควำม
เข้ำใจ เรื่องกำรสื่อสำร 
4. ให้ผู้เรียนฝึกอ่ำนและ
เขียนค ำหลัก 
5.ครูให้ผูเ้รียนร่วมกันคิดตำม
ประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดั
ท้ำยเรื่อง 
 ขั้นสรุป 
1. ครูและผู้เรียนช่วยกนัสรปุ 
เรื่องกำรสื่อสำรฉบัไว 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลักพรอ้มกนั  
 

- แบบฝึกหดั
ประกอบ
บทเรียน 
- แบบเรียน 
 

- สังเกต 
- ทดสอบ     
กำรอ่ำน และ
เขียน 
- แบบฝึกหดั 

 
 
 



                                                                                         คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕๔ 

  

สภาพที่ ๘  การสื่อสาร  จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่  ๒  เทคโนโลยีใกลตั้ว จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 
 

เน้ือหา 
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมของ

ผู้เรยีน 
(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด 
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที ่๒  
เทคโนโลยีใกล้
ตัว 
ประกอบด้วย
ค ำหลัก 3 ค ำ 
ไดแ้ก่ โทรศัพท์  
ไลน์   
อินเทอร์เนต็ 
ค ำเสรมิ 5 ค ำ 
ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ก 
ควำมรู้  ค้นควำ้  
เทคโนโลย ี 
รวดเรว็ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนบอก
ประโยชนข์อง
เทคโนโลยีใกลต้ัวได ้
๒. เพื่อให้ผู้เรียน
สำมำรถอ่ำน และ
เขียนค ำหลักได ้
๓. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
คิดเลขได ้
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ทักทำยผู้เรียน  ทบทวน
ควำมรู้เดิม และสรุปบทเรียน
ที่ผ่ำนมำ 
2.พูดถงึจุดมุง่หมำยในกำร
เรียนกำรสอนในบทเรียนนี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นค ำหลักและอธบิำย
เนื้อหำ 
2.ครูอำ่นค ำหลักและค ำเสรมิ
และอธิบำยอย่ำงช้ำๆ และให้
ผู้เรียนอ่ำนตำม 
3. ครูอธบิำยและท ำควำม
เข้ำใจในเรือ่งกำรใช้
เทคโนโลย ี
4. ให้ผู้เรียนฝึกอ่ำนและ
เขียนค ำหลักค ำเสริม  
5. ให้ผู้เรียนรว่มกันคดิตำม
ประเดน็ที่ก ำหนดให ้
 6. ให้ผูเ้รียนท ำแบบฝึกท้ำย
เรื่อง  
ขั้นสรุป 
1. ครูและผู้เรียนช่วยกนัสรปุ 
เรื่องเทคโนโลยีใกลต้ัว 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลักพรอ้มกนั  

- แบบฝึกหดั
ประกอบ
บทเรียน 
- แบบเรียน 
 

- สังเกต 
- ทดสอบ กำร
อ่ำน และเขียน 
- แบบฝึกหดั 

 



 
                                                                                      คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๕๕ 

 

สภาพที่ ๙  การจราจร จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๑  กฎจราจร จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 

เน้ือหา 
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมของผู้เรียน 

(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด 
กิจกรรม 

สื่อการเรียน 
การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เรื่องที่ ๑ กฎจรำจร 
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก 5 ค ำ ได้แก ่
ทำงม้ำลำย  หมวก
กันน๊อค เข็มขัด
นิรภัย รถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์  
ค ำเสรมิ 5 ค ำ 
ไดแ้ก่ ขับขี่  
สะพำนลอย  ถนน  
ปลอดภัย  
ทรัพย์สิน 
 

