ก

คำนำ
เอกสารแผนการสอน 200 วันนี้ เป็นความตั้งใจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จะช่วยคุณครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสที่ปีการศึกษา 2555
เป็นปีที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนจะมีเครื่องมือช่วยการเรียนรู้คือ แท็บเล็ต (Tablet) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการเตรียมการหลายประการ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดทาเอกสารที่
ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนเอกสารส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 11 รายการ ส่วนหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน คือ เอกสารแผนการสอน 200
วัน ที่มีการจัดทาเป็น 2 เล่ม สาหรับภาคเรียนต้น และภาคเรียนปลาย
เอกสารนี้เกิดขึ้นจากการประมวลความรู้ประสบการณ์ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ จนประสบความสาเร็จ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain-based learning:BBL) การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดโดยใช้สถานการณ์ปัญหา
เป็นสื่อนามาใช้ในแผนการสอนชุดนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการแนวคิดหลักการหลายประการที่แต่เดิม
เป็นโครงการแยกย่อยกระจัดกระจายอยู่ในสานักต่าง ๆ นามาหลอมรวมในแผนการสอนนี้ด้วย รวมทั้งได้รับ
ความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาในการตรวจสอบและให้คาแนะนาเพิ่มเติม ซึง่ นับว่าเป็น
เอกสารที่มีคุณภาพจากใจของครูผู้สอน จากคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ไปสู่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมให้เอกสารฉบับนี้สาเร็จลงได้ตามเป้าหมาย
ภายในเวลาอันจากัด และหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน และใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อได้ประสบความสาเร็จ นาไปสู่เป้าหมายคือผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามที่มุ่งหวัง
ทุกประการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คาชี้แจง
ภาพรวมของ “แผนการสอน 200 วัน”
1. เอกสาร “แผนการสอน 200 วัน” นี้ ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมครู ในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย และเพื่อให้ครูใช้เป็น “แนวทางหรือตัวอย่าง
การจัดการเรียนรู้”สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ชื่อนั้นสาคัญไฉน.....ชื่อเอกสาร คือ “แผนการสอน 200 วัน” แต่โดยโครงสร้าง
องค์ประกอบรายละเอียดและการทาหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ...ทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมาย
เหมือนกันกับเอกสารทั่วไปที่เรียกชื่อว่า “แผนการจัดการเรียนรู้”
3. เป้าหมายการเรียนรู้ตาม “แผนการสอน 200 วัน”นี้ คือ “ตัวชี้วัด” ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ใน “แผนการสอน 200 วัน” นี้ ผ่านการตกผลึก
จากประสบการณ์สอนจริงจากครูผู้สอนชั้น ป.1 มารอบแล้วรอบเล่า เป็นครูผู้สอนชั้น ป.1 ในห้องเรียนของ
โรงเรียนหลายแบบ ทั้งโรงเรียนประถมศึกษายอดนิยมขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งที่ตง้ั อยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบท และโรงเรียนที่อยู่ในบริบทแบบชนบททั่วๆ ไป
ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 40 โรงเรียนเวลาที่จะใช้สอนตาม “แผนการสอน 200 วัน” นี้ทั้งหมด 1 ปีการศึกษา
หรือ 200 วัน และหากคิดเป็นสัปดาห์ ได้จานวน 40 สัปดาห์ ใน 1 ภาคเรียน จึงมีเวลาเรียนอยู่ 20 สัปดาห์
5. กระบวนการจัดทาแผนการสอน 200 วันนี้ เริ่มต้นกระบวนการจากการวิเคราะห์พฒ
ั นาการ
นักเรียนชั้น ป.1 ในทุกมิติ ได้แก่
1) มิติการพัฒนาเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต
2) มิติการพัฒนาความสามารถพื้นฐานสาหรับเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
ประกอบด้วย ความสามารถทางภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็นต้น แล้วจึงนาเส้นพัฒนาการนี้มาพิจารณา
จัดทาเป็นกาหนดการสอนต่อเนื่องตลอดแนวอย่างเป็นลาดับตามพัฒนาการเด็ก ป.1 และสอดคล้องตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. สัปดาห์ที่ 1–2 เป็นช่วงเวลาการจัดกิจกรรม การต้อนรับสู่ห้องเรียนใหม่อย่างอบอุ่น เพื่อให้
นักเรียนได้คลายความเครียด ความกังวลต่างๆ มีความรู้สึกว่าปลอดภัย มั่นใจและพร้อมปรับตัว อยู่กับ
ห้องเรียนใหม่ได้ ส่วนสัปดาห์ที่ 3–4 จะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสาหรับการตั้งต้นเรียนรู้
ทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระเบียบวินัย กฎกติกาการอยู่ร่วมกันและอื่นๆ เป็นต้น
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแผนการสอน 200 วันนี้ เน้นความสอดคล้องกับความสนใจ
วุฒิภาวะ ธรรมชาติการเรียนรู้ ของเด็กวัย 6 – 8 ขวบ คือเน้นกิจกรรมที่มีการท้าทายให้เผชิญปัญหา และได้
ค้นพบหลักการ ได้ลงมือแก้ไข หรือคลี่คลายปัญหานั้นด้วยตนเอง เป็น รูปแบบการจัดกิจกรรม ทีไ่ ด้
เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยวงจรที่มีจังหวะการฝึกฝน
ทาซ้าๆ เพื่อนาสู่การสร้างนิสัยต่อไป เช่น นิสัยในการใช้สิ่งของและทรัพยากร เช่น ดินสอ สมุด ไฟฟ้า
น้าประปาอย่างประหยัดและคุ้มค่า นิสัยการอ่าน นิสัยการตรวจสอบทบทวนตนเองเสมอ การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อื่น ด้วยความตั้งใจ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้ฝึกสร้างกติกาและปฏิบัติตน

จ
อย่างเคารพต่อกติกา อดทนและเผชิญกับปัญหาจนบรรลุผล มีเหตุผล และหาทางออกจากปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล หลากหลายวิธี เป็นต้น
การนา “แผนการสอน 200 วัน” สู่การใช้จริงในห้องเรียน
1. เวลาเรียนใน “แผนการสอน 200 วัน” นี้ได้จัดไว้โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับเวลาเรียน
ขั้นต่า ตามโครงสร้าง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ใช้เวลา 1,000 ชั่วโมง เป็นต้น
2. หน่วยการเรียนรู้ตามแผนนี้ ได้พิจารณาจัดวางไว้ตามลาดับความสาคัญของหลักการ ความ
เหมาะสมของลักษณะกิจกรรม กับวุฒิภาวะของนักเรียนชั้น ป.1 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่มีความยืดหยุ่น
สาหรับ การนาสู่การใช้จริงในห้องเรียนคือครูสามารถปรับ เคลื่อน ขยายเวลาทากิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพ และบริบทของห้องเรียน/นักเรียนของตนเอง เช่น สัปดาห์การเตรียมความพร้อม 2
สัปดาห์แรกอาจปรับขยาย เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 3-4 สัปดาห์ได้ เป็นต้น
3. หน่วยการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 หากจัดการเรียนรู้ได้ยังไม่ครบ สามารถดาเนินการต่อเนื่อง
ในภาคเรียนที่ 2 ได้ ทั้งนี้โดยคานึงถึงความเหมาะสมให้รอบด้านและเป็นไปได้จริง การเรียนรู้ ในภาคเช้า
เน้นภาษาไทยและคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ใน 2 กลุ่มสาระนี้ได้จัดวางไว้ให้เป็นลาดับ ต่อเนื่องเชื่อมโยง
สัมพันธ์ต่อกันและเป็นระบบ ทั้งด้านหลักการสาคัญได้แก่ ความคิดรวบยอดทางหลักภาษา การใช้ภาษา
และกระบวนการ ฝึกฝนทักษะสาคัญต่างๆ เช่น ภาษาไทยจะเริ่มต้นการเรียนรู้จาก สระเดี่ยวเสียงยาวก่อน
จากนั้นจึงจะไปเรียนรู้สระเสียงสั้นและสระประสม หรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในเบื้องต้น เริ่ม
เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้สึกเชิงจานวน เห็นการเกิดของจานวน/รูปแบบการเป็นจานวน ซึง่ ด้วย
สถานการณ์ปัญหา สื่อและกิจกรรม จะนานักเรียนให้เห็นหลักการดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังเห็น
การสลับที่ของตัวเลขในจานวนต่างๆ ด้วย พร้อมทั้งนักเรียนจะได้เห็นความแตกต่างของจานวนในลักษณะ
การเพิ่มขึ้น การลดลง จากนั้นจึงนาไปสู่การเข้าถึงความหมายของการบวกและการลบ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้
สื่อกึ่งรูปธรรม แสดงแทน ความหมายของจานวน ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่การเขียนแสดงโดยสัญลักษณ์ต่อไป
เป็นต้น ดังนั้น การนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตาม “แผนการสอน 200 วัน” ไปใช้ จึง
ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามลาดับ ไม่ควรเลือกใช้หรือสลับไขว้หน่วยการเรียนรู้ สาหรับหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการในภาคบ่ายของแต่ละวัน ได้จัดไว้โดยเน้นความสอดคล้อง กับวิถชี ีวิตประจาวันของนักเรียน ในแต่
ละช่วงเวลา/ฤดูกาลต่างๆ ครูอาจปรับเปลี่ยนใช้หน่วยการเรียนอื่น ที่น่าสนใจหรือสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะแห่ง/หรือบริบทของโรงเรียน/ชุมชนตนเองมากกว่าได้
4. ในแต่ละแผนการสอนได้นาเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมหลักๆ ไว้ให้ ครูผู้สอนสามารถเพิ่มเติม
รายละเอียดและปรับบรรยากาศการเรียนรู้ให้สมบรูณ์ เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน/นักเรียน มากยิ่ง
ขึ้นได้
5. สื่อการเรียนรู้ ในแผนการสอนจะปรากฏรายละเอียดหรือตัวอย่างอยู่ในภาคผนวกเสมอ ครู
สามารถศึกษาแล้วเตรียมการก่อนสอนจริงโดยการนามาขยายขนาดให้เหมาะสม หรือผลิตซ้าให้มีจานวน
มากพอสาหรับจัดกิจกรรมได้เลย อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนรู้ที่ให้ไว้นี้เป็นเพียงตัวอย่างเชิงแนวคิดในการ
เลือกใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความคิดรวบยอด หลักการของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนการสอนเท่านั้น ครูสามารถเทียบเคียงเลือกใช้หรือจัดหา จัดทาเป็นสื่อที่ให้ความคิดรวบยอดหรือ
หลักการเดียวกัน เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ ด้วยตนเองได้

ฉ
- สาหรับสื่อ Learning Object ที่บรรจุไว้ในแท็บเล็ต จานวนกว่า 300 เรื่องนั้น ครูสามารถ
เลือกใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละครั้ง/แต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ด้วยวิธีใช้ ในหลายรูปแบบ เช่น
1) ใช้เป็นสื่อนาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้หลัก
2) ใช้เป็นสื่อในการค้นคว้าเพิ่มเติมระหว่างเรียนรู้
3) ใช้ทบทวน ฝึกฝนเพิ่มเติมหลังการเรียน เป็นต้น
ในที่นี้ได้นาเสนอไว้เป็นตัวอย่างว่าสัปดาห์ใดจะใช้ LO ใดได้บ้าง ซึ่งครูสามารถปรับ/เลือกใช้
ให้เหมาะสม
6. การเตรียมความเข้าใจในวิธีสอนตาม “แผนการสอน 200 วัน” ก่อนนาไปใช้สอนจริง นอกจาก
การศึกษาความรู้เบื้องต้นจากเอกสาร “ความรู้คู่ครู” แล้ว สาหรับครูภาษาไทยอาจเตรียมศึกษาความเข้าใจ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่สอดคล้องตามพัฒนาการสมอง (BBL : Brain-based
Learning) ส่วนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ อาจเตรียมศึกษาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอน ที่เน้นการคิด กระบวนการแก้ปัญหา(Problem Solving) รวมทั้ง
อาจจะปรับบทบาทตนเองใหม่ จากครูที่เน้นการสอนโดยการบอกหรืออธิบายความรู้ ไปเป็นผู้จัด
สถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ฝึก เผชิญปัญหาและค้นพบวิธีแก้ปัญหาค้นพบหลักการ
ความคิดรวบยอด ด้วยตนเอง และ ปรับตนเองไปเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้กับนักเรียนเป็นผู้คอย
กระตุ้นท้าทายเด็ก ให้เด็กกล้าคิด คิดได้หลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารอธิบายวิธีคิดพร้อมบอก
เหตุผล และทาบทบาทเป็นผู้สังเกตวิธีการเรียนรู้ ฟังแนวคิด นักเรียนและเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงเชิงทักษะ
ความเข้าใจในหลักการต่างๆ และ บันทึก รวบรวมเป็นข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ เด็กรายบุคคล รายกลุ่ม
ไว้อย่างเป็นระบบ
7. การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนอาจ
นาแผนการสอน 200 วัน ไปใช้ในฐานะเป็นแผนจัดการเรียนรู้ตั้งต้น มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพแผนการ
สอนนี้ไปพร้อมๆ กับการเรียนการสอนชั้น ป.1 หรือทดลองใช้โดยมีความร่วมมือกันระหว่างคณะครูใน
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์,/ นักวิชาการ,/ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก / ผู้รู้และบุคคลอื่นๆ นา “แผนการสอน 200
วัน” ไปใช้ และรวบรวมผลมาใช้ พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวันให้มีคุณภาพเพิ่มพูนปรับปรุง
แผนการสอนนี้ให้เกิดคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป
8. ก่อนนา “แผนการสอน 200 วัน” ไปใช้สิ่งที่ควรศึกษาจนเข้าใจได้แก่
- คานา คาชี้แจง ของเอกสาร
- บทนา ทุกหัวข้อให้ละเอียดและเข้าใจจนครบถ้วนตั้งแต่ข้อ 1-7
- หากยังมีข้อสงสัยใดๆ ในคาเฉพาะบางคาหรือต้องการแหล่งอ้างอิงค้นคว้าเพิ่มเติมก็ศึกษา
เพิ่มเติมได้ในภาคผนวกและจากเอกสาร “ความรู้คคู่ รู”
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เส้นทางการจัดการเรียนรู้ของครูตามแผนการสอน 200 วัน
ศึกษาคานา คาชี้แจง กรอบแนวคิด กาหนดการสอนและแผนการสอนอย่างละเอียดและเข้าใจ
ศึกษาเอกสาร “ความรู้คู่ครู” ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจาวัน
ภาคเช้า
สร้างความพร้อมในการ
เรียนแต่ละวัน
บ่มเพาะลักษณะการเป็น
สมาชิกที่ดี
สร้างประสบการณ์
ฝึกทักษะพื้นฐานที่จาเป็น อ่าน
เขียน คิดคานวณ

 ทักทายยามเช้า
 เล่าเรื่อง / ข่าว / ประสบการณ์
 ทบทวนการปฏิบัติตามกติกา
 กิจกรรม Brain Gym

การเรียนภาษาไทย / คณิตศาสตร์

พักกลางวัน
 ด้านโภชนาการ
 ความมีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน รอคอย
 การประหยัด เห็นคุณค่า
ภาคบ่าย
 ฝึกฝนทักษะชีวิต
การรับผิดชอบหน้าที่ต่อการเรียนของตนเอง
ทบทวนตนเองด้านความพอเพียงและ
ความประหยัด เห็นคุณค่า
บ่มเพาะความเป็นพลเมืองดี (รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์)

 กิจกรรม Brain Gym
เรียนหน่วยบูรณาการ(สัปดาห์ละ 1 หน่วย)
ภาษาอังกฤษ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)
ลูกเสือ (สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง)
 สรุปบทเรียน
 บันทึกการทาการบ้าน
 ท่องคาคล้องจอง /อาขยาน / บทเพลง
 สมาธิ /สวดมนต์ /กิจกรรมทางศาสนา
 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี(ทุกวันศุกร์)

บันทึกผลหลังสอนประจาวันและตรวจสอบพฤติกรรมตามตัวชี้วัด
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แต่ละวันให้มีคณ
ุ ภาพเพิม่ พูน
สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 100 วันแรกด้วยกระบวนการวิจยั

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้น ป. 1
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
( Civic Education )
หลักจิตวิทยา ความสนใจ วุฒิภาวะ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัย6-8 ขวบ
แนวทางการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน
( Brain-based Learning : BBL )

กรอบแนวคิด แผนการสอน 200 วัน
กระบวนการเรียนรู้
1. ความเป็นพลเมือง

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

ความเป็นพลเมือง : มุ่งเน้นการเตรียม
ความเข้าใจและคุณลักษณะเบือ้ งต้นโดย
บ่มเพาะผ่านกิจกรรมฝึกประสบการณ์ใน
วิถีชีวิตจริง ได้แก่ สิทธิ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความพอเพียง

ภาษาไทย : มุ่งเน้นการใช้วรรณคดีและ
วรรณกรรมเป็นสื่อหลักสอดรับกับการ
เรียนรู้ของสมอง (BBL)

คณิตศาสตร์ : มุ่งเน้นการคิด
แก้ปัญหาโดยใช้สถานการณ์
ปัญหาเป็นสื่อหลัก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. เริ่มต้นที่การฟังและการอ่าน

1. ชั้นทบทวนความรู้เดิม

2. เริ่มจากครูอ่านนิทานให้ฟังก่อน

2.ขั้นนาเสนอสถานการณ์
ปัญหา

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

1. นาเสนอสถานการณ์
2. สร้างความกระจ่างในสถานการณ์

รูปแบบการสอน ( Teaching Style )
3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย
4. ตัดสินใจเลือกทางเลือก
5. ทาประชามติ
6. สะท้อนผลการปฏิบัติและพัฒนา

3. สร้างความมั่นใจในการพูดจากพูด
เล่าประสบการณ์

4. วงจรกิจกรรม นาสู่ การสร้าง
ประโยคอย่างมีความหมาย

3. ขั้นการแก้ปัญหา

4. ขั้นนาเสนอผลงาน

5. ขั้นอภิปรายสรุป

4. หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ : มุ่งเน้นกิจกรรมให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้ลงมือปฏิบตั ิ และค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์)

ภาพเด็ก ป.1 ที่ต้องการ
เด็ก ป.1 มีสมรรถนะสาคัญตามวัยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สอดคล้องตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ ชั้น ป.1 ในหลักสูตรแกนกลางฯ

ภาคเรียนที่ 1
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 ด้านความเป็นพลเมือง
1.รู้ถึงสิ่งที่ตนเองและผู้อื่นชอบ/ไม่ชอบ ถนัด/ไม่ถนัด
2.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.กล้าแสดงออกใช้สิทธิ์ร่วมคิดแสดงเหตุผลและมีส่วนร่วมในการกาหนด
กติกา ข้อตกลงทั้งของกลุ่มและห้องเรียน
4.ร่วมปฏิบัติ ทบทวน และประเมินการปฏิบัติตนตามกติกาอย่างสม่าเสมอ
5.เห็นคุณค่า ใช้สิ่งของและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 ด้านภาษาไทย
1.ฟังบทร้อยกรอง บทร้องเล่นและเรื่องราวสั้นๆแล้วเข้าใจประเด็นสาคัญได้
2.สามารถพูดบรรยาย เล่าเรื่องราวสั้นๆอย่างมั่นใจด้วยภาษาของตนเองและ
ตรงประเด็น
3.มีพื้นฐานด้านหลักภาษา รู้จักพยัญชนะและสระ มีหลักการในการประสม
คาสามารถอ่านและเขียนสะกดคาด้วยสระเดียวได้คล่องแคล่ว สามารถสร้าง
คาใหม่ด้วยตนเอง และสร้างประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารได้ด้วยตนเอง
4.มีความสนใจการอ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
5.กล้ามเนื้อมีความพร้อมจะเขียนสื่อสารในรูปแบบของตัวหนังสือ
 ด้านคณิตศาสตร์
1.เขียน อ่านและเข้าใจความหมายจริงของจานวน 0-10 และจานวนที่
มากกว่า 10 ด้วยตนเอง
2.เข้าใจความหมายของการบวกทั้งในลักษณะ “การนามารวมกัน” และ
“การเพิ่มขึ้น”
3.เข้าใจความหมายของการลบและสามารถหาผลลบทั้งในลักษณะของ
“การลดลง.........เหลือ” และ “ต่างกันอยู่”
4.เล่าเรื่องสร้างโจทย์ปัญหาและแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
5.มองเห็นและสามารถแสดงแนวคิดอธิบายสื่อสารและบอกเหตุผลการจัด
กลุ่ม การนับและสามารถใช้สัญลักษณ์เขียนแสดงการนับเพิ่มละ 2 ทีละ 5
และทีละ 10 ได้อย่างมีเหตุผล
6.เข้าใจความหมายจริงของเลขฐาน 10 สามารถอธิบายบอกเหตุผลการใช้
สัญลักษณ์แสดงแทนจานวนที่มากกว่า 10 อย่างมีเหตุผล
7.มีพื้นฐานทางเรขาคณิต สามารถสร้างภาพจากข้อมูลรูปทรงต่างๆ เป็น
รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติได้ด้วยตอนเอง
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ตารางสอน...ตารางชีวิต
ตารางสอนใน 1 วัน นอกจากการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต่าง ๆ แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมอันเป็น
วิถีปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์บ่มเพาะพื้นฐาน ความเป็นพลเมืองที่ดี ฝึกฝนด้านการคิดทักษะ
ชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การเข้าแถว การทักทายยามเช้า การทบทวนการปฏิบัติตามกติกา การเล่า
ข่าวและเหตุการณ์ การสนทนาเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง การตักอาหารกลางวัน กิจกรรม Brain Gym การทา
สมาธิ การทาความสะอาดห้องเรียน การรวมกลุ่มทางาน กิจกรรมก่อนเลิกเรียน เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนสามารถ
ออกแบบปรับตารางชีวิตนักเรียนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งนี้ภาพรวมของตารางสอนเป็นดังนี้
แนวคิดสาหรับการจัดแบ่งเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในตารางสอนชั้น ป. 1 นี้เน้นให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการทางานของสมอง ได้แก่ จัดให้การเรียนรู้มีจังหวะหนัก-เบา อย่างเหมาะสมโดย
จัดช่วงเวลาเช้าของวันเป็นเวลาสาหรับการเรียนรู้ที่เน้น หลักการ ทฤษฎี เช่น ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และ
ให้ช่วงเวลาบ่ายเป็นช่วงเวลาสาหรับกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว จังหวะ มากขึ้น เป็นต้น
ภาคเช้า
 ทักทายยามเช้า
สร้างความพร้อมใน
 เล่าเรื่อง / ข่าว / ประสบการณ์
การเรียนแต่ละวัน
 ทบทวนการปฏิบัติตามกติกา
บ่มเพาะลักษณะ
 กิจกรรม Brain Gym
การเป็นสมาชิกที่ดี
สร้างประสบการณ์
ฝึกทักษะพื้นฐานที่
การเรียนภาษาไทย/คณิตศาสตร์
จาเป็น อ่าน เขียน คิด
คานวณ
พักกลางวัน
ด้านโภชนาการ
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน รอคอย
การประหยัด เห็นคุณค่า
ภาคบ่าย
 กิจกรรม Brain Gym
ฝึกฝนทักษะชีวิต เรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (สัปดาห์ละ 1 หน่วย)
การรับผิดชอบ
ภาษาอังกฤษ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง) ลูกเสือ (สัปดาห์ละ 1
หน้าที่ต่อการเรียนของ ชั่วโมง)
ตนเอง
 สรุปบทเรียน
ทบทวนตนเองด้าน.
 บันทึกการทาการบ้าน
ความพอเพียง
 ท่องคาคล้องจอง/อาขยาน / บทเพลง
ประหยัด เห็นคุณค่า
 สมาธิ/ สวดมนต์ / กิจกรรมทางศาสนา
บ่มเพาะความเป็น
 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทุกวันศุกร์)
พลเมืองที่ดี(รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์)
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ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถศึกษาได้จากเอกสาร “ความรู้คู่ครู : แผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ” ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ได้นาเสนอ รายละเอียดของสาระสาคัญที่ใช้สอนในแต่ละ
สัปดาห์
บทนากิจกรรมต่าง ๆ
เกริ่นนาสวดมนต์
การสวดมนต์ เป็นกิจวัตรประจาวันของศาสนิกชนที่มุ่งทาความดีทางกาย วาจา ใจ ด้วยการ
น้อมระลึกถึงพระคุณและคาสั่งสอนขององค์ศาสดา ขอเชิญพวกเราน้อมใจกล่าวคาบูชาพร้อมกัน ดังนี้
คาพิจารณาอาหาร
“ข้าวทุกจาน
อย่ากินทิ้งขว้าง
ผู้คนอดอยาก
กว่าจะได้มา
ขอบคุณท่านที่
หนูขอแทนคุณ

อาหารทุกอย่าง
เป็นของมีค่า
มีมากหนักหนา
เปลืองแรงเปลืองทุน
ปราณีเกื้อหนุน
ด้วยการทาดี”

เกริ่นนาร้องเพลงชาติ
“เพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความ
ภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”
เกริ่นนาเพลงสรรเสริญพระบารมี
“พวกเราทั้งหลายพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายพระเกียรติยศและแสดง
ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่าง
หาประมาณมิได้”
“ด้วยความสานึกและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เราทั้งหลายจงพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี”
เกริ่นนานั่งสมาธิ (จากเพลงนั่งสมาธิ ของ ศ.กิตติคุณ อาไพ สุจริตกุล)
“นั่งขัดสมาธิให้ดี สองมือวางทับกันทันที หลับตาตั้งตัวตรงซี ตั้งสติให้ดีภาวนาในใจ
พุทโธ พุทโธ ยุบพอง ยุบพอง”
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กาหนดการสอน
กาหนดการสอน 20 สัปดาห์ : ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์ที่ 1
วันที่
1
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

2

ก่อนเรียนรู้
1. แนะนาตนเอง, 1. ทักทายสร้าง
แนะนาครู
ความคุ้นเคย
2. การทาความรู้จัก 2. แนะนาบุคคล
เพื่อนใหม่
และสถานที่
การเรียนรู้
1. สนทนาเกี่ยวกับ
ห้องเรียน/เพื่อน
2. เล่าประสบการณ์

การเรียนรู้
1. สารวจรอบๆ
โรงเรียน
2. แนะนาบุคคลใน
โรงเรียน

3

4

5

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายสร้าง
ความคุ้นเคย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. นักเรียนเล่าเรื่อง
สั้นๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทักษะการฟัง
3. รูปร่าง/ขนาด

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายสร้าง
ความคุ้นเคย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. นั่งสมาธิ

ก่อนเรียนรู้
1. แนะนาการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์

การเรียนรู้
1. ฝึกกวาดสายตา
2. รูปร่าง/ขนาด
(เล็ก- ใหญ่)

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ฟังนิทาน
คุณธรรม(วินัย)
3. ร่วมกาหนด
กติกาห้องเรียน
4. รูปร่าง/ขนาด
(เล็ก- ใหญ่)

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. การปฏิสมั พันธ์
กับผู้อื่น

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. เล่นเกม

ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
2. แนะนามารยาท
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
- ผู้ใหญ่
3. ท่องพยัญชนะ
ไทย
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
2. แนะนามารยาท
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
- ผู้ใหญ่
3. ท่องพยัญชนะ
ไทย
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ภาคบ่าย การเรียนรู้
1. ท่องบทร้องเล่น 1. ฟังเพลง/บทร้อง 1. สารวจห้องเรียน
2. การปฏิบัติตน
เล่น
2. เล่าสิ่งที่พบเห็น
เมื่ออยู่ร่วมกัน
2. ทบทวนและเล่า
สิ่งที่พบเห็นตอนเช้า
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม 1. เล่านิทาน
1. แนะนามารยาท
วันต่อไป
2. ท่องพยัญชนะ
- การกล่าวลา
2. ฝึกท่องพยัญชนะ ไทย/อังกฤษ
- การไหว้พ่อ-แม่
ไทย
3. แนะนาการแต่ง - ผู้ใหญ่
3. แนะนา/ฝึกสวด กาย
2. แนะนากิจกรรม
มนต์
4. สวดมนต์
วันต่อไป
3. ท่องบทร้อย
กรอง/ร้องเล่น
4. สวดมนต์
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สัปดาห์ที่ 2
วันที่
1
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

2

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย/บทร้อย 1. ทักทาย
กรอง
2. วงกลมแห่งความ
2. วงกลมแห่งความ ไว้วางใจ
ไว้วางใจ
3.เหตุการณ์รอบตัว
3. เล่าประสบการณ์ 4. ทบทวนการ
4. ทบทวนกติกา
ปฏิบัติตนตามกติกา
ข้อตกลงใน
ห้องเรียน
ห้องเรียน/หน้าที่
สมาชิกที่ดี
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. รูปร่าง/ขนาด
2. ฝึกออกเสียง
(หนา-บาง)
พยัญชนะ
3. รูปร่าง/ขนาด

3

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
4. ทบทวนมารยาท
ต่อผู้อื่น/การปฏิบตั ิ
ตามกติกา
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ออกเสียงสระ
ลีลามือ
3. รูปร่าง/ขนาด
(สูง-ต่า)
พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ภาคบ่าย การเรียนรู้
1. บทร้องเล่น
1. ท่องอักษร A-Z เลือกหัวหน้าชั้น
2. ฝึกอ่าน/วาดภาพ 2. ฝึกลีลามือ
และคณะกรรมการ
ระบายสี
อักษร A B C D
ชั้นเรียน
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. ทบทวนกิจกรรม 1. ครูอ่านให้ฟัง :
1. ครูอ่านให้ฟัง :
ในวันนี้
นิทานคุณธรรม
นิทานคุณธรรม(การ
2. แนะนากิจกรรม (การอยู่รวมกัน
อยู่รวมกันอย่างมี
วันต่อไป
อย่างมีความสุข)
ความสุข)
3. ทบทวน
2. แนะนากิจกรรม 2. แนะนากิจกรรม
- การกล่าวลา
วันต่อไป
วันต่อไป
- การไหว้พ่อ- แม่ 3. ทบทวน
3. ทบทวน
ญาติผู้ใหญ่
- การกล่าวลา
- การกล่าวลา
4. ท่องบทร้องเล่น/ - การไหว้พ่อ- แม่ - การไหว้พ่อ- แม่
ร้อยกรอง
ญาติผู้ใหญ่
ญาติผู้ใหญ่
5. สวดมนต์
4. ท่องบทร้องเล่น/ 4. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง
ร้อยกรอง
5. สวดมนต์
5. สวดมนต์