๑. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
อธิบำยควำมหมำย
ของกฎจรำจรได ้
๒. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
ฟัง พูด อ่ำนและเขียน
ค ำหลักได ้
๓. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
คิดเลขได ้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1.ครูพูดคุยกับผูเ้รียนและ
ทบทวนค ำหลักในเรื่องที่
ผ่ำนมำ 
2.พูดถงึจุดมุง่หมำยในกำร
เรียนกำรสอนในบทเรียนนี้ 
ขั้นจัดการเรียนรู ้
1.ครูอำ่นค ำหลักและ
อธิบำยเนื้อหำ 
2.ครูอำ่นค ำหลักและค ำ
เสริมและอธิบำยอย่ำงช้ำๆ 
และให้ผูเ้รียนอำ่นตำม 
3. ครูอธบิำย และท ำควำม
เข้ำใจ เรื่อง กฏจรำจร 
4. ให้ผู้เรียนฝึกอ่ำนและ
เขียนค ำหลักค ำเสริม 
5.ครูให้ผูเ้รียนร่วมกันคิด
ตำมประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดั
ท้ำยเรื่อง 
ขั้นสรุป 
1. ครูและผู้เรียนสรุป
เนื้อหำรว่มกนั 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวน
อ่ำนค ำหลัก ค ำเสริมพร้อม
กัน  
 

- แบบเรียน 
- รูปภำพ 
- บัตรค ำ 

- สังเกต 
- แบบฝึกหดั 
  

 
 



 
                                                                                      คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 
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สภาพที่ ๙  การจราจร  จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 
เรื่องที่ ๒  เครื่องหมายจราจร จ ำนวน  ๓  ชั่วโมง 

เน้ือหา 
การเรยีนรู ้

จุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมของผู้เรียน 

(ตัวชี้วัด) 

ขั้นตอนการจัด 
กิจกรรม 

สื่อการ
เรียน 

การสอน 

การ
ประเมินผล 
การเรยีน 

เคื่องที ่2
เครื่องหมำย
จรำจร 
ประกอบด้วย 
ค ำหลัก 5 ค ำ 
ไดแ้ก ่ไฟแดง 
ไฟเขียว    
ไฟเหลือง                    
ห้ำมจอด  
ห้ำมแซง 
ค ำเสรมิ 6 ค ำ 
ไดแ้ก่ 
เครื่องหมำย
จรำจร  ป้ำย     
วงเวียน หยุด
อุบัติเหต ุ  
ระวงั 
 

๑.ให้ผู้เรียนสำมำรถ
อธิบำยควำมหมำย
ของค ำหลักได ้
๒.ให้ผู้เรียนสำมำรถ
อ่ำนและเขียนค ำหลัก
ได ้
๓. ให้ผู้เรียนสำมำรถ
น ำไปใช้ใชีวิตประจ ำ
วันได ้
๔.ให้ผู้เรียนสำมำรถ
คิดเลขได ้
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีน 
1. ครูกับผู้เรียนทบทวนบทเรียนที่
ผ่ำนมำและสอบถำมถงึกำรดูข่ำว
หรือฟังข่ำวในตอนเช้ำของผูเ้รียน 
2.พูดถงึจุดมุง่หมำยในกำรเรียน
กำรสอนในบทเรียนนี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 
1.ครูอำ่นค ำหลักและอธบิำย
เนื้อหำ 
2.ครูอำ่นค ำหลักและค ำเสรมิและ
อธิบำยอย่ำงช้ำๆ และให้ผูเ้รยีน
อ่ำนตำม 
3. ครูอธบิำย และท ำควำมเข้ำใจ 
เรื่อง เครือ่งหมำยจรำจร 
4. ให้ผู้เรียนฝึกอ่ำนและเขียน 
ค ำหลักค ำเสริม 
5.ครูให้ผูเ้รียนร่วมกันคิดตำม
ประเดน็ที่ก ำหนดให ้
6.ให้ผู้เรียนท ำแบบฝกึหดัทำ้ยเรื่อง 
ขั้นสรุป 
1.ครแูละผู้เรียนชว่ยกนัสรุปเรื่อง
เครื่องหมำยจรำจรทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
ชีวิตประจ ำวนัของตวัเรำ 
2. ครูให้ผู้เรียนทบทวนอ่ำน
ค ำหลักค ำเสมิพร้อมกนั  
3. ท ำแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

- แบบเรียน 
- รูปภำพ 
- บัตรค ำ 
-แบบ 
ทดสอบ
หลังเรียน 

- สังเกต 
- แบบฝึกหดั 
-ทดสอบ
หลังเรียน 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
การรู้หนังสือไทย  

 โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ 
ชื่อ...............................................................................นามสกุล........................................................ 
ทดสอบวันที่...............................เดือน...............................................พ.ศ........................................... 
สถานที่สอบ...............................................................................บ้าน.................................................. 
ต าบล.............................................อ าเภอ.........................................จังหวดั...................................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
  ข้อสอบทั้งหมดม ี 3 ตอน คะแนน 50 คะแนน ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่๑  ทักษะการฟัง  ๑๐ คะแนน 
 ตอนที ่2  ทักษะการอ่าน ๑๐ คะแนน 
 ตอนที ่3  ทักษะการพูด  ๑๐ คะแนน 
 ตอนที ่๔  ทักษะการเขียน   ๒๐ คะแนน แบ่งเป็น 
   ส่วนที ่๑  เขียนค าจากภาพที่ก าหนดให ้ (๕ คะแนน) 

 ส่วนที ่๒  เขียนค าตามค าบอก  (๕ คะแนน) 
 ส่วนที ่๓  เติมค าลงในช่องวา่ง   (10 คะแนน) 
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ตอนที่ ๑  ทักษะการฟัง   ๑๐ คะแนน 
ค าชี้แจง ๑. ขอ้สอบมีทัง้หมด ๑๐ ข้อ 
  ๒. คะแนนข้อละ ๑ คะแนน   
  ๓. ครูอ่านข้อความแต่ละขอ้ให้ผู้เรียนฟัง โดยให้ผู้เรียนดูตามในแบบทดสอบแลว้กา X  
ทับลงบน  ก ข ค ง ที่เหน็วา่ถูกต้องที่สดุเพียงขอ้เดียว 
............................................................................................................................................................ 
1. แม่ของแม่ เรียกวา่ 

ก. ปู ่  ข. ย่า 
ค.  ตา  ง. ยาย 

2. หนึ่งปีมีกี่เดือน 
ก. ๑๐ เดือน ข. ๑๑ เดือน 
ค. ๑๒ เดือน ง. ๑๓ เดือน 

3. หนึ่งสปัดาห์มกีี่วนั 
ก. ๕ วนั ข. ๖ วนั 
ค. ๗ วนั ง. ๘ วนั 

๔. ข้อใดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบา้น 
ก. สุนขั  ข. แมว 
ค.  หม ู  ง. ช้าง 

5. ข้อใดไม่ใช่ผัก 
ก. ฟักทอง ข. ขนุน 
ค.  ถั่วฝักยาว ง. กะหล่ าปล ี

6. ข้อใด ไม่ใช่ ของใช้ในครวั   
ก. เตา  ข. ไม้กวาด 
ค. จอบ  ง. หม้อหงุข้าว 

7. เมือ่ได้รับของจากผู้อืน่ เราควรพูดว่าอย่างไร 
ก. ขอบคุณ ข. ขอโทษ 
ค.  สวัสด ี ง. ไม่เปน็ไร 
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8. ข้อใดเปน็สิ่งเสพติดให้โทษ 
ก. เหล้า  ข. ยาบา้ 
ค.  บุหรี ่ ง. ถกูทุกขอ้ 

9. ยุงชนิดใดท่ีเปน็พาหะน าโรคไข้เลือดออก 
ก. ยุงด า ข. ยุงลาย 
ค.  ยุงร าคาญ ง. ยุงก้นปล่อง 

๑๐. ในขณะทีท่่านขับรถยนต์ เมื่อเหน็สัญญาณไฟจราจร สีเหลือง ท่านจะท าอย่างไร 
ก. รบีไป ข.  ระวัง 
ค. หยดุ   ง.  ไปได ้
 

 
 
 
ตอนที่ 2  ทักษะการพูด  ๑๐ คะแนน 
 ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ 
๒. คะแนนข้อละ ๒ คะแนน   
๓. ครูอ่านข้อความแต่ละข้อให้ผู้เรียนฟัง แลว้ให้ผู้เรียนตอบปากเปล่า 