4

5

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
4. ทบทวนมารยาท
ต่อผู้อื่น/หน้าที่
สมาชิกที่ดีของห้อง
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ออกเสียงคา บท
ร้องเล่น
3. รูปร่าง/ขนาด
(ใกล้-ไกล)

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. นั่งสมาธิ
4. เล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
5. ทบทวนกติกา
ข้อตกลง/มารยาท
การเรียนรู้
1.ทบทวน สระ
พยัญชนะ
2. ฝึกลีลามือ
3. รูปร่าง/ขนาด
(บน-ล่าง ฯ)

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ฟังนิทาน /วาด
ภาพ
ก่อนเลิกเรียน
1. สนทนาวิธีการ
อยู่ร่วมกันในห้อง
อย่างมีสันติสุข
2. กาหนดมารยาท
วิธีปฏิบัติการอยู่
ร่วมกัน
3. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
4. ทบทวนบทเรียน
5. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง
6. สวดมนต์

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. เล่นเกม
ก่อนเลิกเรียน
1. ทบทวนบนเรียน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

7
สัปดาห์ที่ 3
วันที่
11
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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1. ทักทาย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. เล่าเรื่อง
ประสบการณ์
3. รู้จักจานวน 010 ความหมายของ
จานวนจากสิ่งที่มอง
ที่เห็น

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

13

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. บอกเรื่องราว
จากเรื่องที่ฟัง
3. รู้จักจานวน 010 : ความหมาย
ของจานวนจากสิ่งที่
มองที่เห็น

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ฝึกออกเสียง
พยัญชนะ เสียง
เหมือนกัน
3. รู้จักจานวน 010 : ความ หมาย
ของจานวนจากสิ่งที่
มองเห็น
พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

14
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ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ลีลามือ สระอา
3. รู้จักจานวน 010 : ความหมาย
ของจานวน 0

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สังเกตพยัญชนะ
จากเพลง
3. รู้จักจานวน 010 : ความ
หมายของจานวน
จากสิ่งที่มองเห็น

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง วันวิสาขบูชา (วันที่ 11 – 15)
3. การพูดทักทาย
และตอบรับคา
ทักทาย :Hi ,Hello
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาการเรียน
วันต่อไป
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
- บันทึกการบ้าน
3. ท่องพยัญชนะ/
จานวน 1-10
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
5. สวดมนต์

3. การพูดทักทาย
และตอบรับคา
ทักทาย:Hi ,Hello
ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอ่านให้ฟัง :
นิทานคุณธรรมการ
อยู่ร่วมก้น/ผู้นาผู้
ตาม
2. บันทึกการบ้าน
3. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอ่านให้ฟัง :
นิทานคุณธรรมการ
อยู่ร่วมก้น/ผู้นาผู้
ตาม
2. บันทึกการบ้าน
3. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. การเลือกผู้นาใน
ห้องเรียน
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ- แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

8
สัปดาห์ที่ 4
วันที่
16
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

17

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/ 1 ทักทายแบบไทย/
สากล
สากล
2. วงกลมแห่งความ 2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
ประสบการณ์
3. เล่าประสบการณ์ 3. เล่าประสบการณ์
4. ทบทวนการ
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
ห้องเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. ฝึกเขียนสระ
2. สระอา ( เขียน
3. รู้จักจานวน 0- สระอา)
10 : ความหมาย
3. จานวนนับ 0-10
และการเขียน
: การเปรียบเทียบ
สัญลักษณ์ แทน
จานวนมากกว่าและ
จานวน
น้อยกว่า

18

19

20

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอา (ประสม
คาสระอา)
3. ความหมายของ
จานวนและการ
เรียงลาดับของ
จานวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอา : สร้างคา
ใหม่
3. ความหมายของ
จานวน การ
เปรียบเทียบจานวน
และการเรียง
จานวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอี :ออก
เสียง/เขียนสระอี
3. จานวน 0-10 :
แบบฝึก

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ครูคือคนสาคัญ (วันที่ 16 – 20)
3. การแนะนา
ตนเอง What’s
your name?
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์

3. การแนะนา
ตนเอง What’s
your name?
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวน
- การกล่าวลา
- การไหว้พ่อ-แม่
ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

9
สัปดาห์ที่ 5
วันที่
21
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

22

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/ 1 ทักทายแบบไทย/
สากล
สากล
2. วงกลมแห่งความ 2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
ประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
ห้องเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2.สระ อี : ฝึก
2. สระ อี คา
ประสมคาและ
ประสมสระอี
เขียน)
3. จานวน 6
3. จานวน 5 มา
จากไหน

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym
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25

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระ อี (สร้าง
คาใหม่)
3.จานวน 7 มาจาก
ไหน

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3 ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระ อู (ฝึก
ประสมคา/เขียน
สระอู )
3. จานวน 8 มา
จากไหน

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3 ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ตอบคาถามจาก
เรื่องที่ฟัง
3.จานวน 0-10 :
ทาแบบฝึกหัด

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง วันสุนทรภู่ (วันที่ 21 – 25)
3. การทักทาย
และการตอบรับ
Good morning,
Good
afternoon
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง
/บทร้อยกรอง
3. สวดมนต์

3. การทักทาย
และการตอบรับ
Good morning,
Good
afternoon
ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังเรื่องที่อ่าน
(ความพอเพียง/
ประหยัด/คุม้ ค่า
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจ้อง
/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังเรื่องที่อ่าน
(ความพอเพียง/
ประหยัด/คุม้ ค่า
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้อง
จ้อง/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง (ความ
พอเพียง/ประหยัด/
คุ้มค่า
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาย
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง
2. สร้างข้อตกลง
การใช้สิ่งของอย่าง
ประหยัดร่วมกัน
ของห้องเรียน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

10
สัปดาห์ที่ 6
วันที่
26
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2.สระอู :อ่านแจกลูก
สะกดคา
3. จานวน 9 มาจาก
ไหน

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

27

28

29

30

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอู (สร้างคา
ใหม่ ด้วยปากเปล่า)
3. จานวน 10
มหัศจรรย์

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล
2. วงกลมแห่ง
ความไว้วางใจและ
เล่าประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอู (แจกลูก
สะกดคา)
3. จานวน 10
มหัศจรรย์

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล
2. วงกลมแห่ง
ความไว้วางใจและ
เล่าประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอู (ออก
เสียงแจกลูกสะกด
คา )
3. จานวน 10

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล
2. วงกลมแห่ง
ความไว้วางใจและ
เล่าประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอ (ฝึก
สะกดคาและแจก
ลูกคาและเขียน)
3. จานวน 10

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ฝนจ๋า (วันที่ 26 – 30)
3. การทักทายและ
การตอบรับ Good
evening/Goodbye
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวนการใช้
สิ่งของอย่างประหยัด
3. ท่องคาคล้องจ้อง
/บทร้อยกรอง
4 .สวดมนต์

3. การทักทายและ
การตอบรับ Good
evening/Goodbye
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทบทวนการใช้
สิ่งของอย่างประหยัด
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังนิทาน
คุณธรรมเกี่ยวกับ
สิทธิ /การทา
หน้าที่ของสมาชิก
ที่ดี เช่น ลูกที่ดี
นักเรียนที่ดี เป็น
ต้น
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจ้อง
/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังนิทาน
คุณธรรม “ลูกที่ดี
สมาชิกที่ด”ี
2.สร้างข้อตกลง
การทาหน้าที่ลูกที่
ดี นักเรียนที่ดี
3.บันทึกการบ้าน
4. ท่องบท
อาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ทาประชามติ
ข้อตกลงสิทธิ การ
ทาหน้าที่ “ลูกที่ดี
เพื่อที่ดี”
3. ท่องบท
อาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระ
บารมี

11
สัปดาห์ที่ 7
วันที่
31
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบ
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล
ไทย/สากล
2. เล่า
2. เล่า
ประสบการณ์
ประสบการณ์
3. การปฏิบัติ
3. การปฏิบัติ
(ตามสิทธิ/หน้าที่/ (ตามสิทธิ/หน้าที่/
ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ
การทาหน้าที่
การทาหน้าที่
สมาชิกที่ดีของที่ สมาชิกที่ดีของที่
บ้านและ
บ้านและ
ห้องเรียน)
ห้องเรียน)
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระ เอ :ฝึก
2. สระ เอ (สร้าง
สะกด/เขียน)
คาใหม่แต่ง
3. จานวน 6:เพิ่ม ประโยคด้วยปาก
อีกเท่าไหร่เป็น
เปล่า)
10
3. จานวน 10 :
รูปร่างของ 10

33

34

35

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2.เล่าประสบการณ์
3. การปฏิบัติ (ตาม
สิทธิ/หน้าที่/ความ
รับผิดชอบการทา
หน้าที่สมาชิกที่ดีของ
ที่บ้านและห้องเรียน)

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2.เล่าประสบการณ์
3. การปฏิบัติ (ตาม
สิทธิ/หน้าที่/ความ
รับผิดชอบการทา
หน้าที่สมาชิกที่ดีของที่
บ้านและห้องเรียน))

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. เล่าประสบการณ์
3. การปฏิบัติ (ตาม
สิทธิ/หน้าที่/ความ
รับผิดชอบการทาหน้าที่
สมาชิกทีด่ ีของที่บ้าน
และห้องเรียน)

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระ โอ : ฝึก
ประสมคา
3. จานวน 10 : นับ
10 แบบไหน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระโอ: พูดเกี่ยวกับ
คาที่ตนมี
ประสบการณ์คาสระ
โอ
3. จานวน 10 :
ทบทวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระโอ อ่านแจกลูก
สะกดคา
3. จานวน 0-10 :
ทบทวน

พักกลางวัน
1.ล้างมือ/แปรงฟัน 2.สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง เรื่องของสัตว์ (วันที่ 31 – 35)
3.ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร
(A C E I M
N O)
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนผลการ
ใช้สิ่งของอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
3.ท่องคาคล้องจ้อง
/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์

3.ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร
(A C E I M
N O)
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนผลการ
ใช้สิ่งของอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
3. ท่องสูตรคูณ
4. ท่องคาคล้อง
จ้อง/บทอาขยาน
5 . สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องสูตรคูณ
3. ท่องคาคล้องจอง/
บทอาขยาน
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องสูตรคูณ
3. บทอาขยาน
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องสูตรคูณ
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

12
สัปดาห์ที่ 8
วันที่
36
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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39

40

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย/
/สากล
สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
ความดีที่ทา /
ความดีที่ทา /
เหตุการณ์ตา่ งๆ
เหตุการณ์ตา่ งๆ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย/
สากล
2. เล่าประสบการณ์
ความดีที่ทา /
เหตุการณ์ตา่ งๆ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย/
สากล
2. เล่าประสบการณ์
ความดีที่ทา /
เหตุการณ์ตา่ งๆ

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอุ (อ่านออก
เสียง)
3. จานวนและการ
ลาดับที่ : ใครอยู่
ตรงไหน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอุ (ฝึกแจกลูก
สะกดคา สร้างคา
ใหม่ )
3. จานวนและการ
ลาดับที่

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระออ : คาที่
ประสมสระ ออ
3. จานวนกับการ
ลาดับที่

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบ
ไทย/สากล
2. เล่า
ประสบการณ์
ความดีที่ทา /
เหตุการณ์ตา่ งๆ
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน (การ
พูด/หน้าที่)
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระออ : ฝึก
แจกลูกสะกดคา
(ปากเปล่า) สร้าง
คาใหม่
3. จานวนและ
การลาดับที่

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym
2. ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร
Letters and
words
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. การใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้าไฟฟ้า/
กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
3. ท่องคาคล้องจอง
/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์
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การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอุ:ฝึกแจกลูก
สระกดคา
3. จานวนและการ
ลาดับที่ : ใครรู้ช่วย
บอกที

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร
Letters and
words
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. การใช้
ทรัพยากร
ห้องเรียนน้า
ไฟฟ้า/กระดาษ
ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
3. ท่องคาคล้อง
จอง/ บทร้อย
กรอง
4. สวดมนต์

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ข้าวที่ฉันกิน
(วันที่ 38 – 40)
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. การใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้าไฟฟ้า/
กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
3. ท่องคาคล้องจอง
/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. การใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้าไฟฟ้า/
กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า
3. ท่องคาคล้องจอง
/บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ประชามติ
ข้อตกลงการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
ประหยัดคุ้มคา
3. ท่องคาคล้องจอง/
บทร้อยกรอง
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

13
สัปดาห์ที่ 9
วันที่
41
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ - ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่ รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ - เหตุการณ์ที่สนใจ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระ อิ (อ่าน)
2. สระอิ :ฝึกแจก
ลูกสะกดคา
3. การบวก :
3. การบวก :
ความหมายการ
ความหมายการบวก
บวกโดยการนามา
โดยการนามา
รวมกัน
รวมกัน

43

44

45

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2.สระอิ : สร้างคา/
ประโยค
3. การบวกจานวน
สองจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอะ :อ่าน
สะกดคา
3. การบวกจานวน
สองจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอะ : แต่ง
ประโยค
3. การบวกจานวน
สองจานวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ภาคบ่าย การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2.การใช้ภาษาเพื่อ 2.การใช้ภาษาเพื่อ
2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ข้าวที่ฉันกิน
การสื่อสารเกีย่ วกับ การสื่อสารเกีย่ วกับ
สี : What colour สี : What
(วันที่ 43 – 45)
do you like ?
colour do you
like ?
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน 1. บันทึกการบ้าน 1. บันทึกการบ้าน 1. บันทึกการบ้าน 1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง 2. สะท้อนการใช้
2. ท่องคาคล้องจอง 2. ท่องคาคล้องจอง 2. ท่องคาคล้องจอง
/บทร้อยกรอง
ทรัพยากร (น้า/
/บทร้อยกรอง
/บทร้อยกรอง
/บทร้อยกรอง
3. ท่องสูตรคูณ
ไฟฟ้า/กระดาษ
3. ท่องสูตรคูณ
3. ท่องสูตรคูณ
3. ท่องสูตรคูณ
4. สวดมนต์
อย่างประหยัด
4. สวดมนต์
4. สวดมนต์
4. สวดมนต์
คุ้มค่า
5. ร้องเพลง
3. ท่องคาคล้องจอง
สรรเสริญพระบารมี
/บทร้อยกรอง
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

14
สัปดาห์ที่ 10
วันที่
46
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ - ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่ รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ - เหตุการณ์ที่สนใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. เรียงลาดับ
เหตุการณ์
3. การบวกจานวน
สองจานวนผลบวก
ไม่เกิน 9 โดยการ
สลับที่

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระ
3.การบวก : การ
สร้างโจทย์ปญ
ั หา
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ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- ความดีที่ทา การ
รับผิดชอบ/หน้าที่ที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ที่สนใจ
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระ อือ :หาคาที่ 2. สระ อือ : สร้าง
ประสมด้วยสระ อือ คา แต่งประโยค
3. การบวก
3. การบวก :
1.
ความหมาย

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

50
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
3. หน้าที่รับผิดชอบ
ที่บ้าน/ห้องเรียน
4. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระไอ :ออก
เสียง
3. การบวก:
ความหมาย

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง โรงเรียนของเราน่าอยู่ (วันที่ 46 – 50)
3. พูด/ถาม-ตอบให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ใกล้ตัว : What
colour is t?
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
บันทึกการบ้าน
2. ใช้ทรัพยากร
ประหยัด/คุม้ ค่า
3. ท่องคาคล้องจ้อง
/บทร้อยกรอง
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

3. พูด/ถาม-ตอบให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ใกล้ตัว : What
colour is it?
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สนทนาการใช้
ทรัพยากร
ประหยัด/คุม้ ค่า
3. ท่องบทร้อยกรอง
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากร
ประหยัด/คุม้ ค่า
3. ท่องบทอาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องบทอาขยาน
3. นับตัวเลขไทย
และอังกฤษ
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน/
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2.บันทึกการบ้าน
3.ท่องบทร้องเล่น
4.ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
6.ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

15
สัปดาห์ที่ 11
วันที่
51
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

53

54

55

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิหน้าที่/
- สิทธิหน้าที่/
รับผิดชอบที่บ้าน/ รับผิดชอบที่บ้าน/
ห้องเรียน
ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
- เหตุการณ์ต่างๆ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิหน้าที่/
รับผิดชอบที่บ้าน/
ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระไอ : สร้างคา
ใหม่ แต่งประโยค
3. การบวก:
ความหมายการบวก

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2.สระใอ :ฝึกอ่าน
แจกลูกสะกดคา
3. การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิหน้าที่/
รับผิดชอบที่บ้าน/
ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระใอ :เขียนคา
สระใอ
3. การหาผลบวก
ของจานวน 2
จานวนที่มีผลลัพธ์ 2.
ไม่เกิน 10

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิหน้าที่/
รับผิดชอบที่บ้าน/
ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอะ :อ่าน
แจกลูกสะกดคา
3. การหาผลบวก
ของจานวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

52

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระ
3. การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง โรงเรียนของเราน่าอยู่ (วันที่ 51 – 55)
3. อวัยวะส่วนต่างๆ 3. อวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่างกาย :
ของร่างกาย :
Face Parts
Face Parts
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง
/บทร้อยกรอง/บท
อาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

16
สัปดาห์ที่ 12
วันที่
56
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

57

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ - สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระ เอะ : ฝึก
2. สระอัว : ฝึกอ่าน
อ่าน สร้างคาใหม่ ข้อความที่ประสม
เขียนคา
ด้วยสระอัว
3. การหาผลบวก
3. การหาผลบวก
ของจานวน
ของจานวน

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

58

59

60

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอัว : แต่ง
ประโยค
3. การหาผลบวกของ
จานวน

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอัวะ : ฝึก
อ่านข้อความ
3. การหาผลบวก
ของจานวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอัวะ : ออก
เสียงเขียนคาที่
ประสม
3. การหาผลบวก
ของจานวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน (วันที่ 51 – 55)
3. คาสั่งง่าย ๆ
เกี่ยวกับอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย
: Face parts
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง/
บทร้อยกรอง
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

3. คาสั่งง่ายๆ
เกี่ยวกับอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย
: Face parts
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการ.ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
4. ท่องบทอาขยาน
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. แนะนาการเรียน
และวินัย
3. บันทึกการบ้าน
4. ฟังเพลง/ท่องบท
อาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

17
สัปดาห์ที่ 13
วันที่
61
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

62

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/ 1 ทักทายแบบไทย/
สากล
สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ - สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระเอะ
สระอัว
3. การลบ :
ความหมายการลบ
(เอาออกไป)

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

63

64

65

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
ห้องเรียน

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอา : อ่าน
3. การลบ :
เหลืออยู่เท่าไหร่

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอา :ฝึก
ประสมคา อ่าน
เขียน
3. การลบ :
เหลืออยู่เท่าไหร่

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระโอะ:อ่าน
ประสมคา
3. การลบ:ประโยค
สัญลักษณ์การลบ

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระโอะ : แต่ง
ประโยค
3. การลบ :
ประโยคสัญลักษณ์
การลบ
พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน (วันที่ 61 – 65)
3. คาศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน
: Things in
classroom
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์

3. คาศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน
: Things in
classroom
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องร้องเล่น
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

18
สัปดาห์ที่ 14
วันที่
66
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
สิทธิ การทาหน้าที่
ที่รับผิดชอบ (บ้าน/
ห้องเรียน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอาะ :แต่ง
ประโยคด้วยปาก
เปล่า
3. การลบ:ประโยค
สัญลักษณ์การลบ

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

67

68

69

70

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอาะ : สร้าง
คาใหม่
แต่งประโยค
3. การลบ :ประโยค
สัญลักษณ์การลบ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระที่
เรียนมาแล้ว
3. การลบ:ประโยค
สัญลักษณ์การลบ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอา:อ่านออก
เสียง บอก
ความหมาย
3. โจทย์ปัญหาการ
ลบ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ
3. สิทธิการทา
หน้าที่รับผิดชอบ
(บ้าน/ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระอา (เขียน
เรื่องตาม
จินตนาการ
3. การลบ: เหลืออยู่
เท่าไหร่

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน (วันที่ 61 – 65)
3. คาศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน
: Things in
classroom
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาการ
เรียนรู้วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์

3. คาศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน
: Things in
classroom
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาการ
เรียนรู้วันต่อไป
2. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

19
สัปดาห์ที่ 15
วันที่
71
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

72

73

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ - สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. อ่านคาแต่ง
2. สระ อึ :อ่าน คัด
ประโยคสระอา
ไทย
3. การหาคาตอบ
3. การหาคาตอบ
ของการลบจานวน ของการลบจานวน

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระ อึ : ฝึกอ่าน/
เขียน
3. การหาคาตอบ
ของการลบจานวน
พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

74

75

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระอา
3. การหาคาตอบ
ของการลบจานวน

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. สะท้อนการทา
หน้าที่รับผิดชอบ
(บ้าน/ ห้องเรียน)

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระอึ
3. การหาคาตอบ
ของการลบจานวน

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ข้ามเวลาหาอดีต (วันที่ 74 – 75)
3. การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล.
ใกล้ตัว
Teacher และ
Student
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์

3. การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล.
ใกล้ตัว
Teacher และ
Student
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
อย่างประหยัด
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
อย่างประหยัด
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. สะท้อน/
ปรับปรุงกติกา
ห้องเรียน
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. ประชามติกติกา
ในห้องเรียน
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

20
สัปดาห์ที่ 16
วันที่
76
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

77

78

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ - สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระแอ: ฝึกอ่าน 2. สระแอะ : แต่ง
คาประสม
ประโยค
3. การเตรียมความ 3. การเตรียมความ
พร้อมทางเรขาคณิต พร้อมทางเรขาคณิต

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระแอะ: สร้าง
ประโยค
3. การเตรียมความ
พร้อมทางเรขาคณิต
พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2.สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

79

80

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระแอะ : เขียน
อิสระ
3. การเตรียมความ
พร้อมทางเรขาคณิต

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบที่
บ้าน/ห้องเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวน สระแอ
สระแอะ
3. การเตรียมความ
พร้อมทางเรขาคณิต

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง วันใสใจธรรม (วันที่ 76 – 80)
3. จานวนนับ :
Let’s count from
one to ten
please.
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์

3. จานวนนับ :
Let’s count from
one to ten
please.
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
ให้ประหยัด/คุม้ ค่า
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ทบทวนการทา
หน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของ
สมาชิกห้อง
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. เลือกผู้นา ผูต้ าม
ในห้องเรียนครั้งที่ 2
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

21
สัปดาห์ที่ 17
วันที่
81
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

82

83

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
/เหตุการณ์/ทา
/เหตุการณ์/ทา
หน้าที่/รับผิดชอบ หน้าที่/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน ตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระเอีย:อ่าน
2. สระเอีย : สร้าง
สะกดคา
คาใหม่
3. จานวนที่
3. จานวนที่
มากกว่า 10 :
มากกว่า 10 :
ความหมายของ
ความหมายของ
“13”
“13”

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
/เหตุการณ์/ทา
หน้าที่/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอียะ:แยก
เสียงคาที่ประสม
สระเอีย, เอียะ
3. จานวนที่มากกว่า
10 : ความหมายของ
“16 กับ 20”
พักกลางวัน
1.ล้างมือ/แปรงฟัน 2.สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

84

85

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
/เหตุการณ์

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
/เหตุการณ์

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระ อือ : สร้าง
คา
3. จานวนที่
มากกว่า 10 :
3.
ความหมายของ
“16 กับ 20”

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. คาประสมสระ
เอียะ เอีย : ฝึกแต่ง
ประโยคปากเปล่า
3. จานวนที่
มากกว่า 10 : แบบ
ฝึก

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง วันปิยมหาราช (วันที่ 81 – 85)
3. คาศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ :
shape 1
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่อง บทร้อย
กรอง
4. สวดมนต์

3. คาศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ :
shape 1
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
/บทอาขยาน
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทอาขยาน
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. ให้ปลูกต้นไม้คน
ละ1 ต้น
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

22
สัปดาห์ที่ 18
วันที่
86
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้

87

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
วันหยุด
ความดีที่ทา
3. ทบทวนกติกา
การทาหน้าที่/
รับผิดชอบตาม
กติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระเอือ : อ่าน 2. สระเอีย เอือ :
สะกดคา
ฝึกออกเสียง เขียน
3. การเขียน
แต่งประโยคง่าๆ
สัญลักษณ์แทน
3. การเขียน
จานวน
สัญลักษณ์แทน
จานวน

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym
2. คาศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ :
shape 2
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์

88

89

90

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
ความดีที่ทา

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
/ข่าว/เหตุการณ์

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
/ข่าว/เหตุการณ์

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเอือ :คัด
ลายมือ
3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จานวน

การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระเอือ :คามี
2. ทบทวนสระเอือ
วรรณยุกต์
สระเอือะ
3. การเขียน
4. 3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
สัญลักษณ์แทน
จานวน
จานวน

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. คาศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ :
shape 2
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ว่าวล้อลม
(วันที่ 86 – 90)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทอาขยาน
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

23
สัปดาห์ที่ 19
วันที่
91
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
2. เล่าประสบการณ์ 2. เล่าประสบการณ์
วันหยุด/เหตุการณ์ ความดีที่ทา
ต่างๆ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. สระเออ : เขียนคา 2. สระเออ : สร้าง
ที่มีสระเออ
คาใหม่
3. จานวนที่
3. จานวนที่
มากกว่า 10
มากกว่า 20

ภาคบ่าย การเรียนรู้

1. Brain Gym

2. สอบภาคปฏิบตั ิ
ภาษาอังกฤษ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์
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94

95

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์
เหตุการณ์

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าประสบการณ์

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระเออะ : แต่ง
ประโยค
3. จานวนที่
มากกว่า 20

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. สระ เออะ : แต่ง5.
ประโยค
3. การใช้สัญลักษณ์6.
แทนจานวน

การเรียนรู้
1. Brain Gym
2. ทบทวนสระ เออ
สระ เออะ
3. จานวนที่
มากกว่า 20 : การ
เรียงลาดับ

การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym

2. สอบภาคปฏิบตั ิ
ภาษาอังกฤษ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนาการเรียนรู้
วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรให้
ประหยัด/คุม้ ค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง ว่าวล้อลม
(วันที่ 91 – 95)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนและ
จัดทาผลงานการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องบทร้องเล่น
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
แนะนากิจกรรมวัน
ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. จัดแสดงผลงาน
การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด/
คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง
5. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องบทอาขยาน
3. สวดมนต์
4. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

24
สัปดาห์ที่ 20
วันที่
96
ช่วงเวลา
ภาคเช้า ก่อนเรียนรู้
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ก่อนเรียนรู้
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย 1. ทักทายแบบไทย
/สากล
/สากล
/สากล
2. เล่า
2. เล่า
2. เล่า
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ประสบการณ์
วันหยุด
ความดีที่ทา
/ข่าวสั้นๆ/การทา
3. ทบทวนการทา
หน้าที่/รับผิดชอบ
หน้าที่/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน
ตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. ทบทวนคาที่
2. ทบทวนคาที่
2. บททดสอบ
ประสมสระที่เรียน ประสมสระที่เรียน 3. จานวนที่
ผ่านมาแล้ว
ผ่านมาแล้ว
มากกว่า 20 :การ
3. การใช้สัญลักษณ์ 3. การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
แทนจานวนที่
จานวนที่มากกว่า 20
มากกว่า 30
พักกลางวัน
1. ล้างมือ/แปรงฟัน 2. สมาธิ
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ภาคบ่าย การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
1. Brain Gym
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ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่า
ประสบการณ์
ข่าวสั้นๆ

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย
/สากล
2. เล่าเรื่องที่
ประทับใจ(ภาคเรียน
ที่ 1)

การเรียนรู้
การเรียนรู้
1. Brain Gym
1. Brain Gym
2. ทบทวนการพูด 7. 2. ทดสอบปลาย
3. การเขียน
ภาคเรียนที่ 1
สัญลักษณ์แทน
(ภาษาไทย)
จานวน
8. 3. ทดสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 1
9. (คณิตศาสตร์)
การเรียนรู้
1. Brain Gym

การเรียนรู้
1. Brain Gym

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ : เรื่อง สุขสันต์วันก่อนปิด
(วันที่ 98-100) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1)
2. ครูจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุป/ทบทวน
บทเรียน
2. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
3. ท่องบทอาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

2. ครูจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุป/ทบทวน
บทเรียน
2. แนะนากิจกรรม
วันต่อไป
3. ท่องบทร้อย
กรอง/อาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์

mv
ก่อนเลิกเรียน
1. ท่องบทร้อย
กรอง/อาขยาน
2. ท่องสูตรคูณ
3. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรีทยน
1. ท่องบทร้อย
กรอง/อาขยาน
2. ท่องสูตรคูณ
3. สวดมนต์

ก่อนเลิกเรียน
1. กิจกรรมวันปิด
เทอม
2. สวดมนต์
3. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี

แผนการสอน
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สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2553. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เล่ม 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
. 2553. แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เล่ม 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
. 2552. สอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-Based Learning. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
. 2551. คู่มือการจัดกิจกรรมสื่อนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
. 2550. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2
เรื่องการลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้ง ไม่เกิน 9. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
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. 2550. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3
เรื่องการบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20.
กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
. 2550. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 4
เรื่องการบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวก ไม่เกิน 100. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
. 2550. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 5
เรื่องการลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตั้ง ไม่เกิน 100. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
. 2550. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 6
เรื่องการบวก ลบ ระคน. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
อรรถพล อนันตวรสกุล. 2553. Change…the Climate Change เปลี่ยน...ปรับเพื่อรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
. 2555. การวางแผนการทางานด้านเด็กและเยาวชนของท้องถิ่น โดยเน้นสิทธิ
และประโยชน์ต่อเด็กเป็นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ลักษมีรุ่ง จากัด.
Ashok Manoharan. 2010. Mathematics Connection Workbook. Panpac Education
Private Limited Grade 1A. Singapore by Times Printers Pte Ltd.
. 2010. Mathematics Connection Workbook. Panpac Education
Private Limited Grade 1B. Singapore by Times Printers Pte Ltd.
Hari Narayan Upadhyaya. 2011. Creative Mathematics Book 1. Napal India : Monaj
Printing Press Pvt. Ltd.
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20 สัปดาห์แรก : ประสบการณ์อย่างไร....ที่เด็ก ป.1 ได้สั่งสม
แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูนาไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมสาหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1-2

เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมการปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การให้การต้อนรับด้วยความยินดีอย่างจริงใจ พูดคุยทักทายแบบเป็นกันเอง สบตาอย่างเป็น
มิตรทุกครั้ง ที่พูดคุย การแสดงความเป็นมิตรด้วยการสัมผัสและโอบกอดอย่างจริงใจจากครู สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยสร้างความรู้สึก อบอุ่น ปลอดภัย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้
ก่อนเรียนยามเช้า ในเดือนแรกครูอาจใช้กิจกรรมนี้เป็นโอกาสสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
แก่นักเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
1. กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ (circle time) เป็นกิจกรรมที่เหมาะสาหรับเด็ก
ระดับปฐมวัย ในหลายกรณีใช้ขึ้นไปได้จนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กิจกรรมนี้ ต้องการ
เตรียมจิตใจของเด็ก ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้เป็นทางการ สมมติฐานมีอยู่ว่า นักเรียนแต่ละคน มี
ความพร้อมไม่เท่ากัน บางคนต้องใช้เวลาปรับตัวมากกว่าคนอื่น คุณครูอาจสังเกตได้ว่า ในเวลาเช้า ใน
ชั่วโมงแรก เด็กอาจมีลักษณะเงียบขรึม ซึม นิ่งเฉย บางคนอาจหวาดกลัวกับสิ่งแวดล้อม ที่แปลกใหม่ ไม่มี
ความมั่นใจว่า สถานที่แห่งนี้ ห้องเรียนนี้ เพื่อนกลุ่มนี้ ครูคนนี้ ปลอดภัยสาหรับเขาหรือไม่ จึงแนะนาให้ใช้
กิจกรรมวงกลม เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัว ปรับอารมณ์ พร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปได้

ตัวอย่างกิจกรรมวงกลม

1.1 นักเรียนนั่งล้อมคุณครูไว้ ให้นักเรียนพูดชื่อขนมที่ชอบกินคนละชื่อ การพูดให้เวียน
ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้าย ไม่ใช่เลือกให้คนที่พูดเก่งพูด บางคนพูดประโยคเดียว เช่น หนูชอบกินขนมครก
บางคนพูดยาวมาก ก็ยอมรับได้ทั้งนั้น เพราะไม่ใช่การเรียนหนังสืออย่างเป็นทางการ
1.2 คุณครูชวนให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าที่บ้าน เลี้ยงสัตว์ชนิดไหน มันชื่ออะไร หนูดูแล
มันอย่างไร
1.3 ให้เอาของเล่นที่ตัวเองชอบมาจากบ้านคนละชิ้น แล้วบอกเพื่อนสั้นๆว่า มันคืออะไร
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หนูได้มาจากไหน ทาไมจึงชอบของเล่นชิ้นนั้น
2. บทร้องเล่นและบทกล่อมเด็ก เป็นคาคล้องจอง มีทั้งยาวและสั้น มีไว้เพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้เล่น
กับเด็ก อาจมีท่าทางประกอบ เช่น จับปูดา ขยาปูนา เมื่อพ้นวัยทารกแล้ว เด็กๆ ก็จะตะโกนร้องบทร้องเล่น
เหล่านี้ ด้วยตัวของเขาเอง จึงเรียกว่า บทร้องเล่น บทร้องเล่น แม้จะมีคาที่คล้องจองกัน แต่ฉันทลักษณ์ก็ไม่
เคร่งครัดนัก คาที่ปรากฏในบทร้องเล่น บ่อยครั้งเราจะพบว่า เป็นคาที่ไม่มีความหมาย เป็นคาที่เล่นกับเสียง
เป็นคาตลก เช่น จีจ่อเจี๊ยบ มะรุมมะเรี้ยบแช่วับ บางครั้งอาจเป็นคาที่คล้ายกับไม่สุภาพ เช่น ใครตดก้นเน่า
ก้นหนอน ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไร เพราะชื่อบอกแล้วว่า เป็นบทร้องเล่นของเด็ก การที่เด็กเล่นกับบทร้อง
เล่นบ่อยๆ จะทาให้ภาษาของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเปล่งเสียง ทาบ่อยๆการออกเสียงก็ชัดเจน
รวมทั้งยังได้ผลในแง่พัฒนาการทางอารมณ์อีกด้วย บทร้องเล่นนั้น อันที่จริงก็เป็นบทร้อยกรองประเภทหนึ่ง
นั่นเอง
3. Brain Gym หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงปกติ เพื่อพัฒนาสมาธิในการเรียนให้มีความพร้อมที่จะทากิจกรรม และเพื่อกระตุ้นการทางาน
ระหว่างสมองกับร่างกายให้มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น Brain Gym จึงเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้สมองมี
ความตื่นตัว และพัฒนาความสามารถในการจดจาข้อมูล รวมทั้งกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 1

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท. 3.1 ป.1/1 ส. 1.1 ป.1/4 ศ. 2.1 ป.1/3 ศ. 2.1 ป.1/4
สาระการเรียนรู้ 1. ความอบอุ่นปลอดภัยและความมั่นใจในตนเอง
2. การสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่
3. สัมผัสเสียงบทร้องเล่น – เตรียมความพร้อมการฟัง
4. การท่องบทกลอน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนใหม่โดยเพลงบรรเลง/บทเพลงช้าๆ เช่น เพลง สวัสดีเธอจ๋า
1. ครูเปิดเพลงหรือร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
2. ครูทักทายนักเรียน ร้องเพลง ให้นักเรียนร้องตามทีละวรรค และร้องเพลงไปพร้อมกัน
3. ครูแนะนาตนเอง พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียน
4. นักเรียนทาความรู้จักกับเพื่อนใหม่
การเรียนรู้
1. สนทนาเกี่ยวกับห้องเรียนใหม่ /เพื่อนใหม่
2. นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนที่รู้จัก
3. นักเรียนร้องเพลง พายเรือ (แบ่งกลุ่ม 3 คน) แต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลมแล้วทักทายกัน (ถามว่า
ชื่ออะไร มาจากไหน ฯลฯ) ทาความคุ้นเคยกับเพื่อนในกลุ่ม แต่ละกลุ่มออกมาแนะนาชื่อเพื่อนในกลุ่ม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. ครูเปิดเสียงหรือท่องบทร้องเล่นสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน จาได้เร็ว เป็นคา
คล้องจองเสียงพยัญชนะ สระ ให้นักเรียนฟังและร้องตาม เช่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก นกเอี้ยง เป็นต้น
2. ครูแนะนาการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกัน
3. นักเรียนบอกความรู้สึกที่มาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูแจกกระดาษเปล่าคนละ 1 แผ่น ให้
เขียนอะไรก็ได้ที่อยากขีดเขียน (ตรวจสอบความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ)
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป
2. แนะนามารยาทการลากลับบ้าน การทักทายพ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่เมื่อกลับบ้าน
3. ฝึกการท่องพยัญชนะไทย/อังกฤษ/นับเลข
4. แนะนา/ฝึกสวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก นกเอี้ยง เป็นต้น
2. เพลง “สวัสดีเธอจ๋า “พายเรือ”
3. แผนภูมิพยัญชนะไทย/อังกฤษ ตัวเลขไทย/อารบิก
4. บทสวดมนต์ (ในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง
การสวดมนต์และแผ่เมตตา)
วัดและประเมินผล
สังเกต
การสารวจความมั่นใจ
- การร่วมกิจกรรม
- การบอกความรู้สึกเกี่ยวกับ
-การเล่าประสบการณ์
ห้องเรียน เพื่อน และการมาเรียน
- การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจ ชั้น ป. 1
ศิลปะ
- การท่องบทร้องเล่นได้
ถูกต้อง
-ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

ทดสอบความพร้อมของ
กล้ามเนื้อมือ
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 2

(เวลา 5 ชัว่ โมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท. 3.1 ป.1/2 ท. 3.1 ป.1/3 ส. 1.1 ป.1/4 ศ. 1.1 ป.1/2 ศ. 2.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. ความอบอุ่นปลอดภัยและความมั่นใจในตนเอง
2. ความสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักสิ่งแวดล้อม
3. สัมผัสซ้าเสียงบทร้องเล่น-เตรียมความพร้อมการฟัง
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูร้องเพลงหรือเปิดเพลงบรรเลงหรือบทเพลงช้า ๆ เย็น ๆ หรือเพลงที่กาลังเป็นที่นิยม เช่น เพลง
“ดั่งดอกไม้บาน”ก่อนเริ่มทักทาย
2. ครูกล่าวทักทายนักเรียน พร้อมกับสอบถามและฟังความต้องการของนักเรียน
3. นักเรียนจับกลุ่มนั่งเป็นวงกลม แนะนาตนเองภายในกลุ่ม (ครูตรวจสอบสมาชิกแต่ละกลุ่มครบ
หรือไม่)
4. ครูสนทนากับนักเรียน แนะนาบุคคลและสถานที่ในโรงเรียน
การเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าแถวตามกลุ่มเดิม
2. ครูพานักเรียนเดินสารวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนสังเกตธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย หรือถามตอบเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งในและ
นอกโรงเรียน
4. ให้นักเรียนบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประทับใจและไม่ประทับใจ
5. นานักเรียนไปพบปะ และแนะนาบุคคลในโรงเรียนให้รู้จัก หรือดูทปี่ ้ายนิเทศของโรงเรียน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. ฟังเพลง/บทร้องเล่น เช่น บทเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” หรือบทร้องเล่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก
ฯลฯ แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน
2. ทบทวนการสารวจตอนเช้า
3. นักเรียนเล่าเรื่องจากสิ่งที่พบเห็นสั้น ๆ ตามความสนใจของแต่ละคน
4. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองหรือภาพ สิ่งที่
นักเรียนพบเห็นจากการสารวจ
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ก่อนเลิกเรียน
1. ครูเล่านิทานสั้นๆ มีข้อคิดให้ฟัง เช่น เรื่อง กระต่ายกับเต่า เพื่อนของเรา เป็นต้น
2. นักเรียนท่องพยัญชนะไทย/อังกฤษ/นับเลข
3. แนะนาการแต่งกายมาโรงเรียน การกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
4.สวดมนต์
วดมนต
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทร้องเล่น เช่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก เป็นต้น
เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”
นิทาน “กระต่ายกับเต่า” และ “เพื่อนของเรา”
บริเวณโรงเรียน
บุคคลในโรงเรียน
ป้ายนิเทศแนะนาบุคลากรในโรงเรียน

วัดและประเมินผล
สังเกต
การสารวจความมั่นใจ การใช้ภาษาหรือการ
- การร่วมกิจกรรม
- การบอกความต้องการ สื่อสาร
- การสวดมนต์ด้วยความ ของนักเรียน
- การเล่าเรื่องจากสิ่งที่
ตั้งใจ
- การตอบคาถามและ พบเห็น
แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ - การแสดงแนวคิดจาก
ธรรมชาติและ
นิทานที่ฟัง
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ศิลปะ
-การบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว

ตรวจผลงาน
- ภาพวาด
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 3

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ค 4.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. ความอบอุ่น ปลอดภัย ความมั่นใจในตนเองและสังคม
2. ทักษะการสังเกต
3. รูปร่าง/ขนาด
4. สนุกกับการเล่นมือเป็นจังหวะ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. นักเรียนจับมือกัน ล้อมเข้าเป็นวงกลม
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ โดยครูยืนตรงกลางวงกลม กล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นกันเอง
3. ครูเดินสัมผัส/โอบกอดนักเรียนและพูดคุยให้กาลังใจนักเรียนทีละคน เพื่อให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
และมีความมั่นใจต่อครู และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4. ให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์ของตนเองสั้นๆ ตามใจชอบ ให้เพื่อนฟังทีละคนเท่าที่จะเล่าได้
การเรียนรู้
1. Brain Gym กระตุ้นสมองโดยการตบมือ เป็นจังหวะ
2. ครูอ่านบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” ให้นักเรียนฟัง 2-3 รอบ
3. นักเรียนอ่านบทร้องเล่นตามครู ทาท่าทางประกอบจังหวะ
4. นักเรียนฝึกทาท่าทาง จากการฟังเสียงพูด และสังเกตท่าทางตามจังหวะ
(ฝึกจนทาท่าทางได้เร็วขึ้น)
5. นักเรียนฝึกทาท่าทางประกอบจังหวะพร้อมกัน (แบ่งกลุ่มแข่งขันกัน)
6. ครูวางสิ่งของบนโต๊ะ เช่น ลูกบอลคละสี/ขนาด กล่องเปล่าขนาดต่าง ๆ คละขนาด/รูปทรง
7. ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะครูบ้าง
8. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 3-5 คน)
9. แจกอุปกรณ์ในการทากิจกรรม ให้กลุ่มละ 1 ชุด ประกอบด้วย กล่องขนาดต่างๆ กลุ่มละ 7-9 ใบ
ลูกบอลคละสี คละขนาด กลุ่มละ 5-7 ลูก ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแยกประเภทของสิ่งของ อภิปราย
ให้เหตุผลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการแยก เช่น รูปร่าง ลักษณะ สี และขนาด เป็นต้น แล้วนาเสนอหน้า
ห้องเรียน
10. ครูให้แต่ละกลุ่มนาเสนองาน ครูสอบถามและให้กาลังใจให้นักเรียนกล้าพูด นาเสนอวิธีแยก
ประเภทพร้อมบอกเหตุผลประกอบง่ายๆ (ตามที่รู้จักและเท่าที่พูดได้)
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. ครูเปิดเพลงหรือร้องเพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่” ให้นักเรียนฟัง
2. ครูตั้งคาถามและสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงให้นักเรียนฝึกคิด ว่าเพลงบอกอะไรบ้าง
3. ครูให้นักเรียน เข้าแถว ตามกลุ่มเดิม เดินสารวจห้องเรียนพิเศษอื่นๆ (ที่ยังไม่ครบ) นักเรียนเล่าสิ่งที่
พบเห็นตามที่อยากพูด
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาและอบรมเกี่ยวกับมารยาทการอยู่ร่วมกัน การกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. แนะนากิจกรรมวันต่อไป
3. ท่องบทร้องเล่น เช่น แมงมุม โยกเยก นกเอี้ยง พยัญชนะ เป็นต้น
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น แมงมุม โยกเยก นกเอี้ยง กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่
3. ลูกบอลคละสีคละขนาด
4. กล่องเปล่าหลากหลายรูปทรง คละขนาด เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องนม กล่องขนม กล่องอุปกรณ์
ต่างๆ
5. ห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ในโรงเรียน
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าประกอบ
จังหวะ

วัดและประเมินผล
ความรู้พื้นฐานทางภาษา
- การเล่าสิ่งที่พบเห็น
- การนาเสนองานหน้าชั้น
- การตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อหา
เพลง

ศิลปะ
- การอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งของต่างๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ตรวจสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เรื่องรูปร่าง
- การตอบคาถามและการให้เหตุผล
ในเสนอวิธีการแยกประเภทสิ่งของ
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 4

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/ 2 ท 3.1 ป.1/3 ค 4.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3
ส 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู้ 1.ความคุ้นเคย
2. การสังเกต
3. การฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ
4. รูปร่าง/ขนาด(เล็ก-ใหญ่)

5. สนุกกับการร้องเล่น

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีคุณครู สวัสดีเพื่อน แบบไทย
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. ครูให้นักเรียนนั่งล้อมกันเป็นวงกลม ครูร้องหรือเปิดเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ให้นักเรียนร้องเพลง
พร้อมกัน ครูทาท่าทางประกอบเพลงให้นักเรียนสังเกตท่าทาง และฝึกทาตามครู เมื่อจาท่าได้แล้วให้ทาไป
พร้อมๆ กันกับครู
4. นักเรียนนั่งสมาธิ 1 นาที
การเรียนรู้
1. ครูอ่านบทร้องเล่นง่าย ๆ สั้น ๆ เช่น แมงมุม ให้นักเรียนฟัง และอ่านออกเสียงตามครูพร้อม ๆ กัน
2. ครูชี้บทร้องเล่นทีละคา ให้นักเรียนกวาดสายตา แล้วอ่านออกเสียงตามครู
3. ครูสุ่มให้นักเรียนชี้บทร้องเล่น แล้วอ่านพร้อมกัน
4. ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทร้องเล่น ตั้งคาถามให้นักเรียนตอบ เช่น บทร้องเล่นนี้กล่าวถึงใคร ทา
อะไร เป็นต้น
5. ครูแจกใบงานบทร้องเล่นให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่าน แล้วระบายสีภาพประกอบ
6. ครูแจกสิ่งของ 2 ขนาด เช่น ลูกบอลขนาดใหญ่-เล็ก ขวดน้าพลาสติกขนาดใหญ่-เล็ก เป็นต้น
7. นักเรียนเปรียบเทียบขนาดลูกบอล และเปรียบเทียบขนาดของขวดน้าพลาสติกที่ครูแจกให้
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับขนาดสิ่งของที่มีขนาดแตกต่างกัน (ใหญ่-เล็ก)
9. นักเรียนเลือกวาดภาพสิ่งของชนิดเดียวกัน ที่มีขนาดใหญ่-เล็ก แตกต่างกัน พร้อมระบายสีให้สวยงาม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym กระตุ้นสมองโดยการเล่นมือประกอบจังหวะบทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
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2. ครูแนะนากิจกรรม ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยครูแจกป้ายชื่อนักเรียนพร้อมแนะนาให้ติดไว้ที่หน้า
อกเสื้อ แล้วจึงแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเดินไปถามชื่อเพื่อน เขียนชื่อเพื่อนลงใน
กระดาษให้ได้มากที่สุด (เขียนตามป้ายชื่อ) หรือให้เพื่อนเขียนชื่อลงในกระดาษที่ให้
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป
2. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/นับเลข/พยัญชนะไทย
3. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

บทร้องเล่น เช่น แมงมุม กรรไกร ไข่ ผ้าไหม เป็นต้น
เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”
ลูกบอลคละขนาด
ขวดน้าคละขนาด
ป้ายชื่อนักเรียนทุกคนในชั้น (ชื่อเล่นหรือชื่อจริง)

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การนั่งสมาธิ/การสวด
มนต์
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
- การเล่นมือประกอบ
จังหวะบทร้องเล่น

วัดและประเมินผล
ความรู้พื้นฐาน
ตรวจสอบพื้นฐานทาง
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์เรื่อง
- การออกเสียงบทร้อง รูปร่าง/ลักษณะ
เล่น
- เปรียบเทียบขนาด
- การตอบคาถาม
สิ่งของ
เกี่ยวกับเนื้อหาเพลง
-การตอบคาถาม
เกี่ยวกับบทร้องเล่น
- การเขียนชื่อเพื่อน
(ลีลามือ)

ตรวจผลงาน
- ภาพวาดระบายสี
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 5

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/5 ค 4.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/4
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 พ 3.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู้ 1. ความมั่นใจในตนเองและสังคม
2. มารยาทและการปฏิบัติตนกับผู้อื่น
3. สนุกกับการเล่นมือและบทร้องเล่น
4. รูปร่าง/ขนาด 5. ฟังนิทานเพื่อจินตนาการ 5. รูปร่าง /ขนาด
6. ฝึกการพูด-ฟังเหตุผลคนอื่น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า/ครูแนะนาการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น มารยาท การฟัง การพูด
2. กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ (ครูทักทายนักเรียนอย่างอบอุ่นพร้อมโอบกอด/สัมผัสนักเรียนทีละ
คน)
3. นักเรียนเล่าประสบการณ์สั้น ๆ ตามใจชอบทีละคน (เท่าที่เล่าได้)
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym กิจกรรมเล่นมือประกอบบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” เป็นต้น
2. ครูอ่านนิทานคุณธรรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกัน เช่น แม่ไก่สีแดง น้าใจนกกระจิบ เป็นต้น
3. สนทนา/เกี่ยวกับตัวละครในนิทาน และวิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน
4. นักเรียนวาดภาพ ตัวละครจากนิทาน ตามจินตนาการ
5. ทบทวนการเรียนเรื่องรูปร่าง สีและขนาด (ใหญ่-เล็ก) โดยครูนาสิ่งของเช่น ส้ม มะนาว กล่องนม
กล่องขนม ขวดน้าพลาสติก ขวดน้าอัดลม เป็นต้น มาวางบนโต๊ะหน้าชั้น แล้วให้นักเรียนจับคู่ออกไปจัด
เปรียบเทียบ ของสองสิ่งว่าสิ่งใดมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันและขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และบอก
เหตุผลประกอบ
6. ให้นักเรียนไปหาสิ่งของที่มีรูปร่าง ลักษณะเหมือนกันหรือขนาดเดียวกันกับตัวอย่างที่ครูนามา แล้ว
นาไปวางกลุ่มเดียวกัน (ครูเตรียมสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกันหรือขนาดเท่ากันไว้)
7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งของที่อยู่กลุ่มเดียวกัน มีขนาดเท่ากัน
8. นาภาพนักเรียนที่มีรูปร่างอ้วน 2 คน ผอม 2 คน วางหน้าห้อง
9. สุ่มนักเรียนครั้งที่ 1 ออกมาจับคู่ภาพนักเรียนทั้ง 4 คนให้เป็น 2 คู่
10. ให้นักเรียนบอกเกณฑ์และเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการจับคู่
11. สุ่มนักเรียนครั้งที่ 2 อีก 1 คนออกมาจับคู่นักเรียนทั้ง 4 คน ให้เป็น 2 คู่ โดยการจับคู่จะต้องไม่ซ้ากับ
คนแรก ให้นักเรียนบอกเกณฑ์และเหตุผลในการจับคู่
12. ครูและนักเรียนสรุปการจับคู่ โดยการเปรียบเทียบความอ้วน-ผอม
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym ท่องบทร้องเล่น “โยกเยก”และทาท่าประกอบท่าทาง
2. ครูแจกป้ายชื่อนักเรียน (ชื่อเล่น) ให้นักเรียนติดหน้าอกเสื้อ
3. นักเรียนเล่นเกมหาเพื่อน (โดยฟังเพลงแล้วเดินไปเรื่อยๆ เมื่อหยุดเพลง นักเรียนจะวิ่งหาเพื่อนใน
กลุ่มเดิม เมื่อครบแล้วให้นักเรียนนั่งลงเป็นวงกลม)
4. ครูแจกกระดาษปรู๊ฟ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพเพื่อนของตนเอง ลงในกระดาษ แล้วเขียน
ชื่อเพื่อนใต้ภาพ
ก่อนเลิกเรียน
1.ครูแนะนากิจกรรมในวันต่อไป ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2.ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น / พยัญชนะไทย /นับเลข
3. สวดมนต์
4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม โยกเยก เป็นต้น
2. เกมหาเพื่อน
3. นิทาน - แม่ไก่สีแดง - น้าใจนกกระจิบ
4. ผลไม้ที่มีรูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดต่างกัน เช่น ส้ม มะนาว
5. กล่องเปล่าคละขนาด เช่น กล่องนม กล่องขนม
6. ขวดเปล่าคละขนาด เช่น ขวดน้าพลาสติก ขวดน้าอัดลม
7. ภาพเด็กอ้วน-ผอม
วัดและประเมินผล
สังเกต
การสื่อสารและ ตรวจสอบพื้นฐานทาง
-การร่วมกิจกรรม
การแสดง
คณิตศาสตร์เรื่องรูปร่าง/
-การปฏิบัติต่อผู้อื่น
ความรู้สึก
ลักษณะ
- การเล่นเกมตามกติกา - บอกความรู้สึก - การให้เหตุผลการเปรียบเทียบ
- การสวดมนต์ด้วยความ เกี่ยวกับนิทาน
รูปร่าง/ลักษณะของสิ่งของ
ตั้งใจ
- การให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม
สิ่งของหรือการจับคู่
ศิลปะ
-ท่องบทร้องเล่นให้ถูกต้อง

ตรวจชิ้นงาน
- ภาพวาด ตัวละคร
จากนิทาน ตาม
จินตนาการ

-ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมเสนอแนะ ก่อนนักเรียนเล่นเกม ครูต้องตกลงเรื่องกติกามารยาทในการปฏิบัติตนกับผู้อื่น
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 1
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น กุ๊ก กุ๊ก ไก่
กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบๆ
แม่ก็เลียบคุ้ยดิน ทามาหากิน ตามประสาไก่เอย

บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร
ท่าทางประกอบบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน ผู้นาสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง
2. สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” จนคล่อง
3. ผู้นาสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้
กรรไกร - ยกมือทัง้ สองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชีก้ ับนิ้วกลางกางออก
เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง
ผ้าไหม - กางนิ้วแยกพองาม ออกทั้ง 10 นิ้ว ฝ่ามือหันเข้าตัวเอง
ไข่
- กามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น
1 ใบ - ชูนิ้วชี้ ทั้งสองมือขึ้น
สองบาท - ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
ห้าสิบ - ยกมือทั้งสอง กาง 5นิ้วหันหลังมือเข้าหาตัวเอง
4. เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนทาตาม
5. ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนทาท่าทางประกอบ
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บทร้องเล่น “นกเอี้ยง”
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒ่า
ควายกินข้าว นกเอี้ยงหัวโต

บทร้องเล่น โยกเยก
โยกเยกเอย น้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ
หมาหางงอ กอดคอโยกเยก

บทร้องเล่น แมงมุมขยุ้มหลังคา
แมงมุม ขยุม้ หลังคา แมวกินปลา หมากัดกระพุ้งก้น
จานวนผู้เล่น : ผู้เล่น 2-4 คน
วิธีเล่น : ผู้เล่นใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หยิบหลังมือของคนแต่ละคนสลับกัน เช่น คนที่
2 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือซ้ายของคนที่ 1 คนที่ 3 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือของคนที่ 2 คน
ที่ 4 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือซ้ายของคนที่ 3 จากนั้นคนที่ 1 ใช้มือขวาหยิบหลังมือซ้าย
คนของคนที่ 4 คนที่ 2 หยิบหลังมือขวาของคนที่ 1 ต่อๆ กันไปแล้วผู้เล่นทุกคนก็ยก
มือที่หยิบกันต่อๆ นั้น ขึ้นๆ ลงๆพร้อมกับร้องเพลงประกอบการเล่น พอร้องถึงวรรค
สุดท้ายก็ปล่อยมือพร้อมๆ กันแล้วเริ่มเล่นใหม่

เพลง
เพลง ดั่งดอกไม้บาน
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน
ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้าฉ่าเย็น ดังนภาอากาศอันบางเบา

เพลง สวัสดีเธอจ๋า
สวัสดีเธอจ๋า เรามาพบกัน
เธอกับฉัน สวัสดี สวัสดี

เพลงโรงเรียนของเรา
โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เด็ก เด็ก ก็ไม่ซุกซน
พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน ชอบมา ชอบมา โรงเรียน
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นิทาน
นิทานกระต่ายกับเต่า

1.
2.
3.
4.
5.

วันหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ กระต่ายตัวหนึ่งเยาะเย้ยถากถางเต่าว่าขาสั้น และเดิน
เชื่องช้า เมื่อเต่าได้ยินก็หัวเราะ และตอบกลับไปว่า “ข้าจะเอาชนะเจ้าในการแข่งวิ่งให้ได้
แม้ว่าเจ้าจะวิ่งเร็วพอ ๆ กับลมก็ตาม” กระต่ายเชื่อมั่นในความเร็วของตนเองและคิดว่าเต่า
เอาชนะไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงยอมรับข้อเสนอนั้น พวกมันตกลงกันว่าจะให้สุนัข
จิ้งจอกเป็นคนเลือกเส้นทาง และกาหนดเส้นชัย เมื่อถึงวันนัดหมาย กระต่ายกับเต่า
ก็เริ่มต้นพร้อมกันบนเส้นทางที่สุนัขจิ้งจอกกาหนดไว้ เต่าไม่เคยหยุดแม้ชั่วขณะเดียว
มันเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่าเสมอตรงไปยังจุดหมาย แม้กระต่ายนั้นจะวิ่งเร็วกว่าเต่า แต่เมื่อ
ใกล้ถึงปลายทางมันกลับนอนพักที่ข้างทางอย่างชะล่าใจ และผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว
ในที่สุดกระต่ายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ก็สายไปเสียแล้ว
เมื่อมันมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเต่ากาลังหลับอย่างสบายหลังจากที่เพียรพยายามจนประสบ
ชัยชนะ
คาถามสาคัญ
1. ตัวละครสาคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง
2. ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน
3. นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด
4. ถ้านักเรียนบอกกระต่ายได้ นักเรียนจะบอกกระต่ายว่าอย่างไร
5. นักเรียนเคยทาอะไรที่มีลักษณะแบบเต่าบ้าง นักเรียนรู้สึกอย่างไร
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นิทาน เรื่อง.... แม่ไก่สีแดง
ในบ้านหลังหนึ่งมีสัตว์ 4 ชนิดคือ หมู แมว เป็ด และแม่ไก่สีแดง แม่ไก่สีแดง
เป็นสัตว์ที่ขยันกว่าตัวอื่นๆ วันหนึ่งชาวนาจึงให้ข้าวมากระบุงหนึ่ง แม่ไก่ถามเพื่อนๆ
ว่า "มีใครจะช่วยฉันตาข้าวบ้าง "หมู แมว เป็ด ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ไม่!"
จากนั้นแม่ไก่ก็ถามต่อว่า "ใครจะช่วยฉันขูดมะพร้าวบ้าง" สัตว์ทุกตัวก็ตอบอีกว่า
"ไม่" แม่ไก่สีแดงไปที่กระต่ายขูดมะพร้าว ขูดมะพร้าว คั้นกะทิจนเสร็จ แม่ไก่แดงก็
ถามอีกว่า"มีใครจะช่วยฉันติดไฟบ้าง "สัตว์ทุกตัวก็ปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจาก
แม่ไก่สีแดง พอแม่ไก่สีแดงติดไฟเสร็จแล้วก็เริ่มหยดน้าแป้งและน้ากะทิลงในเบ้าขนม
ครก พอขนมครกนั้นสุกได้ที่ ก็ส่งกลิ่นหอมหวนชวนรับประทาน หมู แมว และเป็ด
ต่างก็วิ่งมาดูขนมครกรู้สึกอยากกินขนมครกนั้นเป็นอย่างมากแม่ไก่สีแดงก็ถามว่า "มี
ใครอยากช่วยฉันกินขนมครกบ้าง" หมู เป็ดและแมว รีบตอบโดยเร็วว่า "ฉันจะช่วย"
แต่แม่ไก่สีแดงตอบว่า “อย่าช่วยฉันเลยฉันทาทุกอย่างได้เอง ฉันตาข้าว โม่แป้ง
ขูดมะพร้าว ติดไฟ แคะขนมครกเอง และฉันก็จะกินขนมครกของฉันเองเหมือนกัน"
แล้วแม่ไก่สีแดงก็ยกจานขนมครกไปนั่งกินตามลาพัง "แต่จริง ๆ แล้วแม่ไก่สีแดงก็
อยากให้เพื่อนๆ มากินขนมครกด้วยกัน แต่คิดว่าควรให้เพื่อนๆ สานึกสักครั้งว่า ไม่
ควรเอาแต่สบายให้เพื่อนทางานอยู่คนเดียวแล้วหวังผลแต่จะสบาย” หมู เป็ด และ
แมว รู้สึกเสียใจมาก ดังนั้นในวันต่อๆ มาพวกเพื่อนๆ จึงไม่ปล่อยให้แม่ไก่สีแดงต้อง
ทางานตามลาพังอีก แต่จะช่วยกันทางานเสมอ แม่ไก่สีแดงรู้สึกสบายใจ เพื่อนๆ ก็มี
ความสุข
คาถามสาคัญ
1) ตัวละครสาคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง
2) ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน
3) นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด
4) ถ้านักเรียนบอกกับ หมู เป็ด และแมว ได้จะบอกว่าอย่างไร
5) ถ้านักเรียนเคยเจอสถานการณ์ที่มีลักษณะแบบแม่ไก่สีแดงบ้างนักเรียนรู้สึกอย่างไร
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สัปดาห์ที่ 2 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 6

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5
ส 1.1 ป.1/4

สาระการเรียนรู้ 1. ความมั่นใจในการพูด
2. กติกาข้อตกลง
3. รูปร่าง/ขนาด (หนา-บาง)
4. สนุกกับบทร้องเล่น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายและฟังบทร้องเล่น เช่น โพงพาง แมงมุม โยกเยก เป็นต้น
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. เล่าประสบการณ์ของตนเองตามใจชอบ เป็นเหตุการณ์สั้นๆ ทีละคน
4. ทบทวนการปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym กิจกรรมทาท่าทางประกอบบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. ครูนาสิ่งของ เช่น หนังสือ เศษผ้า แผ่นไม้ เป็นต้น ภาพ 3 มิติของสิ่งของ (ที่มีขนาดหนา-บาง
ต่างกัน) มาให้นักเรียนดู แล้วช่วยกันสังเกตและพูดอธิบายรูปร่างลักษณะของสิ่งของเหล่านั้น
3. ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับตัวอย่างสิ่งของในห้องว่ามีอะไร แล้วเปรียบเทียบขนาดสิ่งของเหล่านั้น
4. ครูแจก “ใบงานจับคู่เปรียบเทียบสิ่งของ” ขนาดหนา-บาง และระบายสี
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. นักเรียนฟังบทร้องเล่น กุ๊กกุ๊กไก่ แล้วท่องบทร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่พร้อมกัน
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของบทร้องเล่น
3. ครูแจกบทร้องเล่นให้นักเรียนฝึกอ่านแล้ววาดภาพระบายสี
ก่อนเลิกเรียน
1. ทบทวนกิจกรรมในวันนี้
2. แนะนางานในวันต่อไป ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้องเล่นที่เคยเรียนมาแล้ว
4. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น โพงพาง กุ๊กกุ๊กไก่ กรรไกร ไข่ ผ้าไหม เป็นต้น
2. สิ่งของในห้องเรียน
3. ใบงานจับคู่เปรียบเทียบสิ่งของ (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
วัดและประเมินผล
สังเกต
การตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบพื้นฐานทาง
- การร่วมกิจกรรม
พื้นฐานทางภาษา
คณิตศาสตร์เรื่อง
- การแสดงท่าทาง
- การตอบคาถามและ รูปร่าง/ลักษณะ
ประกอบบทร้องเล่น
แสดงความคิดเห็น
- การอธิบายแนวคิดและ
- การเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับเนื้อหาบทร้อง การให้เหตุผล รูปร่าง/
ของตนเองตามใจชอบ เล่น
ลักษณะของสิ่งของ
- การปฏิบัติตาม
(หนา-บาง
ข้อตกลงของห้องเรียน
- การจับคู่ภาพ
-การสวดมนต์ด้วยความ
เปรียบเทียบสิ่งของ
ตั้งใจ
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- ร่วมกิจกรรมอย่าง
- การปฏิบัติตาม
สนุกสนาน
ข้อตกลงของห้องเรียน
-การท่องบทร้องเล่นได้
ถูกต้อง

ตรวจชิ้นงาน
- ภาพวาดระบายสี
- ใบงานจับคู่ภาพ
เปรียบเทียบสิ่งของ
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สัปดาห์ที่ 2 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 7

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.1/1 ค 4.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/4 ส 2.1 ป.1/1
ศ 1.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5

สาระการเรียนรู้ 1. สร้างความมั่นใจในตนเองและสังคม
2. การปฏิบัติเป็นสมาชิกทีด่ ีของห้องเรียน
3. สนุกกับบทร้องเล่น
4. พยัญชนะ/สระ 5. รูปร่าง/ ขนาด
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูร้องหรือเปิดเพลง “สวัสดี”ให้นักเรียนฟัง แล้วทุกคนทักทายตอนเช้า
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
- ครูนาสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ครูให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์สั้นๆ
- สนทนาทบทวนการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym กิจกรรมเล่นมือประกอบจังหวะบทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะไทย ครูชี้ที่พยัญชนะแล้วให้นักเรียนช่วยบอกชื่อพยัญชนะ
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับพยัญชนะไทย แล้วให้นักเรียนบอกชื่อพยัญชนะจากชื่อ-สกุลของตนเอง
ทีละคน
4. ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยให้ถูกต้องและชัดเจน
5. ทบทวนรูปร่าง สี ขนาด สิ่งของ
6. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน แล้วแจกชุดสิ่งของ กลุ่มละ 1 ชุด ประมาณ 13-15 ชิ้น ที่มี
รูปร่าง สี และขนาดต่างกัน ให้นักเรียนช่วยกันบอกเกณฑ์และเหตุผลประกอบการจัดคู่เปรียบเทียบกันให้ได้
หลายคู่มากที่สุด
7. นักเรียนช่วยกันเขียนผลการเปรียบเทียบของกลุ่ม แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน (เท่าที่พูดได้)
8. นักเรียนเปรียบเทียบรูปร่าง สี ขนาด และวาดภาพระบายสี
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. ฟังเพลง “Hello” ท่องอักษร A-Z
2. นักเรียนฝึกร้องตามเสียงเพลง
3. ครูสนทนาเกี่ยวกับอักษรภาษาอังกฤษ
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4. ครูแจกใบงาน ฝึกลีลามือ อักษร A B C D
ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอ่านให้ฟัง : นิทานคุณธรรม (การอยู่รวมกันอย่างมีความสุข) เช่น เมืองลูกโปุง กวางสีทอง หรือครู
พิจารณาตามความเหมาะสม) เป็นต้น
2. แนะนาการเรียนในวันต่อไป ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้อยกรอง/พยัญชนะไทย-อังกฤษ
4. สวดมนต์
สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “สวัสดี” “Hello”
2. นิทานคุณธรรม เมืองลูกโปุง กวางสีทอง
3. แผนภูมิพยัญชนะไทย
4. สิ่งของเครื่องใช้ที่มีขนาดหนา/บาง ต่างกัน
5. ใบงานฝึกลีลามือ อักษร A B C D (ครูพิจารณาจัดทาตามความเหมาะสม)
วัดและประเมินผล
สังเกต
การตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบพื้นฐานทาง การตรวจชิ้นงาน
- การเล่าเหตุการณ์สั้นๆ พื้นฐานภาษาไทย
คณิตศาสตร์เรื่อง
- ภาพวาดระบายสี
- การสวดมนต์ด้วยความ - การบอกชื่อพยัญชนะ รูปร่าง/ลักษณะ
- ลีลามือตัวอักษร
ตั้งใจ
จากชื่อ-สกุลของตนเอง - การอธิบายแนวคิด
ภาษาอังกฤษ
- การแสดงท่าทาง
และการให้เหตุผลเกณฑ์
ประกอบบทร้องเล่น
เปรียบเทียบสิ่งของ
- การร่วมกิจกรรมอย่าง
(รูปร่าง สี ขนาด)
สนุกสนาน
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดขี องห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 2 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 8

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/1 ค 4.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ส 2.1 ป.1/1
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู้ 1. สร้างความมั่นใจ
2. สนุกกับบทร้องเล่น
3. สระเดี่ยวเสียงยาว ลีลามือ
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. รูปร่าง ขนาด (สูง-ต่า)
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูร้องหรือเปิดเพลง “สวัสดีแบบไทย” และเพลง “Hello”
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและทักทายตามเพลง
3. เล่าเหตุการณ์ประจาวันตามที่อยากเล่า
4. ทบทวนย้าเกี่ยวกับมารยาทการปฏิบัติต่อผู้อื่นและหน้าที่ของสมาชิกห้องเรียนที่ดี
การเรียนรู้
1. Brain Gym กิจกรรมท่าทางประกอบบทร้องเล่น เช่น เพลงสวัสดีแบบไทย เป็นต้น
2. ทบทวนเสียงพยัญชนะ/สังเกตตัวอักษร
3. ครูอ่านออกเสียงสระจากแผนภูมิ ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามครู
4. นักเรียนช่วยกันชี้สระอา อี อู ที่ครูอ่านออกเสียง
5. นักเรียนฝึกลีลามือในอากาศ/ ฝึกบนหลังเพื่อน/ ฝึกตามร่างกาย
6. ครูแจกใบงานฝึกลีลามือ สระอา อี อู
7. นักเรียนอาสาสมัครออกมายืนหน้าชั้นเรียน นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบความสูง-ต่าจากสิ่งที่เห็น
8. ครูนาอุปกรณ์/สื่อของจริงมาวางหน้าชั้นเรียน/นักเรียนช่วยกันบอกความสูง-ต่า
9. นักเรียนวาดภาพ และเปรียบเทียบสิ่งของ (สูง-ต่า) และระบายสีให้สวยงาม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. นักเรียนเล่นเกมเก็บลูกปิงปอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
2. ครูบอกกติกาในการเล่นเกม สาธิตหรือให้ลองเล่นเกมจนเข้าใจจึงให้เริ่มเล่น
3. นักเรียนปิดตาเข้าขบวน ครูวางลูกปิงปองเป็นกลุ่มสีไว้ที่ต่าง ๆ แล้วเล่นเกม
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4. นักเรียนแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 1) กลุ่มที่ชนะและได้คะแนนมากที่สุด มีวิธีการเล่นอย่างไร ผู้นา
กลุ่มทาอย่างไร 2) ผู้นากลุ่มที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 3) ถ้านักเรียนได้เป็นผู้นากลุ่มจะทาอย่างไรบ้าง
5. นักเรียนวาดรูปตัวเองลงในกระดาษ ทาเป็นแผ่นโปสเตอร์หาเสียง และอธิบายว่าตนเองมีความดี
อะไรบ้างอย่างน้อย 3 อย่าง และถ้าเป็นหัวหน้าห้องจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ห้องเรียนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทุกคนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
6. นักเรียนที่คิดว่าตนเองต้องการเป็นหัวหน้าชั้นเรียนให้สมัคร และนักเรียนที่เพื่อนในห้องเสนอชื่อ
ให้วางแผนสาหรับการหาเสียง และจัดทาแผ่นโปสเตอร์หาเสียง
7. กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าชั้น ครูจัดเวลาให้นักเรียนที่สมัครเป็นหัวหน้าชั้นหาเสียงในช่วงเวลา
ต่างๆ
8. นักเรียนแต่ละคนเลือกตั้งหัวหน้าชั้นโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจาลองการเลือกตั้ง การติดดวงดาวใน
แผ่นโปสเตอร์ของคนที่ต้องการเลือก
9. เมื่อได้หัวหน้าชั้น นักเรียนปฏิญาณตนว่าจะเป็นหัวหน้าชั้นอย่างไร จะทางานอย่างไรบ้าง
ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอ่านให้ฟัง : นิทานคุณธรรมเกี่ยวกับการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข (ครูพิจารณาเลือกที่นิทาน
สอดคล้องกับความเหมาะสมกับท้องถิ่นหรืออื่นๆ)
2. แนะนางานในวันต่อไป ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/พยัญชนะ สระ
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง สวัสดีแบบไทย เพลง Hello
2. เกมลูกปิงปอง
3. แผนภูมิสระ
4. กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง หัวหน้าชั้น
5. ใบงานฝึกลีลามือ สระอา อี อู (ครูจัดทาได้เองตามความเหมาะสม)
6. กล่องชุดอุปกรณ์ สิ่งของ เช่นกล่องยาสีฟัน/กล่องสบู่/กระป๋อง ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น
- ลีลามือ

วัดและประเมินผล
การตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบพื้นฐานทาง ตรวจชิ้นงาน
พื้นฐานภาษาไทย
คณิตศาสตร์เรื่อง
- ใบงานฝึกลีลามือ
- การออกเสียงสระอา รูปร่าง/ลักษณะ
- ภาพวาดระบายสี
อีและอู
- การอธิบายแนวคิดและ
- การลากเส้น
การให้เหตุผลการ
เปรียบเทียบความสูง-ต่า
สิ่งของ
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วัดและประเมินผล
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติต่อผู้อื่น
- การทาหน้าที่ที่รับมอบหมาย
-การเล่นเกมตามกติกา
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สัปดาห์ที่ 2 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 9

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/4 ส 2.1 ป.1/1
ศ 1.1 ป.1/5 ศ. 2.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู้ 1. การสังเกต
2. การฟัง การพูด
3. รูปร่าง ขนาด (สั้น-ยาว)
4. ตาแหน่ง ใกล้-ไกล
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูร้องหรือเปิดเพลง สวัสดีแบบไทย และเพลง Hello ให้นักเรียนฟังหรือนักเรียนร้องพร้อมกัน
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจเล่าเหตุการณ์ประจาวันตามที่อยากเล่า
3. ทบทวนย้าเกี่ยวกับมารยาทการปฏิบัติต่อผู้อื่นและหน้าที่ของสมาชิกห้องเรียนที่ดี
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงและทาท่าทางประกอบเพลง ดั่งดอกไม้บาน
2. นักเรียนฟังบทร้องเล่น นกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเฒ่า ควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโต
3. นักเรียนฝึกออกเสียงคา เช่น นกเอี้ยง ควาย กิน ข้าว เลี้ยง
4. นักเรียนฝึกท่องบทร้องเล่นให้คล่อง
5. ครูแจกใบงาน บทร้องเล่นนกเอี้ยงมาเลี้ยงความเฒ่า นักเรียนฝึกอ่านเป็นจังหวะ (ใบงานครู
จัดทาได้เองตามความเหมาะสม)
6. ระบายสีภาพจากใบงาน บทร้องเล่นนกเอี้ยงเลี้ยงความเฒ่า
7. ครูให้นักเรียนรู้จักตาแหน่งใกล้-ไกล โดยใช้คาถาม เช่น ใครนั่งใกล้นักเรียนมากที่สุด/ใครนั่งไกล
มากที่สุด/อะไรใกล้อะไร
8. นักเรียนฝึกพูดประโยค ที่มีคา ใกล้-ไกล คนละ 1 ประโยค (ครูแนะนาคา นี่ นั่น โน่น เป็น
การฝึกบอกตาแหน่ง ใกล้-ไกล)
9. วาดภาพสิ่งของการบอกตาแหน่ง และระบายสีให้สวยงาม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนลงสนาม เล่นเกมตามกติกา (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
2. ครูเล่านิทานให้ฟัง (นิทานตามความสนใจของนักเรียน)
3. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
4. วาดภาพระบายสีตามจินตนาการและความรู้สึกของตนเอง
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ก่อนเลิกเรียน
1. สนทนาหาวิธีการอยู่ร่วมกันในห้องอย่างสันติสุข
2. สร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและมารยาทในห้องเรียน
3. ทบทวนบทเรียน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
4. ท่องบทร้องเล่น/ร้อยกรอง ทีเรียนผ่านมาแล้ว
5. สวดมนต์
วดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น นกเอี้ยงมาเลี้ยงความเฒ่า
2. เพลง สวัสดีแบบไทย, ดั่งดอกไม้บาน, Hello
3. นิทาน (ครูพิจารณาตามความสนใจและความเหมาะสม)
วัดและประเมินผล
สังเกต
การตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบพื้นฐานทาง
- การร่วมกิจกรรม
พื้นฐานภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การเล่าเหตุการณ์
- การออกเสียงคา
- การอธิบายแนวคิด
ประจาวัน
- การพูดแสดงความ และการให้เหตุผล
- การสวดมนต์ด้วยความ คิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
ตาแหน่งใกล้-ไกล
ตั้งใจ
- การท่องบทร้องเล่น
- การร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติต่อผู้อื่นและหน้าที่ของสมาชิกห้องเรียน
-การสนทนาหาวิธีการอยู่ร่วมกันในห้องอย่างมีสันติสุข
-การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและมารยาทใน
ห้องเรียนที่ดี

ตรวจชิ้นงาน
- ภาพวาดระบายสีตาม
จินตนาการ
- ภาพวาดระบายสีแสดง
ตาแหน่ง
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สัปดาห์ที่ 2 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 10

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/2 พ 3.1 ป.1/2
พ 3.2 ป.1/2

สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง- การพูด
2 .เสียงสระ ลีลามือ
3. ตาแหน่งข้างใน-ข้างนอก / บน-ล่าง
4. การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงการเล่นเกม
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงทักทายยามเช้า เช่น เพลงสวัสดีแบบไทย เป็นต้น
2. ฟังเพลง ดั่งดอกไม้บาน แล้วทาท่าทางประกอบ
3. วงกลมแห่งความไว้วางใจ และเล่าเหตุการณ์ประจาวันตามที่อยากเล่า
4. นั่งสมาธิ
5. ทบทวนย้าเกี่ยวกับมารยาทการปฏิบัติต่อผู้อื่นและหน้าที่ของสมาชิกห้องเรียนที่ดี
การเรียนรู้
1. ทบทวนพยัญชนะ สระ นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะ สระ
2. นักเรียนดูแผนภูมิสระ ครูชี้สระแล้วให้นักเรียนบอกชื่อสระพร้อมกัน /บอกทีละคน
3. นักเรียนฝึกลีลามือ การเขียนสระตามใบงาน ฝึกลีลามือการเขียนสระ
4. ครูให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกตาแหน่ง ข้างใน-ข้างนอก, บน-ล่าง
5. นักเรียนแต่งประโยคปากเปล่าจาก คาว่า ข้างใน-ข้างนอก หรือบน-ล่าง คนละ 1 ประโยค
6. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้ววาดรูปเพื่อน/สิ่งของ ระบุว่าใคร อะไร อยู่ข้าง
ในข้างนอก และระบุว่าอะไร อยู่บน-ล่าง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่นโยกเยก โพงพาง แมงมุม เป็นต้นพร้อมกับทาท่าทางประกอบอย่าง
อิสระ
2. นักเรียนเล่นเกมหาคาจากสระ (โดยครูจัดทาบัตรคา เป็นกลุ่มสระสีต่างๆ)
3. ครูแจกบัตรคาให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ถ้าใครได้สีใดก็จะจับกลุ่มสีเดียวกัน
4. ครูพานักเรียนอ่านบัตรคาตามสีของกลุ่มนั้นๆ นักเรียนฝึกอ่านเอง
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ก่อนเลิกเรียน
1. ทบทวน สรุปการเรียนรู้ตลอดสัปดาห์
2. ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น / พยัญชนะไทย /นับเลข
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
ส
1. บทร้องเล่น เช่น โยกเยก โพงพาง แมงมุม เป็นต้น
2. เพลง สวัสดีแบบไทย, ดั่งดอกไม้บาน
3. เกมหาคาจากสระ
4. แผนภูมิสระ
5. ใบงานฝึกลีลามือการเขียนสระ (ครูจัดทาตามความเหมาะสม)
6. รูปภาพตาแน่ง บอกตาแหน่งข้างใน-ข้างนอก, บน-ล่าง
7. บัตรคาที่มีหลากหลายสี (ครูจัดทาตามความเหมาะสม)
วัดและประเมินผล
สังเกต
การตรวจสอบความรู้ ตรวจสอบพื้นฐานทาง ตรวจชิ้นงาน
- การร่วมกิจกรรม
พื้นฐานภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- ลีลามือการเขียนสระ
- เล่าเหตุการณ์
- การออกเสียง
- การอธิบายแนวคิดและ - ภาพวาด
ประจาวัน
พยัญชนะ สระ
การให้เหตุผลตาแหน่ง
- การสวดมนต์ด้วยความ - การลากเส้น
ข้างใน-ข้างนอก บนตั้งใจ
- การแต่งประโยคปาก ล่าง
- การท่องบทร้องเล่น
เปล่า
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติต่อผู้อื่นและหน้าที่ของสมาชิกห้องเรียน
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 2
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น กุ๊ก กุ๊ก ไก่
กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบๆ
แม่ก็เลียบคุ้ยดิน ทามาหากิน ตามประสาไก่เอย

บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร
ท่าทางประกอบบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน ผู้นาสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง
2. สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” จนคล่อง
3. ผู้นาสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้
กรรไกร - ยกมือทัง้ สองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชีก้ ับนิ้วกลางกางออก
เหมือนกรรไกร) หันฝุามือเข้าหาตัวเอง
ผ้าไหม - กางนิ้วแยกพองาม ออกทั้ง 10 นิ้ว ฝุามือหันเข้าตัวเอง
ไข่
- กามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น
1 ใบ - ชูนิ้วชี้ ทั้งสองมือขึ้น
สองบาท - ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
ห้าสิบ - ยกมือทั้งสอง กาง 5 นิ้วหันหลังมือเข้าหาตัวเอง
4. เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนทาตาม
5. ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนทาท่าทางประกอบ
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บทร้องเล่น “นกเอี้ยง”
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒ่า
ควายกินข้าว นกเอี้ยงหัวโต

บทร้องเล่น โยกเยก
โยกเยกเอย น้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ
หมาหางงอ กอดคอโยกเยก

บทร้องเล่น โพงพาง
โพงพางเอย ปลาเข้าลอด ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
โพงพางเอย นกกระยางเข้าลอด เสือปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย
จานวนผู้เล่น : เล่นได้ไม่จากัดจานวนผู้เล่น
วิธีเล่น : เลือกคนที่เป็นปลา โดยการจับไม้สั้นไม้ยาว เอาผ้าผูกตาคนที่เป็นปลา
แล้วหมุน 3 รอบ ผู้เล่นคนอื่นๆ ล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลม พร้อมร้องเพลง
ประกอบ เมื่อจบเพลงนั่งลง ถามว่า "ปลาเป็นหรือปลาตาย" ถ้าตอบว่า "ปลาเป็น"
คนที่อยู่รอบวงจะขยับเขยื้อนหนีได้ ถ้าบอก "ปลาตาย" จะต้องนั่งอยู่เฉยๆ คนที่ถูก
ปิดตาทายถูกก็ต้องมาเป็นแทน ถ้าทายผิดต้องเป็นต่อไป (ผู้ที่เป็นปลา ซึ่งถูกปิดตา
จะต้องทายว่า ผู้ที่ถูกจับได้เป็นใคร ชื่ออะไร)
บทร้องเล่น แมงมุมขยุ้มหลังคา
แมงมุม ขยุม้ หลังคา แมวกินปลา หมากัดกระพุ้งก้น
จานวนผู้เล่น : ผู้เล่น 2-4 คน
วิธีเล่น : ผู้เล่นใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หยิบหลังมือของคนแต่ละคนสลับกัน เช่น
คนที่ 2 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือซ้ายของคนที่ 1 คนที่ 3 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือของ
คนที่ 2 คนที่ 4 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือซ้ายของคนที่ 3 จากนั้นคนที่ 1 ใช้มือขวา
หยิบหลังมือซ้ายคนของคนที่ 4 คนที่ 2 หยิบหลังมือขวาของคนที่ 1 ต่อๆ กันไป
แล้วผู้เล่นทุกคนก็ยกมือที่หยิบกันต่อๆ นั้น ขึ้นๆ ลงๆพร้อมกับร้องเพลงประกอบ
การเล่น พอร้องถึงวรรคสุดท้ายก็ปล่อยมือพร้อมๆ กันแล้วเริ่มเล่นใหม่
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เพลง
เพลง ดั่งดอกไม้บาน
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน
ภูผาใหญ่กว้าง ดั่งสายน้าฉ่าเย็น ดังนภาอากาศอันบางเบา
เพลง Hello
Hello, hello, hello, I say hello.
You say goodbye.
I don’t know why. (ซ้ำ)
You say goodbye. I say hello.