............................................................................................................................................................ 
๑. การรูห้นังสือมีขอ้ดกีับท่านอย่างไร 
2. ท่านเคยท าผดิกฎจราจรหรือไม ่
๓. ท่านได้ช่วยชมุชนของทา่นในดา้นใดบ้าง 
๔. ท่านดแูลสุขภาพอย่างไรให้แขง็แรง 
5. ดแูลบตุรหลานอย่างไรให้เปน็เดก็ดี 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนทักษะการพูดได้.................คะแนน 

รวมคะแนนทักษะการฟังได้.................คะแนน 
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ตอนที่ ๓  ทักษะการอ่าน    ๑๐ คะแนน 
ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๑๐ ขอ้ 
๒. คะแนนข้อละ ๑ คะแนน   
๓. ให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงในแต่ละข้อ อา่นได้ทัง้หมดในแต่ละข้อให้ขอ้ละ ๑ คะแนน 

............................................................................................................................................................  
๑. อักษรไทย มี ๔๔ ตัว       
๒. เปน็คนไทยต้องรู้ภาษาไทย      
๓. ฉนัอาบน้ าวันละ ๒ ครั้ง       
๔. ฉนัพา พ่อแม่ และน้องสาวไปเที่ยว     
๕. ฉนัมีเงินฝากกบักองทนุหมู่บ้าน จ านวน ๑,๐๐๐ บาท     
๖. ปลกูผัก เลี้ยงปลาเพื่อลดรายจ่าย    
๗. หมู่บ้านของฉนัปลอดยาเสพติด      
๘. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง      
๙. ปฏิบตัติามกฎ ช่วยลดอบุัติเหตุ      
๑๐. อนิเทอร์เน็ทมีทั้งคุณและโทษ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนนทักษะการอ่านได้.................คะแนน 
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ตอนที่  ๔  ทักษะการเขียน    ๒๐ คะแนน  
  ค าชี้แจง การทดสอบการเขียน มี จ านวน ๓ ตอน   

    ส่วนท่ี ๑  เขียนค าจากภาพที่ก าหนดให ้ (๕ คะแนน) 
    ส่วนท่ี ๒  เขียนค าตามค าบอก  (๕ คะแนน) 
    ส่วนท่ี ๓  เติมค าลงในชอ่งว่าง   (10 คะแนน) 

............................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ ๑ เขียนค าจากภาพที่ก าหนดให ้ (๕ คะแนน) 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ 
๒. คะแนนข้อละ ๑ คะแนน รวม ๕ คะแนน 
๓. ให้ผู้เรียนเขียนค าที่มีความหมายตรงกับรูปภาพ   

ตัวอย่าง     ปลา 
 
 
๑. ………………………………………… 

 
 
๒. ………………………………………… 

 
 
๓. ………………………………………… 

 
 
๔. ………………………………………… 

 
 
 
 ๕.   ………………………………………… 
 
 

  

  

 

  

 

  

ส่วนที่ ๑ ได้.................คะแนน 
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ส่วนที่ ๒  เขียนค าตามค าบอก (๕ คะแนน) 
ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
๒. ให้ผู้เรียนเขียนค าตามค าที่ครูบอก โดยครูก าหนดค าขึ้นเอง เป็นค า ๑ พยางค ์            
     ๒ พยางค ์และ ๓ พยางค์ จ านวน ๕ ค า 

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

๑.  ……………………………………….. 

๒. ............................................................... 

๓. .................................................................................. 

๔. ................................................................................................... 

๕. ................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ ได้.................คะแนน 
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ส่วนที่ ๓   เติมค าลงในช่องว่าง  (10 คะแนน) 
ค าชี้แจง 

๑. ข้อสอบมีทัง้หมด ๕ ข้อ 
๒.  ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

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

1. ฉันชื่อ.............................................นามสกุล.......................................................... 

2. หมู่บ้านฉนัชื่อ..............................................ต าบล.................................................. 
    อ าเภอ........................................................จงัหวัด................................................. 