เพลง สวัสดีเธอจ๋า
สวัสดีเธอจ๋า เรามาพบกัน
เธอกับฉัน สวัสดี สวัสดี

เพลง สวัสดีแบบไทย
สวัสดีแบบไทย แล้วก็ไปแบบสากล
สวัสดีทุก ๆ คน แบบสากลแล้วก็แบบไทย (ซ้า)

เกมปิงปอง
อุปกรณ์ ลูกปิงปอง ผ้าปิดตา ธง
ขั้นตอนการเล่น
1. เกมนี้มีผู้นา 1 คน และสมาชิกในกลุ่ม 4 – 5 คน
ผู้นาจะอยู่หน้าแถวขบวน สมาชิกในกลุ่มจะต้องเดินตาม
โดยมือต้องยึดขบวนให้แน่นถ้าสมาชิกหลุดออกจากขบวนกลุ่มนั้นต้องเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่
2. ผู้นาจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่จะไม่ถูกปิดตา ส่วนสมาชิกในกลุ่มจะถูกปิดตาทั้งหมด
3. เกมนี้ห้ามทุกคนพูด
4. คนสุดท้ายในขบวนเป็นผู้มีหน้าที่เก็บลูกปิงปองลงถุงโดยใช้มือข้างเดียว อีกข้างหนึ่งต้องจับขบวนไว้
5. ลูกปิงปอง มี 5 สี แต่ละสีจะมีคะแนนไม่เท่ากัน ผู้นากลุ่มจึงต้องวางแผนเส้นทางการเดินไปเก็บลูก
ปิงปองแต่ละสี โดยลูกปิงปองสีแดงและสีเหลืองเท่ากับ 5 คะแนน สีเขียว 4 คะแนน สีฟูาและสี
ขาว 3 คะแนน และจะเก็บได้สีละ 1 ลูกเท่านั้น
6. ทุกกลุ่มจะเล่นเกมภายใน 10 นาที กลุ่มใดที่เสร็จก่อนให้ผู้นากลุ่มพากลุ่มมารับธงชัยชนะได้ แล้วให้
สมาชิกเอาผ้าที่ปิดตาออกได้เพื่อจะได้สังเกตการเล่นของกลุ่มอื่นว่าเป็นอย่างไร
7. เมื่อหมดเวลา ครูจะให้สัญญาณ ทุกคนต้องหยุดเล่นเกม ครูจะนับคะแนนว่าในถุงมีลูกปิงปองเท่าไร
ได้คะแนนเท่าไร
8. ครูให้นักเรียนซักถามจนเข้าใจ และให้ลองเล่นกันก่อน โดยไม่มีผ้าปิดตา เพื่อให้คนสุดท้ายของ
ขบวนลองเก็บลูกปิงปองใส่ถุงได้
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นิทาน
นิทานกวางสีทอง

นานมาแล้ว มีครอบครัวชาวไร่ยากจนสองสามี-ภรรยาใจดีคู่หนึ่ง ได้ช่วยชีวิตกวาง
สีทองตัวหนึ่งซึ่งถูกกับดักของนายพรานล่าสัตว์เข้า แต่กวางสีทองตัวนั้น เมื่อชาวไร่ช่วยเหลือ
ชีวิตแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีและอยู่มาในคืนหนึ่ง ขณะที่ชาวนาสองสามี-ภรรยา กาลังนั่งสนทนากัน
อยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้น ภรรยาของชาวไร่ซึ่งเป็นผู้ไปเปิดประตูก็ได้พบว่า มี
เด็กผู้หญิงตัวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพรายืนอยู่ที่หน้าประตู เนื้อตัวสั่นเทา และพูดขึ้นว่า“ขอ
อาหารและน้าดื่มให้หนูสักมื้อได้ไหมคะ” ชาวไร่ทั้งสองจึงเชิญหนูน้อยเข้าบ้าน และหาอาหาร
พร้อมทั้งเครื่องดื่มให้หนูน้อยรับประทาน เมื่อชาวไร่ทั้งสองเห็นว่า มันดึกมากแล้วจึงให้หนูน้อย
พักอาศัยที่บ้าน และเมื่อถึงรุ่งเช้าก่อนที่ชาวไร่ทั้งสองจะออกไปทาไร่นั้น ก็ได้พบว่าบ้านของตน
นั้นสะอาดเรียบร้อยและทุกอย่างจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เมื่อสอบถามไปยังหนูน้อย ก็ได้รับ
คาตอบว่า อยากจะตอบแทนที่ให้อาหารเมื่อคืนนี้ สองชาวไร่จึงอาสาจะพาหนูน้อยไปส่งที่บ้าน
แต่หนูน้อยกลับตอบว่า“ หนูไม่มี พ่อ-แม่ หนูไม่มีบ้านหนูจะเดินเคาะประตูขออาหารกินตาม
บ้านต่าง ๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งก็มีน้อยนักที่จะเปิดประตูรับหนู” เมื่อชาวไร่ได้ฟังดังนั้น ด้วยความ
สงสารและรู้สึกว่าอยากจะได้หนูน้อยมาเป็นลูก จึงได้ชวนหนูน้อยอยู่ด้วยกัน หนูน้อยรู้สึก
ซาบซึ้งในความเมตตาและมีน้าใจดีของชาวไร่สองสามี-ภรรยาเป็นยิ่งนัก เมื่อหนูน้อยรู้สึกว่า ทุก
วันชาวไร่ทั้งสองจะต้องออกไปทาไร่แต่เช้าแล้วเมื่อมีเวลาว่างก็จะทอผ้าเป็นอาชีพเสริม หนูน้อย
เห็นถึงความลาบากและยากจนของชาวไร่ทั้งสอง จึงคิดหาทางช่วย วันหนึ่งหนูน้อยบอกกับ
ภรรยาของชาวไร่ว่า “ หลังจากที่หนูทางานบ้านเรียบร้อยแล้ว หนูจะช่วยทอผ้านะคะ หนูพอมี
ฝีมืออยู่บ้าง” ” ฝุายภรรยา ของชาวไร่นั้น เห็นด้วยเพราะนั่นจะเป็นวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
หนูน้อยจึงขอให้ภรรยาของชาวไร่ซื้อด้ายมาไว้ให้มาก เมื่อทอผ้าเป็นผืนแล้วก็จะให้ชาวไร่ทั้งสอง
นาไปขายที่ตลาด เมื่อหนูน้อยมีเส้นไหมเพียงพอแล้ว ก็แอบทอผ้าไหม ในขณะที่ชาวไร่สอง
สามี-ภรรยาออกไปทางาน เมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านก็พบว่า มีผืนผ้าที่มีลวดลายสวยงาม
ระยิบระยับ
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วางไว้อยู่ในตะกร้าประมาณหลายสิบผืน ชาวไร่ทั้งสองแปลกประหลาดใจในฝีมือการทอผ้า
ไหมของหนูน้อยเป็นอย่างมาก พอถึงตอนเช้าชาวไร่ก็นาไปขายที่ตลาด ทาให้ชาวไร่มีเงินเก็บ
มากขึ้นในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เพราะฝีมือในการทอผ้าไหมของหนูน้อยนั้นช่างประณีต
สวยงามเหลือเกิน มีประกายระยิบระยับแทรกอยู่ตามรอยผ้าไหมเสมอ
วันหนึ่ง ชาวไร่สองสามี-ภรรยา เกิดความสงสัยว่าทาไม หนูน้อยถึงได้ทอผ้าไหมได้
สวยงามนัก จึงแอบรีบกลับบ้านในตอนกลางวัน และก็ต้องตกใจ เมื่อพบว่า ในบ้านของตนนั้น
ไม่มีหนูน้อยอยู่เลย แต่กลับพบกวางตัวหนึ่งกาลังดึงขนที่สวยงามของตนออกมาที่ละเส้น เมื่อ
กวางสีทองรู้ว่าความจริงกาลังจะถูกเปิดเผย จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวไร่ทั้งสองฟังว่า เด็กน้อย
คนนั้นก็คือตัวกวางสีทองนั่นเอง ชาวไร่ทั้งสองแปลกใจว่าทาไมถึงต้องแปลงตัวเป็นเด็กน้อย
กวางสีทองตอบว่า “จาได้ไหม เมื่อสามเดือนที่แล้ว ท่านเคยช่วยชีวิตเราไว้ จากกับดักของ
นายพราน และเราอยากจะตอบแทนท่าน จึงแปลงกายเป็นเด็กผู้หญิงมาขออาหารจากบ้าน
ท่าน และก็พบว่าท่านมีจิตใจงาม มีความเมตตา ถึงแม้ท่านจะมีฐานะยากจน” ชาวไร่ทั้งสอง
รู้สึกว่าไม่อยากได้การตอบแทนอะไรเลย และขอร้องให้กวางสีทองกลับไปเป็นหนูน้อยคนเดิม
เพราะ ชาวไร่ทั้งสองรักหนูน้อยเหมือนลูกในไส้ของตนเองและไม่อยากจะสูญเสียหนูน้อยไป
และไม่ต้องการความร่ารวยอีกต่อไป แต่กวางสีทองกลับตอบชาวไร่ทั้งสองว่า ไม่ได้แล้ว เมื่อถูก
เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกวางสีทองก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเด็กผู้หญิงได้อีกแล้วชาวไร่ทั้ง
สองจึงร้องไห้คร่าครวญด้วยความเสียใจยิ่งนักกวางสีทองจึงปลอบใจว่า“ ท่านทั้งสองอย่าเสียใจ
ไปเลย เมื่อไรที่ท่านทั้งสองคิดถึงเรา จงไปหาฟืนในปุา และเราจะมาหาท่าน และต่อไปนี้ท่าน
ทั้งสองจะไม่ลาบากอีกต่อไปแล้ว เพราะผ้าไหมที่เราทาซ้อนไว้ ยังมีอีกหลายร้อยผืน และเมื่อ
ท่านนาไปขายที่ตลาด ท่านจะได้ราคาในแต่ละผืนที่สูงมาก และท่านจะสะดวกสบายไปตลอด
ชีวิต ” เมื่อกวางสีทองพูดจบแล้ว ก็วิ่งหายเข้าไปในปุาเมื่อชาวไร่ทั้งสองได้ฟังดังนั้น ก็ไม่ได้ดีใจ
อะไรเลยที่ตนเองจะอยู่อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เพราะชาวไร่ทั้งสองอยากจะได้หนูน้อย
กลับมาเหมือนเดิมมากกว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่อย่างขัดสน เพราะนั่นคือครอบครัวที่อบอุ่นและเป็น
สุข ชาวไร่ทั้งสองจึงตกลงกันว่า จะเก็บผ้าไหมที่กวางสีทองทาไว้ให้นาไปขายเมื่อจาเป็นเท่านั้น
เพื่อให้อยู่อย่างพอเพียง แต่ถึงอย่างไร ชาวไร่ทั้งสองก็ไม่ลาบากเหมือนเมื่อก่อนอีก ต่อไปทุก
ครั้งที่ชาวไร่ทั้งสอง คิดถึงกวางสีทอง ก็จะเข้าไปเก็บฟืนในปุาและก็ได้พบกับกวางสีทอง เป็น
อย่างนี้ไปจนกระทั่ง ชาวนาสองสามี-ภรรยา ได้ตายจากไป เหลือไว้ก็เพียงตานานเท่านั้น
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สัปดาห์ที่ 3-4
แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูนาไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมสาหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้
สัปดาห์ที่ 3 – 4
ครูอาจเริ่มนาสานวนการทักทายง่ายๆ เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ เช่น Hi,
Hello , Good morning นอกจากนี้ในระยะนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม
ต่อการเริ่มต้นเข้าสู่กิจกรรมฝึกฝนหลายประการ ได้แก่
ฝึกให้เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ ฟังเรื่องที่อ่าน นิทาน ครูสามารถใช้เป็นสื่อสาหรับการอ่านให้ฟัง
เพื่อเตรียมกระบวนการอ่านให้กับนักเรียนและนิทานที่ใช้อ่านในช่วงนี้ หากมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข /อย่างมีความสุข จะช่วยให้ครูนาแนวคิดนักเรียนสู่การพูดคุย ทากิจกรรมสร้างกติกา/
ข้อตกลง และการทาหน้าที่สมาชิกที่ดีของห้องเรียนได้ราบรื่นขึ้น
ยามเช้า เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างความไว้วางใจต่อครูและเพื่อนๆ เพื่อเพิ่มพูนความ
มั่นใจ ในตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกฝนให้มีการทบทวนการปฏิบัติตนตามระเบียบกติกา/ข้อตกลง ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวของห้องเรียนและของโรงเรียน
ในระยะแรกนักเรียนควรได้รับการแนะนาให้รับรู้ ได้ปรับตัวและปฏิบัติตัวตามระเบียบ
ปฏิบัติเบื้องต้นของโรงเรียน
ต่อไปอีกประมาณเดือนที่ 2 เขาควรมีโอกาสได้ร่วมกันกาหนดกติกาข้อตกลงของ
ห้องเรียน พร้อมทั้งเลือกผู้นาในห้องเรียนครั้งแรกแบบมีเหตุผลด้วยตนเอง รวมทั้งได้ร่วมทบทวน การ
ปฏิบัติตนตามกติกา/ข้อตกลงของตนเองและสมาชิกในห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ ก่อนที่จะมีการปรับปรุง
กติกา/ข้อตกลงของห้องเรียน หรือเลือกผู้นาใหม่ในระยะต่อไป
วาดภาพระบายสี
นอกจากจะใช้เป็นกิจกรรมสาหรับพัฒนากล้ามเนื้อมือของนักเรียนในวัยนี้ ให้พร้อมจะ
เขียนหนังสือด้วยลายมือที่สวยงาม หรือทากิจกรรมอื่นๆอย่างมั่นคงแล้วยังเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ช่วย
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วย
การเรียนรู้ หลังการเตรียมความพร้อมแล้ว 2 สัปดาห์ ช่วงนี้จึงเป็นเวลาเริ่มต้นของการ
เข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาไทย
ใช้บทร้องเล่นง่ายๆ ในการนาเสนอคาพื้นฐานให้ได้ฝึกการฟัง ฝึกการเล่าเรื่อง การออก
เสียง สังเกตคา และพยัญชนะ
พัฒนากล้ามเนื้อมือ จากการวาดภาพระบายสีและฝึกลีลามือ
บทบาทของครู ออกเสียง/เลือกนาเสนอสื่อการออกเสียง ที่เป็นแบบอย่าง อย่างถูกต้อง
บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น
การเลือกใช้สื่อ เช่น บทร้อยกรอง หรือบทร้องเล่นในการจัดกิจกรรม นอกจากจะทาให้
นักเรียน ตื่นเต้นกับเสียงของคา สนุกกับจังหวะ และท่วงทานองที่ไพเราะของสื่อเหล่านี้แล้ว ยังเป็น
สถานการณ์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกตทั้งรูปและเสียงอ่านที่ถูกต้องของคา พยัญชนะและสระ ทาให้
เขาเริ่มมองเห็น วิธีการประสมคา ได้ลองประสมคาเอง ฝึกคิดสร้างคาใหม่ และแสดงความหมายของคาด้วย
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ตนเอง เป็นการเข้าสู่การเรียนรู้หลักภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งในระยะนี้ควรเริ่มที่สระเสียงยาวที่เป็น
สระเดี่ยว โดยเริ่มจาก สระอาและสระอี สระอู สระเอ และสระโอ เป็นต้น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสความไพเราะ ความงดงามของภาษา จากบทร้อย
กรอง บทร้องเล่นอย่างสม่าเสมอ นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ยังใช้เป็น
สถานการณ์ ให้นักเรียนขั้นฐานราก ได้สัมผัสและรู้จักกับเสียงที่ถูกต้องของคา พยัญชนะ และสระ เป็นต้น
คณิตศาสตร์
นักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ จะผ่านขึ้นมาจากการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาล ซึ่งจะ
ได้รับ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับจานวนนับมาบ้างแล้ว คือได้เห็นตัวเลขและฝึกออกเสียงนับมาแล้ว
ดังนั้น การเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของชั้น ป.1 จึงเริ่มต้นที่เรื่อง “รู้จักจานวน 0-10 ในมิติของการ
เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของจานวนจากสิ่งที่มองเห็น เพื่อให้เห็นว่านักเรียนได้เข้าถึง ความหมายของ
จานวนอย่างแท้จริง เด็กควรได้โอกาสแสดงความเข้าใจของเขาเอง ด้วยตนเอง
ครูจึงเป็นผู้มีบทบาท ดังนี้
1. จัดเตรียมสถานการณ์/ปัญหา ที่น่าสนใจ ท้าทายและเหมาะสมสาหรับนักเรียน ได้ค้นหา/
ค้นพบความหมายของจานวน
2. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนได้เผชิญ โดยปราศจากการชี้นา/อธิบาย หรือบอก
เกี่ยวกับความหมายจานวนหรือคาตอบใดๆ
3. นาเสนอสื่อกึ่งรูปธรรม เช่น ตัวนับ บล็อก ภาพบล็อก สติ๊กเกอร์ สาหรับนักเรียน ได้สัมผัส
และหาทาง ใช้แสดงแทนความหมายของจานวนตามที่เด็กเข้าใจ
การให้นักเรียนหาวิธีแสดงจานวนโดยใช้สื่อ เช่น ตัวนับ บล็อก ภาพบล็อก สติ๊กเกอร์
หรือภาพอื่นจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อกึ่งรูปธรรม อันจะนาไปสู่การเข้าถึงสัญลักษณ์และสะดวกขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติในลาดับต่อไป
การให้นักเรียนได้ลงมือทาการเลือกวางตาแหน่งของจานวนแต่ละจานวน จะทาให้
นักเรียนรู้ว่าแต่ละจานวนนั้นอยู่อย่างไร และจะเห็นได้ว่าจานวนจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อเรียงจากน้อยไปหา
มาก พร้อมทั้งจะเห็นได้ว่าจานวนจะลดลงทีละ 1 เมื่อเรียงจากมากไปหาน้อย ทาให้นักเรียนเข้าถึงการ
เรียงลาดับได้ง่ายขึ้น
4. ให้เวลานักเรียนอย่างเหมาะสม สาหรับการค้นหาจานวนจากสถานการณ์และการแสดง
แทนความหมายตามความเข้าใจโดยปราศจากการชี้นาหรือการแทรกแซง
5. ใช้คาถาม และให้โอกาส นักเรียนได้พูดอธิบายแนวคิดหรือวิธีการแสดงแทนความหมาย
ของจานวน “ความหมายของจานวน 0” ที่เขาเข้าใจด้วยตนเอง การเลือกใช้สถานการณ์ มีความสาคัญต่อ
การทาให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของ “0” อย่างแท้จริงได้ กิจกรรมโยนห่วง หรือกิจกรรมโยนบอลลง
ตะกร้า นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามวัย นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กติกาไปพร้อมกัน แล้วยังเป็น สถานการณ์ที่ทาให้นักเรียนได้รู้สึกถึงความเป็น “0” การโยนผิดพลาดด้วย
ตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงความหมายของ “0” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถคิด แสดงความหมาย
หรือใช้สัญลักษณ์แสดงแทนและอธิบายได้ด้วยตนเอง
การให้นักเรียนนาเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลการแก้ปัญหา และการลงมือทา
ผลงาน ร่วมกับเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพูดอธิบายแนวคิดด้วยภาษาของตนเอง และฝึกสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์
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สัปดาห์ที่ 3 : วันวิสาขบูชา
แผนการสอนวันที่ 11

(เวลา 5 ชัว่ โมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/4 , ท 4.1 ป 1/1 ค 1.1 ป.1/1, ค 6.1 ป.1/3 , ค 6.1 ป.1/4
ส 1.1 ป. 1/4 , ส 1.2 ป.1/1, ส 1.2 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 , ศ 2.1 ป.1/3 , ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1, ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การพูดเล่าเรื่อง พยัญชนะ
2. จานวน 0-10 : ความหมายของจานวนจากสิ่งที่มองเห็น
3. ความสาคัญของวันวิสาขบูชา การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา 4. การวาดภาพ
5. การพูดทักทายและตอบรับคาทักทายอย่างเป็นทางการ : Hi ,Hello
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning สวัสดี Hi, Hello
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (ตามความสนใจ)
4. ทบทวนย้าการปฏิบัติ กติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่น โพงพาง พร้อมแสดงท่าทางประกอบอย่างอิสระตามจังหวะ
เพลง
2. พยัญชนะ
2.1 ฟังบทร้องเล่น โพงพาง
2.2 ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์
2.3 นักเรียนฝึกเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองทีละคน
2.4 สังเกตคาในบทร้องเล่น โพงพาง มีพยัญชนะใดบ้างที่นักเรียนรู้จัก
2.5 นักเรียนเขียนพยัญชนะบนกระดาน ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ
3. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายของจานวนจากสิ่งที่ มองเห็น เรื่อง มีอะไรยังไง......จานวนเท่าไร
3.1 นักเรียนนั่งรวมกันที่หน้าชั้นเรียนและร้องเพลงที่เคยฝึกมาแล้วที่เกี่ยวกับสัตว์
3.2 นักเรียนดูภาพสวนสัตว์บนกระดานและเล่าเรื่องครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่สวนสัตว์
3.3 นักเรียนอาสาออกมาเล่าเรื่องจากภาพที่เห็น
3.4 นักเรียนตอบคาถามของครู
- นักเรียนเห็นอะไรบ้าง (ครูรอคาตอบ/กระตุ้นให้กล้าตอบ)
- มีอะไร จานวนเท่าไหร่ เช่น มีช้างกี่ตัว มียีราฟกี่ตัว ฯลฯ
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- นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่ามันคือจานวนที่นักเรียนตอบโดยการนับจานวน
3.5 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 1, 2 และ 3 )
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว (เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า สลับแขน
ซ้าย-ขวา เอามือประสานกัน เขียนตัวอักษรตามที่ครูกาหนด)
2. ครูนาเสนอภาพกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
2.1 ครูนาสนทนาและตั้งคาถามให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ตนเองที่เคยไปร่วมในกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา (เล่าเป็นรายบุคคลประมาณ 9 – 10 คน) ครูเขียนชื่อกิจกรรมที่นักเรียนทา บนกระดาน
เช่น ตักบาตร กรวดน้า ไหว้พระ เวียนเทียน เป็นต้น
2.2 ครูเขียนคาว่า “วันวิสาขบูชา”บนกระดานแล้วอธิบาย “วันวิสาขบูชา” โดยสังเขป
ให้นักเรียนฟัง
2.3 ครู/นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องย้อนกลับเรื่อง“วันวิสาขบูชา”
2.4 ครูอ่านคาที่อยู่บนกระดานและให้นักเรียนอ่านตาม 2-3 ครั้ง
2.5 ครูให้นักเรียนเลือกคาที่ชอบจากประสบการณ์ตนเองที่เคยไปร่วมในกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา นามาสื่อความหมายตามความรู้สึกของตนเองโดยการวาดภาพระบายสี
2.6 ครูให้เด็กไปถามผู้ปกครองว่า“วันวิสาขบูชา” มีความสาคัญอย่างไร
3. พูดทักทายและตอบรับคาทักทายอย่างเป็นทางการ : Hi, Hello
3.1 ครูเดินเข้าห้องเรียนพูดทักทายนักเรียนทั้งห้องด้วยคาว่า “Hello”
3.2 ครูเดินทักทายนักเรียนทีละคนด้วย คาว่า “Hello”
3.3 ครูติดแผนภูมิเพลง Hello ที่กระดาน
3.4 ครูอ่านเนื้อเพลงและร้องเพลงนานักเรียน 2 รอบแล้วให้นักเรียนตามครู
3.5 ครูแสดงท่าทางประกอบเพลง
3.6 ครูนาเสนอคาว่า Hi, Hello โดยแสดงบัตรคาให้นักเรียนดูพร้อมกับออกเสียงทีละคา
3.7 นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกออกเสียง Hi, Hello ตามครูทีละคาและแสดงท่าทางประกอบ
3.8 นักเรียนฝึกออกเสียง คาว่า Hello. และ Hi เอง
3.9 ครูอธิบายความหมายของการใช้ Hi, Hello
3.10 นักเรียนจับคู่กันฝึกทักทายด้วยคาว่า Hi, Hello
3.11 นักเรียนสลับคู่กันฝึก
3.12 ครูอธิบายความหมายของการใช้ Hi, Hello ซ้าอีกครั้ง
3.13 นักเรียนทางานตามใบงานที่ครูแจกให้
3.14 นาเสนอผลงานตามใบงานหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันชื่นชมผลงาน
3.15 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบ
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ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาการเรียนวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน (แบบฝึกลีลามือ : ครูสามารถจัดทาได้ตามความเหมาะสม) ทบทวนการกล่าวลา
การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องพยัญชนะ และ จานวน 1-10
4. ท่องบทร้องเล่น (ตามความสนใจของนักเรียน)
5. สวดมนต์
4. สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น โพงพาง
2. เพลง สวัสดี, Hello
3. สถานการณ์ สวนสัตว์
4. แบบฝึกที่ 1 , 2 และ 3
5. รูปภาพกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจผลงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- ภาพวาดระบายสี
- การเล่าประสบการณ์
- เล่าเหตุการณ์
- แบบฝึกที่ 1, 2
- การเขียนพยัญชนะบน
ประจาวัน
และ 3
กระดาน
- การอ่านออกเสียง
พยัญชนะ
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
- การตอบคาถาม
- การท่องบทร้องเล่น
- การพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับการกิจกรรมวัน - ร้องเพลงและทาท่า
ในการทักทายด้วย
สาคัญทางศาสนา
ประกอบ
Hi และ Hello
-การวาดภาพระบายสี
- การแสดงออก
ถึงความสนุกสนาน
ในการร้องเพลง

คณิตศาสตร์
- อธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
จานวนจากสิ่งที่เห็น
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติ กติกา
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
1.วิชาคณิตศาสตร์ – การเข้าใจความหมายของจานวนอย่างแท้จริงนักเรียนอาจแสดงได้โดยการใช้วัตถุ
กึ่งรูปธรรม (Semi-concrete object) เช่น ตัวนับ บล็อกไม้ รูปภาพ - การนาเสนอบล็อกไม้ ภาพ
บล็อก เข้าไปในกิจกรรมจึงเป็นการช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ได้ง่ายขึ้นและ
เป็นธรรมชาติ
2.ครูอาจให้นักเรียนไปศึกษา เรื่องวันสาคัญทางศาสนาจาก Learning Object กลุ่มสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยฉันเป็นเด็กดี เรื่องวันสาคัญทางศาสนา เพื่อสรุปหรือนาเข้าสู่บทเรียนตาม
ความเหมาะสม
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สัปดาห์ที่ 3 : วันวิสาขบูชา
แผนการสอนวันที่ 12

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป 1/1, ท 3.1 ป.1/2, ท 3.1 ป.1/3 ค 1.1 ป 1/1 , ค 6.1 ป 1/3
ส 1.2 ป.1/3 , ส 1.1 ป. 1/4 ศ 1.1 ป.1/5 , ศ 2.1 ป.1/3 ต 1.1 ป.1/1, ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. พยัญชนะภาษาไทย การพูดแสดงความคิดเห็น
2. จานวน 0-10 :ความหมายของจานวนจากสิ่งที่มองเห็น
3. ความสาคัญของวันวิสาขบูชา การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา
4. พูดทักทายและตอบรับคาทักทายอย่างเป็นทางการ : Hi , Hello
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym การเคลื่อนไหวสลับข้าง(เช่น มือขวาจับหูซ้าย มือซ้ายจับหูขาว สลับไปมา)
2. เรียนบทร้องเล่น จับปูดา
2.1 ฟังบทร้องเล่น “จับปูดา”
2.2 นักเรียนบอกเรื่องราวจากเรื่องที่ฟัง
2.3 พูดเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
2.4 ฝึกออกเสียงบทร้องเล่น “จับปูดา”
2.5 แจกใบงาน บทร้องเล่น“จับปูดา” ให้อ่านแล้วระบายสี
3. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายของจานวนจากสิ่งที่ มองเห็น เรื่อง “มีอะไร......จานวนเท่าไหร่”
3.1นักเรียนนั่งรวมกันที่หน้าชั้นเรียนและร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับป่า
3.2 ให้นักเรียนดูภาพ การเที่ยวป่าทีต่ ดิ บนกระดาน และเล่าเรื่องครูจะพานักเรียนไปเที่ยวป่า
3.4 นักเรียนตอบคาถามของครู
- นักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง (ครูรอคาตอบ / กระตุ้นให้กล้าตอบ)
- มีอะไร จานวนเท่าไหร่ เช่น มีนกเท่าไหร่ มีพระอาทิตย์หรือมีดวงจันทร์ เป็นต้น
- นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่ามันคือจานวนที่นักเรียนตอบโดยการนับจานวน
3.5 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 4 และ 5)
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือเป็นจังหวะ เสือ สิง กระทิง แรด
2. ครูตั้งคาถาม “วันวิสาขบูชา มีความสาคัญอย่างไร”
2.1 ครูนาเสนอเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับความเป็นมา ความสาคัญ “วันวิสาขบูชา” (ฉายวีดิทัศน์ หรือ
ให้ดู เนื้อหาใน Learning Object ใน แท็บเล็ต เป็นต้น) ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าย้อนกลับ เรื่อง
“วันวิสาขบูชา มีความสาคัญอย่างไร”
2.2 ครูชวนสนทนาแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ครูบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน
บนกระดาน เฉพาะคาสาคัญ เช่น เข้าวัด ทาบุญ ตักบาตร กวาดลานวัด ฟังเทศน์ ทาความสะอาด
เป็นต้น
2.3 ครูอ่านคาที่บันทึกบนกระดาน นักเรียนอ่านตาม
2.4 นักเรียนเขียนคาที่ชอบเกี่ยวกับกิจกรรมในวันวิสาขบูชา วาดภาพประกอบและระบายสีให้
สวยงาม
3. พูดทักทายและตอบรับคาทักทายอย่างเป็นทางการ : Hello, Hi
3.1 ทบทวนการพูดทักทาย Hello, Hi
3.2 ทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และสลับคู่ ใช้คาทักทาย Hi Hello
3.3 ครูร้องเพลงหรือครูเปิดเพลง “Hello, Hi” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play
& Learn หน่วยMyself : Songs/Chants ให้นักเรียนฟัง จากเจ้าของภาษา
3.4 นักเรียนฝึกออกเสียงตามแบบและฝึกซ้า
3.5 ครูสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทักทายของเจ้าของภาษา
3.6 นักเรียนร้องเพลงและทาท่าทางประกอบ
ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังเรื่องที่ครูอ่าน : นิทานคุณธรรม (การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข /ผู้นาผู้ตาม)
2. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้องเล่นที่เคยเรียนมาแล้ว
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “จับปูดา”
2. เพลง Hello, Hi ใน แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play & Learn หน่วย Myself :
Songs/Chants )
3. สถานการณ์ “เทียวป่า” (3 สถานการณ์)
4. แบบฝึกที่ 4 และ 5
5. วีดิทัศน์/ สื่อ Learning Object ใน แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ฉัน
เป็นเด็กดี เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
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6. ใบงานบทร้องเล่น จับปูดา (ครูสามารจัดทาได้เองตามความเหมาะสม)
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 4 และ 5
- การเล่าประสบการณ์
- เล่าเหตุการณ์
-ภาพวาดระบายสี
และความรู้สึกเกี่ยวกับ
ประจาวัน
เรื่องที่ฟัง
- การสวดมนต์ด้วยความ
- การอ่านออกเสียงบท
ตั้งใจ
ร้องเล่น
- การท่องบทร้องเล่น/
ร้องเพลง
-การตบมือเป็นจังหวะ
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
แสดงความคิดเห็น
การออกเสียงทักทาย
เกี่ยวกับความสาคัญของ โดยใช้คา Hello , Hi
วันวิสาขบูชาและการ
ปฏิบัติทางศาสนา

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตาม กติกา
ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของจานวน
จากสิ่งที่ มองเห็น
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สัปดาห์ที่ 3 : วันวิสาขบูชา
แผนการสอนวันที่ 13

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป 1/1 ค 6.1 ป 1/3
ส 1.1 ป 1/4 ส 1.2 ป.1/1 ส 1.2 ป.1/2 ส 1.2 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. การพูดเล่าเรื่อง
2. จานวน 0-10 :ความหมายของจานวนจากสิ่งที่มองและเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
3. ความสาคัญของวันวิสาขบูชา การปฏิบัติตาม พิธีกรรมทางศาสนา
ภาคเช้า
ก่อนเรียน
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning. สวัสดี Hi, Hello
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน – ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. อ่านออกเสียงพยัญชนะ
2.1 ครูรอ้ งเพลงหรือครูเปิดเพลงพยัญชนะ/สระ ให้นักเรียนฟัง นักเรียนฝึกร้องตามจนสามารถ
ร้องได้
2.2 นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะ เสียงเหมือนกัน เช่น ค ฆ /ช ฌ / ฑ ฒ ท ธ/ น ณ / ร ล ฬ
/ ส ศ ษ เป็นต้น
2.3 ฝึกเขียนพยัญชนะตามที่กาหนด
3. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายของจานวนจากสิ่งที่มองเห็นและเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
3.1 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูเล่าเรื่อง“ไปตลาด”ให้นักเรียนฟัง
3.2 ครูนาภาพเรื่อง “ไปตลาด” ติดบนกระดานให้นักเรียนดู
3.3 ครูถามนักเรียน “เห็นอะไรบ้าง?” นักเรียนสังเกตภาพละเอียดขึ้น
3.4 ครูนาเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา“ไปตลาด” “คุณครูอยากรู้ว่าที่ตลาด มีผัก ผลไม้อะไรบ้าง มี
จานวนเท่าไร”
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน (ภาพชุดไปตลาด) แบบบันทึกและบล็อกกระดาษแข็ง
3.6 ครูใช้คาสั่ง “ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาจานวนสิ่งของที่ครูกาหนดให้” โดยบันทึกลงในแบบ
บันทึกของกลุ่มตนเอง (นักเรียนสามารถใช้วิธีค้นหาได้หลากหลายวิธี เช่น การนับจานวนภาพ / การใช้
บล็อกติดที่ภาพแล้วนับบล็อก การกากบาททับ / การเขียนวงกลมรอบ เป็นต้น) ครูใช้คาถาม เช่น
1) มีอะไร... จานวนเท่าไหร่ เช่น มีกล้วยจานวนเท่าไหร่ มีเงาะจานวน เท่าไหร่
2) รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นจานวนที่ตอบจริง
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3.7 ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดหาทางจัดระบบผลงาน /เรียงลาดับวิธีคิดของกลุ่ม ครูใช้คาสั่ง
“ทาอย่างไร ทาให้ผลงานดูง่าย”
3.8 ครูนาอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนจัดระบบความเข้าใจ ครูใช้ประเด็นอภิปราย
- วิธีการหาจานวนสิ่งของที่ครูต้องการเป็นอย่างไรบ้าง
- จานวนบล็อกที่ติดเป็นอย่างไร
- รูปแบบการติดบล็อกในแบบบันทึกที่ดูง่าย ทาอย่างไรบ้าง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เคลื่อนไหวสลับซ้ายขวา
2. สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
2.1 ครูเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา (ฉาย VDO หรือ อ่านให้ฟังนักเรียน
อ่านตามพร้อมกัน)
2.2 ครูอ่านสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา
2.3 ครูสาธิตวิธีการกราบพระ
2.4 นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม
2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชาในหัวข้อ “ความดีที่จะทา”
2.6 ครูตั้งคาถามให้นักเรียนตอบและบอกเหตุผลในประเด็น “บุคคลและเหตุการณ์สาคัญ
ในวันวิสาขบูชา คือใคร”
2.7 ครูให้นักเรียนไปสอบถามพ่อแม่เพิ่มเติม
ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังเรื่องที่ครูอ่าน : นิทานคุณธรรม (การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข /ผู้นาผู้ตาม)
2. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
3. ท่องบทร้องเล่น “ฝนตกเปาะแปะ” ปรบมือประกอบ สลับ บน-ล่าง,ซ้าย-ขวา
4. สวดมนต์
วดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ฝนตกเปาะแปะ เป็นต้น
2. เพลงพยัญชนะ/สระ
2. สถานการณ์ ไปตลาด
4. วีดิทัศน์/ สื่อ Learning Object ใน แท็บเล็ต วิชา สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ฉันเป็นเด็กดี
เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- แบบบันทึก(จานวน
- การออกเสียง
- เล่าเหตุการณ์
พืชผักผลไม้)
พยัญชนะ
ประจาวัน
- ภาพวาดระบายสี
- การเขียนพยัญชนะ
- การสวดมนต์ด้วยความ และ
- การแสดงความคิดเห็น
ตั้งใจ
เขียนอิสระ “ความดีที่ เกี่ยวกับนิทาน
-การท่องบทร้องเล่น
จะทา"
- การร้องเพลง
- การปรบเมือประกอบ
บทร้องเล่น
สังคมศึกษา ฯ
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติการกราบ - การปฏิบัติตามกติกา
พระ
ห้องเรียน
- การตอบคาถาม
เกี่ยวกับความสาคัญใน
วันวิสาขบูชา
-อธิบายและให้เหตุผลสิ่ง
ควรปฏิบัติใน
วันวิสาขบูชา

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีการหา
จานวนสิ่งของ
- การสื่อสารวิธีการหา
จานวนสิ่งของ

69

สัปดาห์ที่ 3 : วันวิสาขบูชา
แผนการสอนวันที่ 14

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป. 1/1 ท 2.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ค 1.1 ป 1/1 ค 6.1 ป. 1/1
ส 1.1 ป.1/1 ส 1.2 ป.1/2 ส 1.2 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การลากเส้น ลีลามือ (เส้นโค้งในทิศทางต่างๆ) การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ
2. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายของจานวน 0
3. บุคคลสาคัญในวัสวิสาขบูชา ประวัติพระพุทธเจ้า
ภาคเช้า
ก่อนเรียน
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hello ,Hi
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
4. ทบทวนกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนฝึกร้องเพลงช้าง พร้อมแสดงท่าทางประกอบไปรอบๆ ห้องเรียน
2. ลีลามือสระอา
2.1 ครูอ่านและร้องเพลง “ช้าง”ให้นักเรียนฟังนักเรียนฝึกร้องเพลงช้างจนร้องได้
2.2 นักเรียนร้องเพลงช้างพร้อมกับทาท่าประกอบเพลง
2.3 อ่านออกเสียงสระ จากแผนภูมิสระ
2.4 บอกชื่อสระจากเพลงช้าง ฝึกอ่านออกเสียงสระ
2.5 ฝึกลีลามือ สระอา เขียนคา ตา งา หาง ช้าง
3. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายของจานวน 0
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในคาบที่แล้วนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ปัญหา “ครูอยากดูว่านักเรียนคนใดมีความแม่นยาบ้าง
ครูจะจัดแข่งขันการโยนห่วงเป็นกลุ่ม”
3.3 ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม (3-5 คน) แล้วครูแจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละชุด ได้แก่ เสาสาหรับโยนห่วง
ห่วงที่ใช้โยน แบบบันทึกและปากกาเมจิก
3.4 ครูติดคาสั่งบนกระดานแล้วครูอ่านคาสั่งให้นักเรียนอ่านตาม 2 รอบ
คาสั่ง “ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโยนห่วงลงในเสาเมื่อโยนแล้วให้บันทึกผลการโยนทุกครั้ง” ลงมือ
ปฏิบัติเผชิญปัญหาและหาทางออก
3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามคาสั่งและบันทึกผลในแบบบันทึก
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3.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาแบบบันทึกผลติดแสดงหน้าชั้นเรียน
3.7 ครูชวนสนทนาจากผลงานในแบบบันทึกในประเด็น
- สนุกหรือไม่ โยนห่วงลงทุกครั้งหรือไม่ เวลาโยนห่วงลงรู้สึกอย่างไร
- โยนห่วงลงแล้ว บันทึกอย่างไร (ใช้วาดรูปแทนจานวนครั้งที่ลง/เขียนตัวเลขแทน)
- นักเรียนโยนห่วงไม่ลง นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- ถ้าโยนห่วงไม่ลง บันทึกผลอย่างไร (ใช้เครื่องหมายอะไรแทน/เพราะอะไร)
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกที่ 6)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องเพลง ช้าง พร้อมแสดงท่าทางประกอบไปรอบๆ ห้องเรียน
2. บุคคลสาคัญในวันวิสาขบูชา
2.1 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องบุคคลสาคัญในวันวิสาขบูชา จากการไปถามผู้ปกครอง
2.2 ครูนาเสนอ ประวัติพระพุทธเจ้า (ดูวีดิโอ หรือ Learning Object หรืออ่านประวัติ
พระพุทธเจ้าให้ฟัง)
2.3 ครูชวนสนทนาและให้นักเรียนเล่าย้อนกลับ วาดภาพระบายสี “ประวัติพระพุทธเจ้า” และ
นาเสนอผลงาน
2.4 ครูนาเสนอภาพการจัดดอกไม้สาหรับบูชาพระหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดแจกัน จัดเป็น
กรวย ร้อยเป็นมาลัย เป็นต้น
2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและช่วยกันเลือกรูปแบบการจัดดอกไม้สาหรับ
บูชาพระและให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก
2.6 ครูนัดหมายและมอบหมายงานให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์และดอกไม้ใบไม้นามาฝึกจัด
ดอกไม้บูชาพระ
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. การเลือกผู้นาในห้องเรียนครั้งที่ 1
3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้องกรอง/พยัญชนะ/จานวนนับ
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ช้าง”
2. แบบฝึกที่ 6
3. ห่วง และเสาไม้
4. แบบบันทึกการโยนห่วง
5. VDO หรือ Learning Object ใน แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการ
เรียนรู้ ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง พุทธประวัติ
6. ภาพการจัดดอกไม้บูชาพระ (ครูเลือกภาพได้ตามความเหมาะสม)
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การร้องเพลง
- การเลียนแบบการ
เคลื่อนไหว
- การแสดงท่าทางง่ายๆ
เพื่อสื่อความหมาย
ประกอบเพลง

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบบันทึกการโยน
- การอ่านออกเสียง
ห่วง
สระอา
- ภาพวาดระบายสีและ - บอกสระอาที่ปรากฏ
- เขียนอิสระ “ประวัติ ในเพลงช้าง
พระพุทธเจ้า”
- การลากเส้น (ลีลามือ)
- แบบฝึกที่ 6
- การเขียนคาสระอา

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องหมายแทน
จานวน

สังคมศึกษาฯ
ความเป็นพลเมือง
- การตอบคาถาม
- การปฏิบัติตามกติกา
เกี่ยวกับประวัติ
ห้องเรียน
พระพุทธเจ้า
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวการจัดดอกไม้บูชา
พระ
กิจกรรมเสนอแนะ
ในภาคเช้าวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมโยนห่วง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของห้องเรียน
และอุปกรณ์ที่มี เช่น อาจใช้ กิจกรรมโยนบอลลงตะกร้า แทน (กิจกรรมที่ใช้ครั้งนี้มุ่งให้นักเรียนเห็น
ความหมายของจานวน 0)
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สัปดาห์ที่ 3 : วันวิสาขบูชา
แผนการสอนวันที่ 15

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป 1/1 ค 6.1 ป 1/3
ส 1.1 ป 1/4 ส 1.2 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/1
ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. การลากเส้น/ลีลามือ (วงกลมในทิศทางต่างๆ)
2. การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ
3. จานวน 0-10 : ความหมายของจานวนจากสิ่งที่มองเห็น
4. การจัดดอกไม้บูชาพระ
5. การใช้อุปกรณ์ปลอดภัย/การทางานช่วยเหลือตนเอง (การจัดดอกไม้)
ภาคเช้า
ก่อนเรียน
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี, Hi, Hello
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ
3. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แสดงท่าทางเคลื่อนไหวเลียนแบบแมงมุมลาย
ท่าทางประกอบ
2. การพูดเล่าเรื่อง
2.1 ครูร้องเพลงหรือเปิดเพลง แมงมุมลาย
2.2 ครูติดชาร์ดเพลงหรือเขียนเนื้อหาบนกระดาน
2.3 ครูอ่านเนื้อเพลงที่ละวรรค นักเรียนอ่านตาม
2.4 ครูร้องทานองเพลง แมงมุมลาย เช่น ลา ลา ลา นักเรียนฝึกร้องตาม
2.5 ครูร้องเพลงที่ละวรรคนักเรียนฝึกร้องตามจนสามารถร้องได้
2.6 นักเรียนร้องเพลงพร้อมกันและฝึกแสดงท่าทางประกอบ
2.7 สนทนา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง และให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับแมงมุม
2.8 ครูแจกใบงานเพลง แมงมุมลาย
2.9 สังเกตพยัญชนะจากเนื้อเพลง
2.10 ตอบคาถามว่ามีพยัญชนะใดบ้าง
2.11 ระบายสีพยัญชนะที่บอกด้วยสีแตกต่างกัน เช่น ม-สีเหลือง, ล-สีชมพู เป็นต้น
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3. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายของจานวนจากสิ่งที่มองเห็น
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงทีผ่ ่านมา
3.2 ครูนาเสนอแบบฝึกบนกระดานและใช้คาสั่ง“ให้หาจานวนสัตว์ที่อยู่ในภาพ”
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกบล็อกไม้และอุปกรณ์อื่นๆ ให้แต่ละกลุ่ม และนักเรียนทาแบบฝึก
แล้วนาแสดงผลงานบนกระดาน
3.4 นักเรียนและครูร่วมอภิปรายในประเด็น
-มีวิธีหาจานวนสัตว์อย่างไร
-จัดระบบผลงานอย่างไร
3.5 ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดเสริมโดยให้นักเรียนเลือกวาดภาพสัตว์ / สิ่งของ (ตามความ
สนใจ) และเขียนแทนจานวนของสิ่งที่วาดจานวน 10 ข้อ
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เคลื่อนไหวด้วยการกระโดดแตะเท้า ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-หน้า-หน้า-หน้า
2. การจัดดอกไม้บูชาพระ
2.1 ครูนาเสนออุปกรณ์การจัดดอกไม้บูชาพระ
2.2 ครูชวนนักเรียนพิจารณาการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย
2.3 ครูสาธิตวิธีจัดดอกไม้บูชาพระ
2.4 นักเรียนเข้ากลุ่มเตรียมอุปกรณ์ และวางแผนการทางาน
2.5 นักเรียนลงมือจัดดอกไม้บูชาพระ (เป็นรายบุคคล โดยให้กลุ่มช่วยเหลือกัน) และเก็บทาความ
สะอาดให้เรียบร้อย
2.6 นักเรียนนาดอกไม้ที่จัดไว้ถวายพระในกิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็นก่อนเลิกเรียน/ในกิจกรรมวัน
วิสาขบูชา
2.7 ครูให้นักเรียนเตรียมวาดภาพระบายสี (ในวันต่อไป)
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. ท่องบทร้องเล่น จับปูดา
3. สวดมนต์
4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
3 ต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น จับปูดา
2. เพลง สวัสดี, แมงมุมลาย, Hi, Hello
3. ใบงาน เพลงแมงมุมลาย (ครูจัดทาตามความเหมาะสม)
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4. อุปกรณ์จัดดอกไม้
5. ดอกไม้สาหรับบูชาพระ (ตามสภาพของท้องถิ่น)

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- เล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การสวดมนต์อย่าง
ตั้งใจ
- การร้องเพลง
- การแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวเลียนแบบ
แมงมุม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง
สังคมศึกษา ฯ
- การเล่าประสบการณ์
ความประทับใจ ใน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ระบายสีพยัญชนะ - การท่องบทร้องเล่น
- การถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
เนื้อหาของเพลง

การงานและเทคโนโลยี ความเป็นพลเมือง
- การใช้อุปกรณ์อย่าง
- การปฏิบัติตามกติกา
ปลอดภัย
ห้องเรียน
- การอธิบายการขั้นตอน
การทางานช่วยเหลือ
ตนเอง
- การอธิบายแนวคิดการ
จัดดอกไม้บูชาพระ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีหา
จานวนสัตว์
- การอธิบายวิธีและ
เหตุผลการจัดระบบ
ผลงาน
- การเขียนแทนจานวน
ของสิ่งที่วาดจานวน 10
ข้อ
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 3
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร

ท่าทางประกอบบทร้อง “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
1.
2.
3.

4.
5.

ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน ผู้นาสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง
สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” จนคล่อง
ผู้นาสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้
กรรไกร - ยกมือทั้งสองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้กับนิ้วกลางกางออก
เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง
ผ้าไหม - กางนิ้วแยกพองาม ออกทั้ง 10 นิ้ว ฝ่ามือหันเข้าตัวเอง
ไข่
- กามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น
1 ใบ - ชูนิ้วชี้ ทั้งสองมือขึ้น
สองบาท - ชูนิ้วชีแ้ ละนิ้วกลางทั้งสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
ห้าสิบ - ยกมือทั้งสอง กาง 5 นิ้ว หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนทาตาม
ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนทาท่าทางประกอบ

บทร้องเล่น ฝนตกเปาะแปะ
ฝนตกเปาะแปะ มีแพะเดินมา แปลกใจจริงหนา เอ๊ะน้ามาจากไหน
มองซ้ายมองขวา ไม่เห็นจะมีอะไร เอ๊ะนี่น้าอะไร ตกลงมาเปาะแปะ
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บทร้องเล่น จับปูดา
จับปูดา ขยาปูนา จับปูม้า คว้าปูทะเล
วิ่งไม่ทัน หกล้มขาเป๋ เหมือนปูทะเล ยักแย้ยักยัน
บทร้องเล่น โพงพาง
โพงพางเอย ปลาเข้าลอด ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
โพงพางเอย นกกระยางเข้าลอด เสือปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย

จานวนผู้เล่น : เล่นได้ไม่จากัดจานวนผู้เล่น
วิธีเล่น : เลือกคนที่เป็นปลา โดยการจับไม้สั้นไม้ยาว เอาผ้าผูกตาคนที่เป็นปลา
แล้วหมุน 3 รอบ ผู้เล่นคนอื่นๆ ล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลม พร้อมร้องเพลง
ประกอบ เมื่อจบเพลงนั่งลง ถามว่า "ปลาเป็นหรือปลาตาย" ถ้าตอบว่า "ปลาเป็น"
คนที่อยู่รอบวงจะขยับเขยื้อนหนีได้ถ้าบอก "ปลาตาย" จะต้องนั่งอยู่เฉยๆ คนที่ถูก
ปิดตาทายถูกก็ต้องมาเป็นแทน ถ้าทายผิดต้องเป็นต่อไป (ผู้ที่เป็นปลา ซึ่งถูกปิดตา
จะต้องทายว่า ผู้ที่ถูกจับได้เป็นใคร ชื่ออะไร)

เพลง
เพลง "แมงมุมลาย"

เพลงช้าง

แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน
วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจากบนหลังคา
พระอาทิตย์ส่องแสง ฝนแห้งเหือดไปลับตา
มันรีบไต่ขึ้นฟ้า หันหลังมาทาตาลุกวาว วาว วาว วาว

น้อง เคยเห็นช้าง รึเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆ
เรียกว่างวง
มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว

ผู้แต่ง คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
เนื้อร้อง: อาจารย์ "วิชัย น้อยเสนีย์"
ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง
ทานอง: แปลมาจากเพลงภาษาอังกฤษ "Itsy Bisy Spider"
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เพลง Hello
Hello, hello, hello, I say hello.
You say goodbye.
I don’t know why. (ซ้ำ)
You say goodbye. I say hello.

เพลง Hello
Hello Hello Hello. Hello, How do you
do?I’m glad to be with you.
And you and you and you.La
la la la la la la la la
(New friend)

นิทาน
นิทาน เรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคา
ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดินไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนามา
ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทองไว้หลายเเห่งเขาจึงขายสมบัติทั้งหมด
เเล้วซื้อทองคาเเท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้านเเล้วหมั่นไปดูทุกวัน คนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลังบ้าน
เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสียชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่า ในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปบอก
เพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนบ้านจึงเเนะนาประชดประชันว่า"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นทองคาสิ
เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว"
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่า ถ้าไม่นามาทาให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมเป็นของไร้ค่า

ที่มา 1. พรพิไล เลิศวิชา. ขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน. เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2543.
2. http://นิทานอีสป.net
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ใบกิจกรรมประกอบแนวการจัดการเรียนรู้
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวในตาแหน่งที่กาหนดให้ โดยยืนอยู่ห่างจากจากเสาเป็นระยะทาง 1
เมตร ดังรูป

1

เมตร

2. ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มโยนห่วงลงเสารอบละ 1 ครั้ง
3. สมาชิกคนใดที่โยนห่วงลงเสาให้ไปบันทึกผลการโยน โดยใช้สีเทียนทาวงกลมรอบเสา
ในแผนภาพที่กาหนดให้ ( โดยเมื่อโยนครบทุกคนในแต่ละรอบให้เขียนตัวเลขแสดงจานวนห่วงที่ลงเสาและ
จานวนห่วงที่ไม่ลงเสาในช่องสี่เหลี่ยมที่กาหนดให้)
4. ให้นักเรียนทากิจกรรมในข้อ 2 , 3 อีกกลุ่มละ 2 รอบ
5. เมื่อทากิจกรรมครบ 3 รอบแล้ว ให้แต่ละกลุ่มเลือกรอบที่คิดว่าโยนได้ดีที่สุดพร้อมทั้งบอก
เหตุผลในการเลือก
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชั้น
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แบบบันทึกผลการโยนห่วง
1. ให้นักเรียนที่โยนห่วงลงเสาลากเส้นทาวงกลมรอบเสา 1 รูป ต่อการโยนห่วงลงเสา 1 ครั้ง
2. เมื่อสิ้นสุดการโยนห่วงในแต่ละรอบให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจานวนห่วงที่โยนได้ และไม่ได้ลง
ในช่องสี่เหลี่ยมที่กาหนดให้
รอบที่ 1
จานวนห่วงที่ลงเสา

จานวนห่วงที่ไม่ลงเสา

จานวนห่วงที่ลงเสา

จานวนห่วงที่ไม่ลงเสา

จานวนห่วงที่ลงเสา

จานวนห่วงที่ไม่ลงเสา

รอบที่ 2

รอบที่ 3
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6
ความหมายของ วันวิสาขบูชา
คาว่าวิสาขบูชา ย่อมาจากคาว่า วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ดังนั้น
วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สาคัญในวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่าง
กันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการได้แก่
1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญ
แห่งโลก
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สถานการณ์
“สวนสัตว์”
แผนการสอนที่ 11
คาสั่ง : มีอะไร... จานวนเท่าไร
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สถานการณ์
“เที่ยวป่า”
แผนการสอนที่ 12
คาสั่ง : มีอะไร ... จานวนเท่าไร
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สถานการณ์เที่ยวป่า 2 มีอะไร ... จานวนเท่าไร

84

สถานการณ์เที่ยวป่า 3 มีอะไร ... จานวนเท่าไหร่
เท่าไร
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สถานการณ์
“ไปตลาด”
แผนการสอนที่ 13
คาสั่ง : มีอะไร ... จานวนเท่าไร
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แบบฝึกที่ 1
ลีลามือ
นับและเขียนตัวเลข 0 – 10
แผนการสอนที่ 11
ให้นักเรียนลากเส้นเขียนเลขฮินดูอารบิก
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แบบฝึกที่ 2
ลีลามือ
นับและเขียนตัวเลข ๐ – ๑๐
แผนการสอนที่ 11
ให้นักเรียนลากเส้นเขียนเลขไทย
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89

90

91

92

93
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สัปดาห์ที่ 4 : ครูคือคนสาคัญ
แผนการสอนวันที่ 16

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป 1/1 ค 6.1 ป 1/3
ส 2.2 ป.1/1 , ส 2.2 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/1
ต 2.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน มารยาทในการอ่าน การเขียนอิสระ
2. จานวน 0-10 : ความหมายและการเขียนสัญลักษณ์
3. พระคุณครู ความกตัญํู
4. การสนทนา ถาม/ตอบ เพื่อแนะนาตนเอง : What’s your name?
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ คาว่า Hi, Hello , Good morning
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและ เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ปา ปา ป้า” พร้อมจับคู่กระโดดเป็นจังหวะ
2. ฝึกออกเสียงสระ
2.1 ฟ๎งเสียงและฝึกออกเสียงพยัญชนะไทย/เสียงสระ
2.2 นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะและสระ
2.3 ฟ๎งเสียงและฝึกออกเสียงพยัญชนะ/สระเสียงสั้น-ยาว แล้วฝึกเขียนสระ
2.4 เล่นเกม หาเพื่อน
3. รู้จักจานวน 0-10 : ความหมายและการเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน 0
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา
นาเสนอสถานการณ์ป๎ญหา
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ “ครูไปตลาดซื้อขนมมาฝากนักเรียน แต่ไม่รู้จะเพียงพอกับนักเรียนทุกคน
หรือไม่”
3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 2 รอบ
คาสั่ง “ให้นักเรียนกินขนมทีละ 1 คน และเขียนบันทึกผลจานวนขนมที่เหลืออยู่ในจานแต่ละ
ครั้ง แล้วทาไปเรื่อยๆ
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3.4 นักเรียนเข้ากลุ่ม (3-5 คน) ครูแจกอุปกรณ์กลุ่มละชุด ได้แก่ จานใส่ขนม (ใส่ขนมไว้ 5 ชิ้น)
แบบบันทึก ปากกาเมจิก
ลงมือปฏิบัติเผชิญป๎ญหาและหาทางออกร่วมกัน
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติและบันทึกผล
3.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน นาเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลทีละ
กลุ่ม
3.7 ครูและเพื่อนๆ ฟ๎งการนาเสนอและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สรุป
3.8 ครูชวนสนทนาจากผลงานของนักเรียนในประเด็น
-บันทึกผล บอกขนมที่เหลือจากการกินได้อย่างไรบ้าง (วาดภาพขนม / เขียนตัวเลขแทน
ขนมที่เหลือ)
-การเขียนแทนขนมที่หมดแล้วได้อย่างไร
3.9 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 7 )
หรือไม่”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym การตบมือเป็นจังหวะหรือสลับซ้าย-ขวา / บน-ล่าง
2. พระคุณครู : คุณครูคือคนสาคัญ
2.1 ครูเปิดบทร้อยกรอง/บทเพลงเกี่ยวกับครูให้นักเรียนฟ๎งและฝึกร้องตามเช่น เพลงพระคุณที่
สาม / เพลงครูในดวงใจ เป็นต้น
2.2 ครูติดแผนภูมิเพลงแล้วนานักเรียนอ่านตามพร้อมกัน เรื่องเกี่ยวกับพระคุณครู หรือความ
กตัญํูต่อครู พร้อมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
2.3 ครูชวนสนทนาและตั้งคาถาม “จะเป็นอย่างไร ถ้าเราจะไม่มีครูสอน” นักเรียนตอบคาถาม
และให้เหตุผลประกอบ (เป็นรายบุคคล ประมาณ 9 – 13 คน หรือขึ้นอยู่กับจานวนนักเรียนในชั้นเรียนของ
ท่าน)
2.4. ครูเขียนบันทึกคาตอบและเหตุผลของนักเรียนบนกระดาน
2.5 ครูอ่านคา/ข้อความบนกระดานนักเรียนอ่านตาม
2.6 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้โรงเรียน
ของฉัน เรื่อง ประเพณีไหว้ครู
3. การสนทนา ถาม/ตอบ เพื่อแนะนาตนเอง : What’s your name?
3.1 ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนทักทายตอบด้วยคา Hi , Hello
3.2 ครูร้องเพลง What’s your name? 2 รอบ
3.3 ครูติดแผนภูมิเพลง What’s your name?
3.4 ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟ๎ง นักเรียนอ่านเนื้อเพลงตามครู
3.5 ครูร้องนานักเรียนร้องเพลงตามครู
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3.6 นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบ
3.7 ครูถามด้วยประโยค What’s your name? ให้นักเรียนพูดตามพร้อมกัน แล้วครูทา
บทบาทสมมติ ตอบคาถาม ด้วยประโยค My name’s ………….
3.8 แบ่งนักเรียนเป็นแถวแล้วครูให้พูดประโยค “What’s your name?” และครูตอบคาถาม
ด้วยประโยค My name’s …………. ทีละแถว
3.9 ครูติดแถบประโยค What’s your name? และคาตอบ My name’s ………….
3.10 ครูอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟ๎งทีละประโยคและนักเรียนอ่านตามครูจนคล่อง
3.11 ให้อาสาสมัครถามครูโดยใช้ประโยค What’s your name? ครูตอบ
My name is….ชื่อครู…
3.12 ครูถามนักเรียน What’s your name? นักเรียนตอบ My name is …….ชื่อนักเรียน......…
3.13 นักเรียนจับคู่ฝึกตามที่ครูสาธิตให้ดู
3.14 นักเรียนเล่นเกม Find someone who….?
3.15 นักเรียนคนใดสามารถถามชื่อเพื่อนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ครูเสริมแรงโดยการให้รางวัล
3.16 ครูแจกใบงานรูปนักเรียน 2 คนกาลังสนทนาโดยใช้ประโยค What’s your name?
My name is ………
3.17 ให้นักเรียนเติมชื่อตัวเอง (ถ้านักเรียนเขียนชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้เขียนเป็นภาษาไทย)
3.18 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง “ What’s your name?” เมื่อจบ
เพลงให้นักเรียนทุกคนตอบชื่อตนเอง
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. ท่องพยัญชนะ / สระ /นับเลขไทย-อังกฤษ และบทร้อยกรอง
3. สวดมนต์
4. สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ปา ปา ป้า”
2. เพลง ครูในดวงใจ, พระคุณที่สาม, What’s your name?
3. เกมหาเพื่อน, Find someone who….?
4. สถานการณ์ แผนการสอนที่ 16
5. แบบฝึกที่ 7
6. แผนภูมิพยัญชนะ/สระไทย
7. จานใส่ขนม/ขนม (สิ่งของอื่น ๆ แทนขนม)
8. แท็บเล็ตวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของฉัน เรื่อง ประเพณีไหว้ครู
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 7
- การออกเสียง
-สมุดคาศัพท์
พยัญชนะ สระเสียงสั้นยาว
- การเขียนสระ

สังคมศึกษา ฯ
- การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับพระคุณครู หรือ
ความกตัญํูต่อครู
- การแสดงความคิดเห็น“จะเป็นอย่างไร ถ้าเราจะ
ไม่มีครูสอน”

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน เรื่อง การพูด/
หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อน
- การปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกม

ภาษาอังกฤษ
- การปฏิบัติตามคาสั่ง
- การพูดออกเสียง
คาศัพท์
- การถามชื่อโดยใช้
ประโยค What’s your
name?
- ตอบคาถามโดยใช้
ประโยค My name is
……………

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลการเขียน
สัญลักษณ์แทนจานวน 0
ศิลปะ
- การท่องบทร้องเล่น
- การร้องเพลง
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
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สัปดาห์ที่ 4 : ครูคือคนสาคัญ
แผนการสอนวันที่ 17