3.  จมู _  แก ้_ 
     พ่อต _  แม่ยา _ 

4.  ชุ _ ช_  ปลู _ ผั _ 
      ข ้_ วโ _ ด  อา _ น้ า 

5.  ให้เขียน ยีส่ิบ เป็นตัวเลข.............................................................. 
     ๘๐ + ๗๐ = …………………………………………………………..………… 
 
 
   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ ได้.................คะแนน 
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                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๖๖ 

 

รายชื่อผู้เรียน 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 

สถานที่สอน....................................................................................................................................... 
ชื่อหมูบ่้าน.................................................หมู่ที่.................................ต าบล...................................... 
อ าเภอ.............................................................จงัหวัด..................................................................... 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อายุ เพศ 
ระดับการรู้หนังสือ หมายเหตุ 

ไม่รู ้ น้อย พอใช้ได้  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
                 (....................................................) 
     วันที่................เดือน...........................พ.ศ.................. 



 

                                                                                                     คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๖๗ 

 

แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียน 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
                (....................................................) 
 



คู่มือการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการรูห้นังสือ 
 โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน. อ าเภอในเขตภาคเหนือ  ๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ี ช่ือ-สกลุ

ประเมินผล

ก่อนเรียน 

(คะแนน)

เลขท่ีวฒิุบตัร

สภาพท่ี1 สภาพท่ี2 สภาพท่ี3 สภาพท่ี4 สภาพท่ี5 สภาพท่ี6 สภาพท่ี7 สภาพท่ี8 สภาพท่ี9 ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น

ลงชือ่..............................................ผูส้อน ลงชือ่..............................................ผูต้รวจ

   (..................................................)    (..................................................)

วนัที.่...........เดอืน..................พ.ศ............ วนัที.่...........เดอืน..................พ.ศ............

ประเมินผลระหวา่งเรียน
ประเมินผล

หลงัเรียน 

(คะแนน)

แบบบนัทึกผลการเรียน



คู่มือการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการรูห้นังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๖๘ 

 

ระเบียนบันทึกผลการเรียนเพ่ือการรู้หนังสือ  
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 

 

ชื่อ-สกุล ผู้สอน............................................................................................................................. 
สถานที่สอน................................................................................................................................... 
ชื่อหมูบ่้าน................................................หมู่ที่.............................ต าบล....................................... 
อ าเภอ.............................................................จงัหวัด................................................................... 
เปิดสอน    :  ตั้งแตว่ันที่............................เดือน............................................ พ.ศ………….…….  

  ถึงวนัที่..............................เดือน................................................พ.ศ………….……. 
จ านวนผ้เรียน...........................................คน ชาย..........................คน หญิง...........................คน 
จ านวนผู้เขา้ทดสอบ.................................คน ชาย..........................คน หญิง............................คน 
จ านวนผู้ผ่านทดสอบ................................คน ชาย..........................คน หญิง...........................คน 
 
  อนุมตัิผลการเรียนวนัที่............เดือน................................พ.ศ…………..........……. 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัต ิ
          (...................................................) 

          หวัหน้าสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการรูห้นังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๖๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ตวัอย่าง)  

วุฒบิตัร 

วฒุิบตัรฉบบันีใ้หไ้วเ้พือ่แสดงวา่ 

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

ได้ศึกษาส าเร็จการเรียนรู้หนังสือ ระดับการรู้หนังสือ 

โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา  

กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 

จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ.................. 

จังหวัด.......................... 

เมื่อวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.......................... 

ขอจงมีสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 

ให้ไว้ ณ  วันท่ีวันท่ี...............เดือน............................พ.ศ.......................... 

                                              หัวหน้าสถานศึกษา 



คู่มือการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการรูห้นังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๗๐ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดท าคืมือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 

 โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๒  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

๑. นางอมรา เหล่าวิชยา   ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
๒. นางเบญจมาศ สระทองหย่อม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
๓. นายนิรันดร์ ยงไสว   ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๔. นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๕. นายพีระชัย มาลินิกุล  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๖. นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๗. นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๘. นายธีระศักดิ์ ลอยลม  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๙. นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๐. นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๑. นายธนากร หน่อแก้ว  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๒. นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครู ช านาญการ  กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๓. นางจันทร์ญา กันทา  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๔. นางสาวโสภา ปันตา  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๕. นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๖. นางวรรณิภา ปงหาญ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๗. นางสุพรรณี สุวรรณโฉม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย 
๑๘. นางเปรมวดี หมื่นโฮ้งครู อาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
๑๙. นางสาวลัดดาวัลย์ ซุ่นฮะ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
๒๐. นางชญาณี ด่านขจรจิตร ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
๒๑. นายชัยวัฒน ์นากแก้ว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
๒๒. นางฉวีวรรณ ยิ่งสูง  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร  
๒๓. นางลัดดา  อ่อนแสง  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
๒๔. นายณภัทร พรมมาอินทร์ ครูกศน.ต าบล กศน.อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 