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป. 1/1 ท 1.1 ป. 1/2 ค 1.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3
ส 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1
ต 1.2 ป.1/1
ตสาระการเรี
2.1 ป.1/1ยนรูต ้ 4.1
1. คป.1/1
าและความหมายของคา
2. พระคุณครู ความกตัญํู
3. จานวน 0-10 : การเปรียบเทียบจานวนมากกว่าและน้อยกว่า
4. การสนทนา ถาม/ตอบ เพื่อแนะนาตนเอง : What’s your name?
happy/O.K./angry.)
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายโดยเพลง สวัสดีแบบไทย นักเรียนทาท่าทางประกอบตามเพลง สวัสดีแบบไทย
แบบสากล จับมือกันล้อมเป็นวงกลม 2 วง ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน แล้วไหว้กันแบบไทย/จับมือแบบ
สากล (เปลี่ยนคู่ไปเรื่อย ๆ)
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อน)
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym (ตบมือเป็นจังหวะ ซ้าย/ขวา หน้า/หลัง บน/ล่าง)
2. สระอา
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่นสระอา ปา ปา ป้า หรือร้องเพลง กา กา จากแผนภูมิ
2.2 ครูอ่านบทร้องเล่น สระอา ให้นักเรียนฟ๎ง นักเรียนอ่านตามที่ครูชี้ จากแผนภูมิ นักเรียนเคาะ
จังหวะ หรือตบมือตามจังหวะ
2.3 นักเรียนฝึกท่องบทร้องเล่น และคิดท่าทางประกอบพร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางประกอบบทเพลง
หรือบทร้องเล่น
2.4 ฝึกเขียนสระ อา และระบายสีภาพคาสระอา จากบทร้องเล่น
3. จานวนนับ 0-10 : การเปรียบเทียบจานวนมากกว่าและน้อยกว่า เรื่อง “ระหว่างสอง
จานวนนี้เป็นอย่างไร”
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนไปชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูเล่าถึงกิจกรรมการเขียนลูกเต๋าและให้แข่งขันกันโยนลูกเต๋า
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนาและให้นักเรียนอ่านตาม 2 รอบ
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คาสั่ง “ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาโยนลูกเต๋า แล้วบันทึกผลการโยนลงในแบบ
บันทึก” (ให้แข่งกัน 2 รอบ)
3.4 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ลูกเต๋าขนาดใหญ่ 1 อัน บล็อกไม้ แบบบันทึก และปากกา
เมจิก แล้วเริ่มกิจกรรมแข่งขัน นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผล
3.5 ครูตั้งคาถาม และเดินดูการทางานแต่ละกลุ่ม
คาถาม “มีวิธีเขียนบันทึกอย่างไร ที่จะแสดงผลการโยนลูกเต๋าได้” (วาดภาพลูกเต๋า วาดภาพ
บล็อก เขียนตัวเลข แสดงแทนจานวน)
3.6 ครู ติดคาสั่งใหม่บนกระดาน ครูอ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบผลการโยนลูกเต๋าของทั้ง 2 กลุ่ม”
3.7 นักเรียนลงมือปฏิบัติ นาผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน แล้วพูดนาเสนอ อธิบายเหตุผลทีละกลุ่ม
3.8 ครูและเพื่อนฟ๎งการนาเสนอ และสะท้อนผลงาน
3.9 ครูนาสนทนาอภิปรายจากผลงานนักเรียนในประเด็น
- ผลการโยนลูกเต๋าเป็นอย่างไร มีวิธีการเขียนแสดงผลการโยนได้อย่างไรบ้าง
- มีวิธีการเขียนข้อความแสดงการเปรียบเทียบ เช่น คาว่า “เท่ากัน” “มากกว่า” “น้อยกว่า”
อย่างไร / จะวางไว้ที่ใด
3.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง ผลไม้ ทาท่าทางประกอบ
2. พระคุณครู : คุณครูคือคนสาคัญ
2.1 ครูเปิดเพลงเกี่ยวกับครูให้นักเรียนฟ๎งและร้องตาม เช่น “เพลงพระคุณที่สาม”หรือ
“ครูในดวงใจ” และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟ๎ง
2.2 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่อง ประเพณีไหว้ครู เพื่อเป็นการทบทวน
2.3 ครูนาเสนอเรื่องราวกิจกรรม พิธีไหว้ครู (VDO เล่าให้ฟ๎ง เล่าเรื่องประกอบภาพกิจกรรม)
2.4 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเล่าย้อนกลับขั้นตอนในพิธีไหว้ครู
2.5 ฟ๎งและฝึกร้องเพลง พระคุณที่สาม หรือ ครูในดวงใจ
2.6 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็น “เด็กๆ จะแสดงความกตัญํู
ต่อครูได้อย่างไร”
2.7 ครูสนทนาให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนอิสระ คุณครูที่หนูรัก
2.8 ครูแจกใบงาน “ให้นักเรียนเตรียมดอกไม้บูชาครู มาในวันพรุ่งนี้ เพื่อฝึกจัดกรวยดอกไม้และ
ร้อยมาลัย
3. การสนทนา ถาม/ตอบ เพื่อแนะนาตนเอง : What’s your name?
3.1 ทบทวนการพูดทักทาย และถาม/ตอบ
3.2 ทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และสลับคู่ ใช้ประโยค (ฝึกซ้า)
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What’s your name?
My name is ……………
3.3 ครูสนทนาเกี่ยวกับการแนะนาตนเองของเจ้าของภาษา
3.4 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง “What’s your name?” เมื่อจบ
เพลงให้นักเรียนทุกคนตอบชื่อตนเอง
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง และ พยัญชนะ / สระ และ นับเลขไทย-อังกฤษ
3. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น สระอา ปา ปา ป้า
2. เพลง “สวัสดี” “กากา” “พระคุณที่สาม” “ครูในดวงใจ” “What’s your name?”
3. สถานการณ์ แผนการสอนที่ 17
4. ใบงานฝึกลีลามือ
5. ลูกเต๋า (ภาพตัวอย่างในภาคผนวก)
6. บล็อกไม้ แบบบันทึก และปากกาเมจิก
7. วีดิทัศน์ พิธีไหว้ครู
8. ใบงาน เตรียมดอกไม้บูชาครู
สังเกต
- การทางานกลุ่ม
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจผลงาน
ภาษาไทย
- ภาพวาดระบายสีและ - การท่องบทร้องเล่น
เขียนอิสระ “คุณครูที่หนู - การอ่านออกเสียงบท
รัก”
ร้องเล่นสระอา
- การเขียนสระอา

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับวิธี
แสดงผลการ
เปรียบเทียบ จานวน
มากกว่าน้อยกว่า
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
- การแสดงความคิดเห็น - การปฏิบัติตามคาสั่ง
-การร้องเพลง
เกี่ยวกับพระคุณครู
- การพูดออกเสียงคาศัพท์
- การตบมือเป็นจังหวะ
- การอธิบายกิจกรรม - การถามชื่อโดยใช้ประโยค What’s your name? - การเคลื่อนไหวท่าทาง
หรือขั้นตอนพิธีการ
ประกอบบทเพลง
- ตอบคาถามโดยใช้ประโยค My name is ………
ไหว้ครู
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกฎติกาของห้องเรียน
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กิจกรรมเสนอแนะ
วิชาคณิตศาสตร์
- การมองเห็นจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป และได้ลงมือแสดงวิธีการเปรียบเทียบด้วย
ตนเองจะทาให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจานวนใดมากกว่า-น้อยกว่า
- การให้โอกาสเล่าวิธีการเปรียบเทียบจานวนตั้งแต่ 2 จานวนขึ้นไป จะช่วยให้นักเรียน
เข้าถึงการใช้ข้อความ สาหรับการเปรียบเทียบและการเขียนแสดงเปรียบเทียบได้อย่างแท้จริง
และเป็นธรรมชาติ เช่น รู้ว่าจะต้องนาเอาจานวนแต่ละจานวนไปวางที่ใดระหว่างคาว่า
“เท่ากัน” หรือ “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า”
ครูควรแนะนาให้นักเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมในเวลาว่าง จาก Tablet หน่วยการเรียนรู้โรงเรียน
ของฉัน เรื่อง บุคลากรและหน้าที่ในโรงเรียนของฉัน
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สัปดาห์ที่ 4 : ครูคือคนสาคัญ
แผนการสอนวันที่ 18

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป 1/1
ค 6.1 ป 1/3 ส 2.2 ป.1/1 , ส 2.2 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ง 1.1ป.1/1 ง 1.1ป.1/2 ง 1.1ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. คาและความหมายของคา การเขียนอิสระ
2. จานวน 0-10 : ความหมายของจานวนและการเรียงลาดับของจานวน
3. พระคุณครู ความกตัญํู
4. การใช้อุปกรณ์ในการทางานอย่างปลอดภัย
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ คาว่า Hi, Hello , Good morning
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและ เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อน
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่นสระอา ปา ปา ป้า พร้อมตบมือประกอบตามจังหวะ
2. สระอา
2.1 ทบทวนอ่านบทร้องเล่น สระอา ปา ปา ป้า (จากแผนภูมิ)
2.2 ครูนาบัตรพยัญชนะ มาให้นักเรียนประสมคาที่มีสระ อา แล้วฝึกอ่านออกเสียง
(ฝึกพร้อมกันทั้งห้อง)ฝึกออกเสียงทีละคน (แจกลูกสะกดคาที่ประสมสระอา)
2.3 เขียนพยัญชนะ ประสมสระอา
3. ความหมายของจานวนและการเรียงลาดับของจานวน เรื่อง อยู่ตรงไหนดีนะ
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้วมา
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูถือบัตรจานวนไว้ในมือหลายบัตร (บัตรจานวน 1-10 และ 0) นาเสนอ
สถานการณ์ป๎ญหา “ครูมีบัตรจานวนมากแต่ไม่รู้จะจัดวางบัตรไหนไว้อย่างไรดี ครูขอให้นักเรียนช่วยครูจัด
วางด้วย”
3.3 ครูติดบัตรตัวเลข 0-10 (โดยไม่เรียง) บนกระดานโดยติดจานวน 0 ไว้สุดท้าย
3.4 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนยกบัตรที่ครูกาหนดให้ทีละใบและช่วยกันเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
3.5 ครูแจกอุปกรณ์กลุ่มละชุดได้แก่ บัตรตัวเลข (ขนาดเล็ก 0-10) บล็อก สติกเกอร์ แบบบันทึก
กระดาษติดจานวน และปากกาเมจิก
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3.6 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม ครูตั้งคาถามกระตุ้นให้คิด
- จะแสดงจานวนตามบัตรตัวเลข แต่ละบัตรได้อย่างไร
- จะเริ่มต้นจากบัตรตัวเลขใด
- จะเลือกวางตาแหน่งของจานวน………ไว้ตรงไหนดี
- จะเริ่มต้นวางจากบัตรตัวเลขใด และบัตรตัวเลขใดไว้สุดท้าย
3.7 นักเรียนช่วยกันคิดและลงมือปฏิบัติ แล้วนาผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูให้นาเสนอ
ผลงาน อธิบายเหตุผลทีละกลุ่ม ครูและเพื่อนฟ๎งการนาเสนอผลงานและร่วมสะท้อนผลงาน
3.8 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
- มีวิธีการแสดงจานวนตามบัตรได้อย่างไรบ้าง
- มีเหตุผลในการวางตาแหน่งของจานวนแต่ละจานวนอย่างไรบ้าง
- มีวิธีจัดระบบผลงานให้ดูง่ายได้อย่างไรบ้าง
3.9 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล (จากการอภิปราย)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym (กระโดดตบเป็นจังหวะ/ฟ๎งเพลง)
2. ทบทวนโดยนักเรียนฟ๎งเพลง พระคุณที่สาม และ ครูในดวงใจ
2.1. ครูอธิบายขั้นตอนพิธีไหว้ครูและสาธิตวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การแสดงความเคารพ เป็นต้น
2.2 นักเรียนฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติ ได้แก่ การท่องคาบูชาครู การซ้อมแสดงความเคารพ
2.3 ครูนาเสนอตัวอย่างกรวยดอกไม้บูชาครู แล้วติดภาพและชื่อดอกไม้บูชาครู แต่ละชนิดบนกระดาน
ครูอ่านให้ฟ๎ง นักเรียนอ่านตาม
2.4 ครูเล่าความหมายของดอกไม้สดแต่ละชนิด เช่น ดอกมะเขือ ดอกเข็ม หญ้าแพรก ครูให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของดอกไม้ในพิธีไหว้ครู
2.5 ครูอธิบายแนะนาอุปกรณ์การจัดทากรวยดอกไม้
2.6 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการทางานอย่างปลอดภัย
2.7 ครูสาธิตวิธีทากรวยดอกไม้
2.6 นักเรียนลงมือทากรวยและจัดดอกไม้สดตามจิตนาการ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครู เสร็จแล้วเก็บ ทา
ความสะอาดให้เรียบร้อย
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. ท่องบทร้องเล่น โยกเยก พร้อมตบมือแสดงท่าทางประกอบ
3. ท่องพยัญชนะ / สระ และนับเลขไทย-อังกฤษ
4. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น ปา ปา ป้า โยกเยก
2. เพลง “สวัสดี” “พระคุณที่สาม” “ครูในดวงใจ”
3. สถานการณ์ “อยู่ตรงไหนดี”
4. บัตรตัวเลข 0-10
5. บล็อก สติกเกอร์
6. ภาพดอกไม้บูชาครูหรือของจริง เช่น ดอกมะเขือ ดอกเข็ม หญ้าแพรก
7. บทบูชาครู
8. ตัวอย่างกรวยดอกไม้บูชาครู
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิน้ งาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- กรวยดอกไม้บูชาครู
- การอ่านออกเสียง
- การเล่าข่าวและ
ประสมคาที่มีสระอา
เหตุการณ์
- การเขียนพยัญชนะที่
- การสวดมนต์ด้วยความ
ประสม สระอา
ตั้งใจ
สังคมศึกษาฯ
- การแสดงความเคารพ
และการไหว้
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความหมายและ
ความสาคัญของดอกไม้

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- การใช้อุปกรณ์ในการ
ทางานอย่างปลอดภัย
- บอกวิธีการทางาน
ช่วยเหลือตนเอง
- การทางานตรงเวลา

ศิลปะ
-การร้องบทร้องเล่น
-การตบมือประกอบ
จังหวะ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการแสดง
จานวนและการ
เรียงลาดับของจานวน
- การอธิบายการวิธี
จัดระบบผลงานให้ดูง่าย
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
วิชาคณิตศาสตร์
- การให้นักเรียนหาวิธีแสดงจานวนโดยใช้สื่อ เช่น ภาพบล็อกสติกเกอร์ หรือภาพอื่นจะช่วย
ให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อกึ่งรูปธรรม อันจะนาไปสู่การเข้าถึงสัญลักษณ์ได้ง่าย และเป็นธรรมชาติใน
ลาดับต่อไป
- การให้นักเรียนได้ลงมือทาการเลือกวางตาแหน่งของจานวนแต่ละจานวนจะทาให้นักเรียน
รู้ค่า และเข้าใจการเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อเรียงจากน้อยไปหามาก รวมทั้งการลดลงทีละ 1 เมื่อเรียง
จากมากไปหาน้อย ทาให้นักเรียนเข้าถึงการเรียงลาดับค่าของจานวนได้
- การให้นักเรียนนาเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพูดอธิบาย
แนวคิดด้วยภาษาของตนเอง และฝึกสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ให้การบ้านนาดอกไม้บูชาครูหรือ
ดอกไม้อื่นๆ ที่ชอบมาในวันถัดไป * หาความหมายของดอกไม้บูชาครูมาใส่ไว้ด้วย
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สัปดาห์ที่ 4 : ครูคือคนสาคัญ
แผนการสอนวันที่ 19

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4 ท 1.1 ป.1/5 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท
ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ค1.1 ป.1/1 ค 1.1ป.1/2 ว 1.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2
ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ศ 1.1ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียน สระอา การพูดเล่าเรื่องราว การเขียนอิสระ
2. ดอกไม้บูชาครู ความกตัญํู
3. ความหมายของจานวนการเปรียบเทียบจานวนและการเรียงจานวน
4. ลักษณะและหน้าที่ โครงสร้างภายนอกของพืช ทักษะทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5. วาดภาพระบายสี
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย เน้นภาษาไทย และอังกฤษคาว่า ว่า Hi, Hello , Good morning
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym โดยการตบมือเป็นจังหวะ (เสือ /สิง/กระทิง/แรด) - เสือ (ตบ-ตบ-ตบ)
สิง (ตบ-ไขว้-ตบ) กระทิง (ไขว้-ตบ-ไขว้) แรด (ไขว้-ไขว้-ตบ)
2. สร้างคาใหม่ที่ประสมสระอา
2.1 ครูเล่านิทานเรื่อง จาปาจากนางฟ้า ให้นักเรียนฟ๎ง
2.2. ครูสนทนาเกี่ยวกับตัวละครในนิทานที่ฟ๎ง
2.3 นักเรียนเล่าเรื่องที่ฟ๎งทีละคน
2.4 นักเรียนลาดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อน หลัง สรุปร่วมกัน
2.5 ครูให้นักเรียนสร้างคาใหม่ จาก คาที่ประสมสระอา กา เป็น อีกา กาน้า ปากกา
2.6 นักเรียนเขียนคา และวาดภาพประกอบ “คาใหม่”
3. ความหมายของจานวน การเปรียบเทียบจานวนและ การเรียงจานวน เรื่อง “จัดอย่างไรดี”
3.1นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ ครูจะให้จับคู่กันเปิดบัตร ครูติดคาสั่งและแบบบันทึกบนกระดาน
ครูอ่านคาสั่งนาและนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “จานวน... และจานวน... เป็นอย่างไรนะ ตรงกลางครูจะใส่คาว่าอะไรดี”
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แบบบันทึก

แบบบันทึก

3.3 ครูคว่าบัตรตัวเลข (0-10) บนโต๊ะไว้ 2 ชุด (โดยไม่เรียงลาดับ)
3.4 ครูให้นักเรียนจับคู่ออกมาเปิดบัตรตัวเลขทีละคู่แล้วครูนาบัตรตัวเลขไปติดบนแบบบันทึกข้าง
ละ 1 บัตรให้เปรียบเทียบทาอย่างนี้ทีละคู่จนครบทุกคู่
3.5 ครูใช้คาสั่ง “ให้นักเรียนช่วยกันหาคาที่จะเติมตรงกลางระหว่างตัวเลขทีละคู่” โดยครูเป็น
ผู้เขียนบันทึกตามไปเรื่อยจนครบทุกคู่
3.6 ครูใช้คาถามกระตุ้นให้คิด
- เปรียบเทียบ 2 จานวน เป็นอย่างไร
- จะเลือกใช้คาว่าอะไรดี จึงจะตรงกับที่เปรียบเทียบได้
3.7 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
- มีวิธีเปรียบเทียบ 2 จานวนได้อย่างไรบ้าง
3.8 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล (จากการอภิปราย)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym บทร้องเล่น โยกเยก ทาท่าทางประกอบตามอิสระ
2. ดอกไม้บูชา
2.1 นักเรียนเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู (9 -10 คน หรือตามความเหมาะสม
ของจานวนนักเรียนในชั้นเรียน)
2.2 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มนาดอกไม้สดมาวางรวมกัน
2.3. ครูให้นักเรียนร่วมกาหนดคาถามสิ่งที่จะศึกษา วางแผนการสังเกต การจัดข้อมูล ในการศึกษา
ลักษณะดอกไม้สดแต่ละชนิดที่สมาชิกในกลุ่มนามา
2.4 นักเรียนลงมือทาตามที่วางแผน พร้อมบันทึกข้อมูลและนาเสนอ
2.4. นักเรียนวาดภาพระบายสีดอกไม้แต่ละชนิดและช่วยกันคิดคาอธิบายลักษณะโครงสร้าง
ภายนอกของดอกไม้แต่ละชนิด
2.5 ครูให้นักเรียนทาการบ้าน เขียนอิสระ “ดอกไม้บูชาครู”
2.6 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก บทเรียนใน แท็บเล็ต (อาจจะใช้เวลาว่าง)
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยาน/ พยัญชนะ / สระ และนับเลขไทย-อังกฤษ
3. สวดมนต์
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นต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “โยกเยก”
2. นิทานเรื่อง “จาปาจากนางฟ้า”
3. บัตรตัวเลข 0 – 10
4. ภาพดอกไม้บูชาครูหรือของจริง ดอกมะเขือ ดอกเข็ม หญ้าแพรก
5. แว่นขยาย(ถ้ามี)
6. Learning Object จากแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ ดอก

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ภาพวาด
- การตอบคาถาม
ประกอบคาที่มี เกี่ยวกับนิทานที่ฟ๎ง
สระอา
- การลาดับเหตุการณ์
- เขียนอิสระ
- การสร้างคาใหม่จาก
“ดอกไม้บูชาครู” คาที่ประสมสระอา
- การเขียนคาสระอา

วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
- การวางแผนการศึกษา
- การตบมือเป็นจังหวะ
ลักษณะโครงสร้างภายนอกของ - การร้องบทร้องเล่น
ดอกไม้
- การอธิบายลักษณะโครงสร้าง
ภายนอกของดอกไม้

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการ
เปรียบเทียบจานวนและ
การเรียงจานวน

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูอาจจะใช้กิจกรรมการศึกษาTablet หน่วยการเรียนรู้พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ ดอก ล่วงหน้าใน
เวลาว่าง
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สัปดาห์ที่ 4 : ครูคือคนสาคัญ
แผนการสอนวันที่ 20

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ค 1.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ว 1.1 ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4 ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน สระ อี การพูดเล่าเรื่องราว
2. จานวน 0-10 : การเปรียบเทียบจานวน
3. ลักษณะและโครงสร้างขององค์ประกอบดอก
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. กิจกรรมทักทายยามเช้า สวัสดีแบบไทย และแบบสากล
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (มารยาทการอยู่ร่วมกัน การดูแลช่วยเหลือกัน)
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เสือ สิง กระทิง แรด ครูอ่านบทร้องเล่น “ผีตัวดา” ให้ฟ๎ง 1 รอบ
2. สระอี
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น “ผีตัวดา” ประกอบจังหวะ 2 รอบ
2.2 นักเรียนดูแผนภูมิบทร้องเล่นอ่านพร้อมกันตามที่ครูชี้
2.3 นักเรียนสังเกตคาที่มี สระอี จากบทร้องเล่น เขียนวงกลม ล้อมรอบคาสระอี
2.4 นักเรียนทุกคนออกเสียง อี แล้วช่วยกันบอกว่า สระอี เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
2.5 นักเรียนฝึกเขียนสระอี และคาประสมสระอี
3. จานวน 0-10 : การเปรียบเทียบจานวน
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนบทเรียนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ “ครูมีเรื่องให้นักเรียนช่วยหาคาตอบอยู่ 2 เรื่อง”
3.3 ครูติดสถานการณ์ (เขียนเปรียบเทียบจานวน)บนกระดาน
3.4 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ “ใบงานการเปรียบเทียบจานวน” บล็อกไม้ / ตัวนับ
ปากกาเมจิก/สีเทียน
3.5 นักเรียนลงมือทางาน ครูเดินดู ครูใช้คาถามกระตุ้น
- สังเกตดีพอหรือยัง จะมีวิธีการเปรียบเทียบได้อย่างไร
- จะแสดงการเปรียบเทียบอย่างไรดี
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- จะเลือกใช้คา / ข้อความ เปรียบเทียบว่าอย่างไร
- จะเขียนในช่องว่างอย่างไรดี
3.6 นักเรียนปฏิบัติงานจนสาเร็จ แล้วนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูชวนสนทนาอภิปรายใน
ประเด็น
- มีวิธีแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างไร
- คา / ข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ
3.7 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล(จากการอภิปราย)
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 8)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. ลักษณะและโครงสร้างขององค์ประกอบดอก
2.1 นักเรียนนาเสนอผลงานภาพวาดดอกไม้และงานเขียนอิสระ
2.2. ครูยกตัวอย่างภาพวาดดอกไม้ของนักเรียน (ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ดอกรัก ดอกพุด
ดอกบานไม่รู้โรย) ติดแสดงบนกระดาน (กรณีภาพถ่ายดอกไม้ไม่ชัดเจน ครูอาจหาภาพดอกไม้หรือดอกไม้
ของจริงมาจัดแสดงด้วย)
2.3 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนช่วยกันจัดคู่ดอกไม้ เช่น ดอกมะเขือกับดอกเข็ม ดอกรักกับ
ดอกพุด เป็นต้น
2.4 นักเรียนวางแผนออกแบบการสังเกตดอกไม้
2.5 นักเรียนสังเกตดอกไม้แต่ละคู่ แล้วอภิปรายว่าแต่ละคู่ มีอะไรเหมือนกัน/มีอะไรต่างกันบ้าง
(กลีบ เกสร สี ใบเลี้ยง ) (กรณีมีความพร้อม : ครูอาจะให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตถ่ายรูปสิ่งที่สังเกตนาเสนอ
กลุ่ม)
2.6 ครูช่วยเขียนคา/ข้อความ ที่บอกว่าเหมือน/ต่าง บนกระดาน ครูอ่านนานักเรียนอ่านตาม
2.7 ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต (Tablet) วิชา วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ ดอก เพื่อสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่
2. บทร้องเล่นมะละกอ
3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง และพยัญชนะ / สระ / นับเลขไทย-อังกฤษ
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น ผีตัวดา กรรไกร ไข่ ผ้าไหม และมะละกอ
2. แบบฝึกเขียนสระอี (ครูพิจารณาจัดทาตามความเหมาะสม)
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3. บัตรตัวเลข 0 - 10
4. ภาพ/ของจริง ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย
5. แท็บเล็ต (Tablet) วิชาวิทยาศาสตร์จาก หน่วยการเรียนรู้พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ ดอก
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- เล่าเหตุการณ์
ประจาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 8
- การอ่านบทร้องเล่น
- ภาพวาดดอกไม้
“ผีตัวดา”
- ตอบคาถามเกี่ยวกับ
คาสระอีในบทร้องเล่น
- การเขียนคาที่ประสม
สระอี

วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
-การจัดข้อมูลที่ได้จาก - การร้องบทร้องเล่น
การสังเกตดอกไม้แต่ละ
คู่ และนาเสนอผลงาน
-ระบุลักษณะโครงสร้าง
ของดอกไม้ที่มีความ
เหมือนและความต่างกัน

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายวิธีการ
เปรียบเทียบจานวน
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 4
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น ปา ปา ป้า

บทร้องเล่น ผีตัวดา

ปา ปา ป้าสระอา ปา ป้า
มีกบตัวใหญ่ ในกระเป๋าคุณป้า

มี ผี ในห้องนี้ ดูดีดีผีตัวดา
ผมยาวดูน่าขา ผีตวั ดาจาให้ดี

บทร้องเล่น โยกเยก
โยกเยกเอย น้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ
หมาหางงอ กอดคอโยกเยก

เพลง
เพลง Hello
Hello, hello, hello, I say hello.
You say goodbye.
I don’t know why. (ซ้ำ)
You say goodbye. I say hello.

เพลง กา กา
กา กา เสียงร้อง กา กา ออกไปหากิน
เช้าตรู่ทิ้งรังไปสิ้น ออกไปหากิน บินร้อง
กา กา

เพลง ผลไม้
เพลง สวัสดีแบบไทย
สวัสดีแบบไทย แล้วก็ไปแบบสากล
สวัสดีทุก ๆ คน แบบสากลแล้วก็แบบไทย
(ซ้า)

แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล (1)
มะละกอ มะละกอ มะละกอ (2)
กล้วย กล้วย กล้วย
(3)
ส้ม ส้ม
ส้ม
(4)
แอปเปิ้ล มะละกอ กล้วย ส้ม (5)
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เพลง What’s your name?

(ทานอง มองเล่ยะ)

What’s your name? Tell me What’s your name?
What’s your name? Tell me What’s your name?
My name is……………

เกม
ลูกเต๋า ใช้เป็นสื่อประกอบแผนการสอน
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นิทาน
นิทาน เรื่อง จาปาจากนางฟ้า
ครั้งหนึ่งมีสองยายตาปลูกดอกจาปาห้าต้นในสวน หมั่นดูแลทั้งรดน้า และขุดพรวนดิน
ในสวน ร่วนซุยปุ๋ยช่วยทันจาปางามข้ามคืน ผ่านไม่นานหนาสองยายตาต่างเฮฮา ชีวาสุขสันต์
จาปาจากนางฟ้าเราปลูกกันเพียงสามวัน ออกดอกงามตามใจปอง พลันปรากฏนางฟ้า
ยายตาจ้องเป็นดั่งของล้าค่า อย่าทาหายนางฟ้าบอกความลับกับตายาย ปลูกไว้กินไว้ขายไม่
ยากจนหากยายตามีทุกข์ ไม่สุขใจดอกจาปาจักเปลี่ยนได้อย่าฉงนให้ยายตาอธิษฐาน คลายกังวล
เราจะช่วยร่ายมนต์หมายสมใจปองคืนวันผ่าน บ้านยายตา หลังคาขาดอยากได้เงินสักบาทซ่อม
ทาสีเก็บจาปาหมดทุกต้น หวังจะขายไม่รอรีหวังทาสี ซ่อมหลังคา ในคราเดียว ผ่านทุ่งนาพบอีกา
ดวงตาใหญ่จ้องปลาว่ายแหวกวารีมีเฉลียว คิดละโมบอยากได้ปลาไว้คนเดียว อีกาเฉี่ยวโฉบขา
ยายตาพลันอีกาโฉบตะกร้าจาปาหลุด ยายเร็วรุดคว้าไม้หมายไล่หนีอีกาโกรธจิกจาปาไม่หวังดี
ตะกร้าหลุด หล่นวารีบินหนีทันพักศาลา สองยายตาต่างสิ้นหวังบ้านเราพัง ไร้เงินบาท ไม่วาดฝ๎น
ตาโทษยายยายโทษตากล่าวโทษกันไม่สุขสันต์ ไม่สุขใจ ใครช่วยทีดั่งท้องฟ้าแกล้งยายตา หลังคา
ขาดฝนตกสาดยายกับตาอุราเฉาไม่มีเงินไม่ได้ปลา ทุกข์จริงเราสุดแสนเศร้าวอนนางฟ้า ปรากฎ
ไวสองยายตา เรียกนางฟ้านางฟ้าจ๋าดอกจาปาเป็นหลังคา จะได้ไหมนางฟ้าจ๋า ช่วยยายตา ร่าย
มนต์เร็วไวสัญญาให้ ไม่ละโมบอีกแบ่งป๎นยายกับตา สัญญา ไม่กล่าวโทษ ไม่มัวโกรธสามัคคีกัน
แก้ไขนางฟ้าบอกไม่ต้องใช้มนต์ดลใจ เพียงตายายอดทนออม พร้อมพากเพียรฟ๎งนางฟ้าสองยาย
ตา ต่างมุ่งมั่นจะแบ่งป๎น มีน้าใจ ไม่แปรเปลี่ยนเรื่องผ่านมาจดจาไว้ เป็นบทเรียนเร่งพากเพียร
หมายสิ่งใดได้ดังปอง ฟ๎งเรื่องราวสองยายตาพาให้คิด หนึง่ ชีวติ เรากาหนด อย่าหมดหวัง หาก
มัวรอโชคชะตาอาจพาพัง หากจริงจัง สองมือร่วมแรง แกร่งกว่ามนต์
** สองมือของเรานี่แหละดั่งมนต์**
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สถานการณ์
แผนการสอนที่ 16
คาสั่ง : ให้นักเรียนกินขนมทีละคนและเขียนบันทึกผล
จานวนขนมที่เหลืออยู่ในจานแต่ละครั้งไปเรื่อย ๆ
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สถานการณ์
แผนการสอนที่ 17
คาสั่ง : ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาโยนลูกเต๋าทีละคน
แล้วบันทึกผลการโยนลงในกระดาษบันทึก

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียน “คา” หรือ
“ข้อความ” แสดงการเปรียบเทียบผลการโยน
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สถานการณ์
แผนการสอนที่ 17
แบบบันทึก ผลการโยนลูกเต๋า
กลุ่ม.........
กลุ่ม...........