คู่มือการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการรูห้นังสือ 
โครงการศึกษาแนวทางส่งเสรมิการรู้หนังสือของสถานศึกษา กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ   ๗๑ 

 

คณะผู้จัดท า 

คณะท่ีปรึกษา 
นายประเสรฐิ หอมดี   ผู้อ านวยการ สถาบันกศน. ภาคเหนือ 
นางนาถยา ผิวมั่นกิจ  รองอ านวยการ สถาบันกศน. ภาคเหนือ 

คณะท างาน 
๑. นายนิรันดร์ ยงไสว   ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๒. นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๓. นายพีระชัย มาลินิกุล  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๔. นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๕. นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๖. นายธีระศักดิ์ ลอยลม  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๗. นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๘. นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๙. นายธนากร หน่อแก้ว  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

คณะบรรณาธิการ 
๑. นายนิรันดร์ ยงไสว  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๒. นางอรวรรณ  ฟังเพราะ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๓. นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๔. นางอมรา เหล่าวิชยา   ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
๕. นางเบญจมาศ สระทองหย่อม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

 
ออกแบบ 

นายเสถียรพงศ์   ใจเย็น   ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการรู้หนังสือของสถานศกึษา  
กศน.อ าเภอในเขตภาคเหนือ 

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๒  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 
๑. นางอมรา เหล่าวิชยา   ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
๒. นางเบญจมาศ สระทองหย่อม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
๓. นายนิรันดร์ ยงไสว   ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๔. นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๕. นายพีระชัย มาลินิกุล  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๖. นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๗. นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๘. นายธีระศักดิ์ ลอยลม  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๙. นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๐.  นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๑.  นายธนากร หน่อแก้ว  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๑๒.  นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครู ช านาญการ  กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๓.  นางจันทร์ญา กันทา  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๔.  นางสาวโสภา ปันตา  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๕.  นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๖.  นางวรรณิภา ปงหาญ  ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
๑๗.    นางสุพรรณี สวุรรณโฉม ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอบ้านด่านลายหอย                          

                                          จังหวัดสุโขทัย 
๑๘.  นางเปรมวดี หมื่นโฮ้งครู อาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
๑๙.  นางสาวลัดดาวัลย์ ซุ่นฮะ ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
๒๐.  นางชญาณี ด่านขจรจิตร ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
๒๑.  นายชัยวัฒน์ นากแก้ว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
๒๒.  นางฉวีวรรณ ยิ่งสูง  ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร  
๒๓.  นางลัดดา  อ่อนแสง ครูอาสาสมัครฯ กศน.อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
๒๔.  นายณภัทร พรมมาอินทร์ ครูกศน.ต าบล กศน.อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 



คณะผู้จัดท า 
คณะท่ีปรึกษา 

นายประเสรฐิ หอมดี   ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 
นางนาถยา ผิวมั่นกิจ  รองอ านวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ 

คณะท างานก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
๑. นายนิรันดร์ ยงไสว   ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๒. นางดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๓. นายพีระชัย มาลินิกุล  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๔. นางอรวรรณ ฟังเพราะ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๕. นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๖. นายธีระศักดิ์ ลอยลม  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๗. นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์  ครู ช านาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๘. นายเสถียรพงศ์ ใจเย็น  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๙. นายธนากร หน่อแก้ว  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

คณะบรรณาธิการ 
๑. นายนิรันดร์ ยงไสว  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๒. นางอรวรรณ  ฟังเพราะ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๓. นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
๔. นางอมรา เหล่าวิชยา   ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
๕. นางเบญจมาศ สระทองหย่อม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

 
ผู้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงและพิมพ์ 
 นางรสาพร หม้อศรีใจ  ครู ช านาญการพิเศษ 
 
ออกแบบปก 

 นายเสถียรพงศ์   ใจเย็น  ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
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