.................
.................
.................
.................
.................
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สถานการณ์
“อยู่ตรงไหนดี”
แผนการสอนที่ 18
คาสั่ง : ให้นักเรียนช่วยกันจัดบัตรตัวเลขทีละใบ
ให้เรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
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ลูกอมมีจานวนเท่าไร
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สัปดาห์ที่ 5-6
แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูนาไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมสาหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้

สัปดาห์ที่ 5-6
“ความเป็นพลเมือง”
หลังจากผ่านการเตรียมความพร้อมในสัปดาห์ที่ 1–4 มาแล้ว เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ช่วงบ่าย
ก่อนเลิกเรียน ครูจะใช้เป็นเวลาสาหรับการนาเสนอนักเรียนให้รู้จักกับ “หนังสือ” และกระบวนการอ่านโดย
กิจกรรม “อ่านให้ฟัง” สื่อการอ่านที่เลือกใช้ ได้แก่ นิทาน หรือ เรื่องราวสั้น ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
เป้าหมาย หรือจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ที่กาหนดไว้ สาหรับนักเรียนชั้น ป.1 ที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้เกิด
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากร
ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม การเลือกใช้สื่อการอ่านให้ฟังในระยะนี้จึงเป็น นิทาน หรือเรื่องราวที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ “การใช้สิ่งของและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า” หรือ “การทาหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบ” เป็นต้น อันจะเป็น “ต้นเรื่อง” หรือ “ประเด็น” สาหรับการสนทนา
อภิปรายหาข้อตกลงสาหรับปฏิบัติต่อไป สัปดาห์ที่ 5 เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มเตรียมฐานคิดเกี่ยวกับ
ความพอเพียง การใช้สิ่งของและทรัพยากรอย่างประหยัดและให้คุ้มค่า นิทาน เรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
จะช่วยสร้างความตระหนักและเป็นต้นเรื่อง การสนทนา ระดมความคิดเห็น กาหนดเลือกสิ่งของเครื่องใช้
และเลือกวิธีใช้อย่างมีเหตุผลให้ประหยัดคุ้มค่า มีข้อตกลงที่จะพยายามปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สัปดาห์ที่ 6 จึง
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับทากิจกรรม เตรียมฐานแนวคิดนักเรียน เพื่อการปรับพฤติกรรมในวิถีชีวิตให้
เอื้อต่อการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี สาระสาคัญที่นักเรียนควรจะได้รับการเตรียมแนวคิดสร้าง
ประสบการณ์ให้เห็นความสาคัญของการเป็นพลเมืองในเบื้องต้น ได้แก่
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของตนเองและบุคคลรอบตัว
หน้าที่และความรับผิดชอบพื้นฐานในฐานะสมาชิก เช่น
- สมาชิกครอบครัว
- สมาชิกกลุ่ม
- สมาชิกห้องเรียน
เป็นต้น
ดังนั้น กิจกรรม “อ่านให้ฟัง” สื่อการสอน เช่น นิทาน เรื่องราวสั้น ๆ ในสัปดาห์นี้จึงควรมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ ความเป็นพลเมือง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น เพื่อเป็นต้นเรื่องให้ได้ประเด็นสนทนา
ระดมความคิด หาข้อตกลง และทาประชามติ กาหนดเป็น“ข้อตกลง” ของห้องเรียนให้ฝึกฝน ปฏิบัติการ
ตามหน้าที่แต่ละอย่างด้วยความรับผิดชอบต่อไป
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“ภาษาไทย”
การเรียนรู้ภาษาไทย ตาม “แผนการสอน 200 วัน” ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โดยใช้วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นสื่อหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับ “หลักภาษา” และฝึกทักษะ “การใช้ภาษา”นั้น
การเลือกใช้วรรณคดีหรือวรรณกรรมประเภทบทร้อยกรองหรือบทร้องเล่นเพื่อเป็นสื่อหรือ
เป็นสถานการณ์ในการเรียนรู้ของเด็ก ควรคานึงถึงความเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของเขา และ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมและสาระที่เรียนรู้ เช่น นาบทร้องเล่น “ปา ปา ป้า” มาเป็นสถานการณ์ ฟัง
ท่อง อ่านและนาไปสู่การเรียนรู้หลักภาษา “สระอา” อย่างเป็นธรรมชาติ และนาบทร้องเล่น “ผีตัวดา”
มาเป็นสถานการณ์การสอน “สระอี” เป็นต้น
เนื้อหา “หลักภาษา” ที่จะนามาใช้จัดการเรียนรู้ในระยะนี้ยังเป็นเรื่องของสระเดี่ยว เสียง
ยาว เช่น สระ อี อู เอ เป็นต้น
ส่วนกิจกรรม ควรเลือกใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
กิจกรรมมีจังหวะเร็ว-ช้า สลับกันไป และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ไม่อยู่นิ่ง ได้สังเกต
จากการฟังและการมองเห็นเกี่ยวกับรูปร่างและองค์ประกอบของคา พยัญชนะและสระ ได้ฝึกออกเสียง
ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานเป็นธรรมชาติ และได้ค้นพบความรู้ใหม่ เรื่องราวใหม่ๆด้วยตนเอง เช่น ได้สร้าง
คาใหม่หรือค้นหาความหมายของคาด้วยตนเอง เป็นต้น
“คณิตศาสตร์” : จานวน...มาจากไหน
เมื่อครูมั่นใจว่านักเรียนได้เข้าถึงความหมายของจานวน (0-10) อย่างแท้จริงแล้ว จากการได้
ลงมือปฏิบัตินาตัวเลขต่าง ๆ ไปใช้จากการแสดงแทนด้วยตนเอง และการได้อธิบายแนวคิดให้เหตุผลด้วย
ตนเองเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น สาหรับช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะการนานักเรียนไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของจานวนให้ลึกซึ้งขึ้นในมิติการเกิดของจานวนต่างๆ โดยผ่านสถานการณ์และกิจกรรมที่เขาจะ
ได้เผชิญและลงมือทาและหาข้อค้นพบด้วยตนเองได้ต่อไปนี้
การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือทาด้วยตนเอง เช่น “ลูกแก้วแสนกล” “ลูกโป่ง
ย้ายที่” การเลือกซื้อดอกไม้ และการเปิดปากถ้า จะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจานวนที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ ได้แก่ จานวน 5, 6 และ 7, 8 หรือการสามารถมองเห็นจานวนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งดอกไม้
9 ดอก และการเปิดปากถ้าที่มีก้อนหิน 10 ก้อน เช่น “ลูกแก้วแสนกล” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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(8)
การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้จัดเรียงตารางบันทึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็น
เกี่ยวกับ :
การเรียงลาดับ
การสลับที่ของตัวเลขที่เกิดขึ้น และได้มองเห็นการบวก การลบโดยที่นักเรียนไม่ได้ใช้
สัญลักษณ์ เช่น การรวมกัน (2 กับ 3 ได้ 5) เป็นต้น
การทางานกลุ่มและการนาเสนองานเป็น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา ได้
ให้เหตุผลในการหาทางแก้ปัญหาและทาผลงาน มีการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยการพูดอธิบายแนวคิดของ
ตนเองและแนวคิดของกลุ่ม
ในช่วงสัปดาห์ที่ 5-6 ใกล้จะถึง “วันไหว้ครู” แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ครูจะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจความสาคัญของ “กิจกรรมวันไหว้ครู” ได้รับรู้ถึงความหมายของกิจกรรมในวันนั้น
ฝึกไหว้แสดงความเคารพครู รู้จักกับเพลงที่เกี่ยวกับพระคุณของครู บทไหว้ครูรวมทั้งได้ลงมือจัดดอกไม้
ร้อยมาลัย หรือประดิษฐ์ของใช้เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูต่อครู
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สัปดาห์ที่ 5 : วันสุนทรภู่
แผนการสอนวันที่ 21

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1
ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/6 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. อ่าน เขียน สระ อี ฟัง พูด วรรณคดีของสุนทรภู่ (สุดสาคร)
2. จานวน 1-5 และ 0
3. ความสาคัญ ความเป็นมาของ “วันสุนทรภู่” 4. ประวัติบุคคลสาคัญ “สุนทรภู่”
5. การทักทายและการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good morning, Good
afternoon
.)1. ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สวัสดี, Good morning, Hi, Hello
(จากภาคผนวกสัปดาห์ที่ 2)
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีน้าใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “จับตัว” ทาท่าทางประกอบเพลง
2. สระ อี อ่านออกเสียงคาที่ประสมสระอี
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่น “ผีตัวดา” ประกอบจังหวะ
2.2 ครูและนักเรียนอ่านบทร้องเล่น “ผีตัวดา” ประกอบจังหวะพร้อมกันอีก 2 รอบ
2.3 ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
2.4 นักเรียนฝึกประสมคาสระอี โดยครูกาหนดพยัญชนะให้นักเรียนแจกลูกสะกดคาพร้อม
กันด้วยปากเปล่า แล้วเขียนคาที่ประสมสระ อี
3. จานวน 5 เรื่อง “จานวน 5 มาจากไหน”
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูให้นักเรียนเล่นเกมทายจานวนลูกแก้ว โดยครูบอกจานวนทั้งหมดที่มี แล้วให้นักเรียน
ทายจานวนลูกแก้วที่อยู่ในมือแต่ละข้าง จากนั้นเฉลยโดยการนับ
3.3 ครูแนะนากิจกรรม “ลูกแก้วแสนกล” (จานวนนับ 5) และอุปกรณ์ ได้แก่ จานเล็ก
2 ใบ ลูกแก้ว 5 ลูก ตารางบันทึก ปากกาเมจิก/สีเทียน
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3.4 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
“ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันจัดลูกแล้วทั้ง 5 ลูกใส่จาน 2 ใบ ให้ได้หลากหลายแบบที่สุด จากนั้นสังเกตและ
บันทึกผลการจัดลูกแก้วแต่ละครั้งลงในตารางแบบบันทึกที่ครูแจกให้ แล้วนาตารางบันทึกผลที่ได้ไปติดลง
บนกระดานนาเสนอ”
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจากลุ่ม
3.6 แต่ละกลุ่มทากิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้คาถามกระตุ้น เช่น ยังมีแบบอื่นอีก
หรือไม่ ช่วยกันตรวจคาตอบ
3.7 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน้าชั้น ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอผลงาน เพื่อนและครู
ฟังการนาเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน
3.8 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
-จานวนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
-เป็นจานวนแบบใดบ้าง
-วิธีการจัดเรียงตารางบันทึกให้เป็นระบบดูง่าย
3.9 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลตามหัวข้อการอภิปราย
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยใช้ กิจกรรมเพลง “จับตัว”
2. ผลงานสุนทรภู่
2.1 ครูนาเสนอเรื่องราวจากวรรณคดี (เลือกเรื่อง/ตอน ทีละชุดๆ สั้นๆ)
ผลงานของสุนทรภู่ (ฉาย VDO, อ่านให้ฟัง)
2.2 ครูชวนสนทนาให้เล่าย้อนกลับเรื่องราวที่ฟัง/ดู ไปแล้ว ครูเขียนบันทึกบนกระดาน
ลาดับเหตุการณ์ตามที่นักเรียนเล่า และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของลาดับเหตุการณ์
2.3 ครูอ่านเหตุการณ์ที่เขียนบันทึกบนกระดาน นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน
2.4 ครูชวนสนทนาตั้งคาถามให้นักเรียนตอบและแสดงเหตุผลทีละคนในประเด็น “ตัวละคร
ที่ฉันชอบ” ครูเขียนบันทึกบนกระดาน
2.5 ครูให้ใบงานเตรียมอุปกรณ์การทาหน้ากากตัวละครที่ชอบมาในวันถัดไป
3. การทักทาย และการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good morning, Good afternoon
3.1 ครูร้องเพลง “Good morning” ให้นักเรียนฟัง 2 รอบแล้ว ครูติดแผนภูมิเพลง
“Good morning”
3.2 ครูอ่านนาเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม
3.3 นักเรียนฟังครูร้องเพลงแล้วร้องตาม
3.4 ครูแสดงท่าทางให้นักเรียนปฏิบัติตาม และนักเรียนแสดงท่าทางและร้องเพลงพร้อมกัน
3.6 แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน
3.7 กลุ่ม A ทักทายเพื่อนในกลุ่ม B ด้วยคาว่า Good morning เพื่อนในกลุ่ม B
ตอบรับ Good morning เช่นเดียวกัน แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การพูดทักทายอย่างเป็น
ทางการในภาษาอังกฤษแบ่งตามช่วงเวลา Good morning ใช้ทักทายกันในตอนเช้าเที่ยง พร้อมกับติด
บัตรคา Good morning บนกระดาน และในทานองเดียวกันถ้านักเรียนพบกันในตอนบ่ายให้ใช้คาว่า
Good afternoon ครูติดบัตรคาบนกระดานและให้นักเรียนอ่านตามอีกครั้งหนึ่ง
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3.8 นักเรียนจับคู่ฝึกพูดทักทายด้วยคาว่า Good morning. และ Good afternoon
จนคล่องแล้วให้ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ครูเสริมแรงนักเรียนด้วยการชมเชย
3.9 ให้นักเรียนอาสาสมัครถือบัตรคา Good morning แสดงหน้าชั้นแล้วพูดคาว่า
Good morning ให้นักเรียนทั้งชั้นพูดตามพร้อมแปลว่าสวัสดีตอนเช้า
3.10 คาว่า Good afternoon ให้ปฏิบัติเหมือนคาว่า Good morning
3.11 นักเรียนจับคู่กันกล่าวทักทายตามเวลาที่ครูบอก เช่น สวัสดีตอนเช้า ให้นักเรียน
แต่ละคู่ทักทายกันว่า Good morning และครูพูดว่าสวัสดีตอนบ่าย ให้นักเรียนแต่ละคู่ทักทายกันด้วย
คาว่า Good afternoon
3.12 นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง Good morning/Good afternoon พร้อมกัน
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง/บทร้อยกรอง
3. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทร้องเล่น “ผีตัวดา”
เพลง “จับตัว” “Good morning”
เกมทายจานวนลูกแก้ว
สถานการณ์ “ลูกแก้วแสนกล”
ตัวอย่างผลงาน สุนทรภู่
วีดิทัศน์ สุนทรภู่

การวัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การร่วมกิจกรรม
-ตารางบันทึกผลการจัด -การอ่านออกเสียงคาที่
-การทางานกลุ่ม
ลูกแก้ว
ประสมสระอี
-การแจกลูกสะกดคาที่มี
สระอี
-การเขียนคาที่ประสม
สระอี
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
-การร้องบทร้องเล่น
-ใช้คาทักทายง่ายๆ ตามแบบที่ฟังได้
-การร้องเพลง
-พูดโต้ตอบด้วยคาสั่งง่ายๆ ในการสื่อสาร
-การเคลื่อนไหวท่าทางประกอบ
ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟังได้
บทเพลง
-มีความมั่นใจในการแสดงออก

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสารจากการนาเสนอ
และการสะท้อนผลงาน
จานวน 5 มาจากไหน
ความเป็นพลเมือง
-การทบทวนกติกา
ห้องเรียน ความ
รับผิดชอบในหน้าที่
มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น มีน้าใจ
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กิจกรรมเสนอแนะ
วิชาคณิตศาสตร์
-กิจกรรม “ลูกแก้วแสนกล” เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ที่มาของจานวน “5” เข้าใจ
จานวนอย่างเป็นธรรมชาติ จากการมองเห็นลูกแก้วที่เขาจัดใส่ในจานทั้ง 2 ใบไม่เท่ากัน เช่น
1 กับ 4, 4 กับ 1, 2 กับ 3 เป็นต้น
-การบันทึกผลการจัดลูกแก้วซ้าบ่อยๆ จะทาให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้น
หาวิธีการจัดจานวนที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้ได้ผลซ้าเดิม แต่การเกิดผลซ้าเดิม 3-4 ครั้ง
จะเริ่มทาให้นักเรียนเริ่มเข้าใจการสลับที่กันของการบวกด้วยตนเอง
-การบันทึกผลกิจกรรม “ลูกแก้วแสนกล”จากการมองเห็นลูกแก้วที่จัดและการบันทึกที่หย่อน
ทุกครั้งทาให้นักเรียนเข้าใจการรวมจานวนสองจานวนที่มีผลบวกเป็น 5 ได้อย่างเป็นนามธรรม
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สัปดาห์ที่ 5 : วันสุนทรภู่
แผนการสอนวันที่ 22

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียน สระ อี ฟัง พูด วรรณคดีของสุนทรภู่ (สุดสาคร)
2. จานวน 6
3. ความสาคัญ ความเป็นมาของ “วันสุนทรภู่”
4. งานศิลปะ (การวาดภาพระบายสี) ทาหน้ากากตัวละคร ทาหุ่นตัวละคร
5. การทักทาย และการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good morning
Good afternoon
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์
ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

Brain Gym ท่องบทร้องเล่น “ผีตัวดา” ทาท่าทางประกอบ
สระ อี อ่านออกเสียงคาที่ประสม
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น “ผีตัวดา” ประกอบจังหวะ (เช่น ตบมือ
ชกมวย อื่นๆ) หรือร้องเพลง “สระอี” ฝึกลีลามือ
2.2 นักเรียนร่วมกันหาคาประสมสระอี ที่มีความหมาย และนาคามาสร้างคาใหม่ เช่น สี
เป็น สีดา สีเขียว ดี เป็น ดีใจ ความดี (ด้วยปากเปล่า)
2.3 นักเรียนนาคาใหม่ที่สร้างมาช่วยกันแต่งประโยคด้วยปากเปล่า
2.4 ครูแจกใบงานและอ่านใบงาน คาที่ประสมด้วยสระอี ให้นักเรียนฝึกเขียนและวาด
ภาพประกอบคา
3. จานวน 6 มาจากไหน
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ให้นักเรียนเล่นเกมทายจานวนลูกแก้ว โดยครูบอกจานวนทั้งหมดที่มี แล้วให้นักเรียน
ทายจานวนลูกแก้วที่อยู่ในมือแต่ละข้าง จากนั้นเฉลยโดยการนับ
3.3 ครูแนะนากิจกรรม ลูกโป่งย้ายที่ (จานวนนับ) และอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกโป่ง 6 ลูก
และเสายึดลูกโป่งตารางบันทึก ปากกาเมจิก
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3.4 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ “ให้
แต่ละกลุ่มช่วยกันจัดผูกลูกโป่งทั้ง 6 ลูกไว้กับเสายึดให้ได้หลากหลายแบบที่สุด จากนั้นสังเกตและบันทึก
ผลการจัดและผูกลูกโป่งแต่ละครั้งลงในตารางแบบบันทึกที่แจกให้ แล้วนาตารางบันทึกผลไว้ ไปติดลง
บนกระดานนาเสนอ”
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจากลุ่ม
3.6 แต่ละกลุ่มทากิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้คาถามกระตุ้น เช่น ยังมีแบบอื่นอีก
หรือไม่ ลองเช็คคาตอบ
3.7 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน้าชั้น ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอผลงาน เพื่อนและครู
ฟังการเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.8 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
-จานวนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
-วิธีการจัดเรียงตารางบันทึกให้เป็นระบบดูง่าย
3.9 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล (ตามที่ได้อภิปราย)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องบทร้องเล่น “จับตัว”
2. ครูทบทวนตัวละคร และสอบถามอุปกรณ์ที่ครูให้เตรียม
2.1 ครูสาธิตวิธีทาหน้ากากตัวละครครูแจกอุปกรณ์ พร้อมอธิบายการใช้อุปกรณ์อย่าง
ปลอดภัย
2.2 นักเรียนลงมือทาหน้ากากตัวละครที่ฉันชอบ แล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงาม
2.3 ครูนาสนทนาเกี่ยวกับตัวละคร ให้นักเรียนจินตนาการและเขียนอิสระในประเด็น
“ถ้าฉันเป็น......”
2.4 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้ากากและงานเขียนอิสระ
2.5 ครูให้ใบงาน “เขียนบทสนทนาตัวละคร”จากหน้ากากที่ทา เตรียมแสดงในวันพรุ่งนี้
3. การทักทาย และการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good morning, Good afternoon
3.1 ทบทวนการพูดทักทาย และถาม/ตอบ
3.2 ทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และสลับคู่ ใช้ประโยค (ฝึกซ้า โดยนักเรียนเลือก
สถานการณ์ ตอนเช้า ตอนบ่าย หรือนักเรียนคิดสถานการณ์เอง)
Hi Hello
Good morning, Good afternoon
What’s your name?
My name is ……………
3.3 ครูทบทวนการแนะนาตนเองของเจ้าของภาษา เชื่อมโยงก้บวัฒนธรรมไทย
3.4 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง ที่เรียนผ่านมาแล้วเพลงใดก็ได้
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ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอ่านเรื่องให้ฟัง (ความพอเพียง/รู้จักประหยัด/และเห็นคุณค่าสิ่งของต่างๆ)
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจ้อง/บทร้อยกรอง เช่น “จับตัว” หรือ “ผีตัวดา”
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทร้องเล่น เช่น “ผีตัวดา” “จับตัว”
เพลง สระอี
เกมทายจานวนลูกแก้ว
สถานการณ์ “ลูกโป่งย้ายที่”
บัตรตัวเลข
ใบงานคาที่ประสมด้วยสระอี
บัตรรายชื่อตัวละคร

การวัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การร่วมกิจกรรม
-ตารางบันทึกผลการจัด
-การอ่านออกเสียงคาที่
-การทางานกลุ่ม
และการผูกลูกโป่ง
ประสมสระอี
-หน้ากากตัวละคร
-การสร้างคาใหม่ที่มีสระ
-การเขียนและภาพวาด
อี
ประกอบคาที่มีสระอี
-การแต่งประโยคจากคา
ที่มีสระอี
-การเขียนคาที่มีสระอี
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและ
-ใช้คาทักทายง่ายๆ ตามแบบที่ฟังได้-พูดโต้ตอบ
เทคโนโลยี
ด้วยคาสั่งง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตาม
-บอกวิธีการทางาน
แบบที่ฟังได้
ช่วยเหลือตนเอง
-มีความมั่นใจในการแสดงออก
-การใช้วัดสุอุปกรณ์
อย่างปลอดภัย
ความเป็นพลเมือง
-ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่
มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล
การสื่อสารจากการ
นาเสนอและการสะท้อน
ผลงาน จานวน 6
มาจากไหน
ศิลปะ
-การเคลื่อนไหว
แสดงท่าทางประกอบ
บทร้องเล่น
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กิจกรรมเสนอแนะ
วิชาคณิตศาสตร์
-กิจกรรม “ลูกโป่งย้ายที่” เปิดโอกาสให้นักเรียนเห็นที่มาของจานวน “6” เข้าใจจานวน
อย่างเป็นธรรมชาติ จากการมองเห็นลูกโป่งที่จัดผูกกับเสาทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากัน เช่น 1 กับ 5,
5 กับ 1, 2 กับ 4 เป็นต้น
-การบันทึกผลการจัดลูกโป่งที่ซ้าเดิม จะทาให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้น หาทาง/
วิธีการจัดผูกหลากหลายลีลาเพื่อไม่ให้ได้ผลซ้าเดิม แต่การซ้าเดิม 3-4 ครั้ง จะเริ่มทาให้นักเรียนเริ่ม
มองเห็นเรื่องการสลับที่ด้วยตนเอง
-การบันทึกผลกิจกรรม “ลูกโป่งย้ายที่” จากการมองเห็นลูกโป่งที่จัดผูกใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
ทาให้นักเรียนเข้าถึงการรวมจานวนสองจานวนที่มีผลบวกเป็น 6 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
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สัปดาห์ที่ 5 : วันสุนทรภู่
แผนการสอนวันที่ 23

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/3, ท 5.1 ป.1/1, ท 5.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1
ค 1.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ศ 3.1 ป.1/3, ศ 3.2 ป.1/2,
สาระการเรียนรู้ 1. อ่าน เขียน สระ อี ฟัง พูด วรรณคดีของสุนทรภู่ (สุดสาคร)
2. จานวน 7
3. งานศิลปะ (วาดภาพระบายสี) ทาหน้ากากตัวละคร ทาหุน่ ตัวละคร
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ
Brain Gym ท่องบทร้องเล่น “คาถาดี”
ท่องบทร้องเล่น “ผีตัวดา”
2.1 นักเรียนจับคู่ จับมือกันกระโดดสลับซ้ายขวา ตามบทร้องเล่น”ผีตัวดา” แล้วเปลีย่ นคู่

2-3 ครั้ง
2.2 ครูแจกใบงานคาถาดี ครูอ่านให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคาที่มีสระอี
2.3 ฝึกแจกลูกสะกดคาที่มีอยู่ในวงกลม
2.4 ครูกาหนดคาสระอีให้นักเรียนช่วยกันสร้างคาใหม่ด้วยปากเปล่าและฝึกอ่านออกเสียงจาก
คาที่สร้างขึ้น เช่น ชี เป็น แม่ชี ยายชี บวชชี เป็นต้น ดี เป็น ตาดี คนดี ไปดี เป็นต้น
2.5 ครูแจกใบงาน โดยกาหนดคาและภาพที่เกี่ยวกับคาสระอี ให้นักเรียนนาคาไปเขียนลงใน
ใบงาน
3. จานวน 7 มาจากไหน
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ทายจานวนลูกแก้ว” โดยครูบอกจานวนลูกแก้วทั้งหมดที่มี
แล้วให้นักเรียนทายจานวนลูกแก้วที่อยู่ในมือแต่ละข้าง จากนั้นเฉลยโดยการนับ
3.3 ครูแนะนากิจกรรม “ลูกโป่งย้ายที่” (จานวนนับ 7) และอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกโป่ง
7 ลูก เสายึดลูกโป่-ง ตารางบันทึก ปากกาเมจิก
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3.5 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ “ให้แต่
ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีจัดผูกลูกโป่งทั้ง 7 ลูกกับปลายเสายึดทั้ง 2 ข้าง จากนั้นสังเกตและบันทึกผลการ
จัดลูกโป่งในตารางแบบบันทึกที่แจกให้ แล้วนาตารางบันทึกผลไว้ ไปติดลงบนกระดานนาเสนอ”
3.6 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจากลุ่ม
3.7 แต่ละกลุ่มทากิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้คาถามกระตุ้น เช่น ยังมีแบบอื่นอีก
หรือไม่ ลองเช็คคาตอบ
3.8 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน้าชั้น ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอผลงาน เพื่อนและครู
ฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.9 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
-จานวนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
-วิธีการจัดเรียงตารางบันทึกให้เป็นระบบดูง่าย
3.10 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล (ตามที่ได้อภิปราย)
3.11 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 9)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องเพลง “Down and Up Song
2. ละครหน้ากาก (วรรณกรรมสุนทรภู่)
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างเขียนบทละครที่นักเรียนเตรียมมาและช่วยเติมเต็ม
2.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน ให้ระดมความคิด ช่วยกันสร้างเรื่องราว ทาละคร
หน้ากาก (บทบาทสมมติ) แบ่งหน้าที่กันและฝึกซ้อมละครหน้ากาก
2.3 นักเรียนนาเสนอละครหน้ากากทีละกลุ่มจนครบ
2.4 ครูชวนสนทนาย้อนประสบการณ์และเขียนอิสระสิ่งที่ประทับใจในการทาละครหน้ากาก
และนาเสนอผลงาน
ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอ่านเรื่องให้ฟัง (ความพอเพียง/รู้จักประหยัด/และเห็นคุณค่าสิ่งของต่างๆ)
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจ้อง/บทร้อยกรอง ทีเ่ รียนผ่านมาแล้ว
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทร้องเล่น “ผีตัวดา” “จับปูดา” “คาถาดี”
เพลง “Hi Hello” “Down and up Song”
เกม ทายจานวนลูกแก้ว
กิจกรรม ลูกโป่งย้ายที่
แบบฝึกที่ 9
ใบงานคาถาดี
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7. บัตรคา สระอี
8. บัตรภาพประกอบคาที่มีสระอี
9. หน้ากาก
การวัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การร่วมกิจกรรม
-แบบฝึกที่ 9
-การอ่านออกเสียงคาที่
-การทางานกลุ่ม
-บันทึกผลการจัดลูกโป่ง ประสมสระอี
-การแจกลูกสะกดคาที่มี
สระอี
-การสร้างคาใหม่ที่มีสระ
อี
-การเขียนคาจากภาพที่
เกี่ยวกับคาสระอี
-การเขียนบทละคร
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
-การแสดงบทบาทสมมติ -ทบทวนกติกาห้องเรียน
“ละครหน้ากาก”
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ มารยาทในการ
พูด ความมีน้าใจ

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสารจากการนาเสนอ
และการสะท้อนผลงาน
จานวน 7 มาจากไหน

กิจกรรมเสนอแนะ
วิชาคณิตศาสตร์
-กิจกรรม “ลูกโป่งย้ายที่” เปิดโอกาสให้นักเรียนเห็นที่มาของจานวน “7” เข้าถึงความรู้สึก
เชิงจานวนอย่างเป็นธรรมชาติ จากการมองเห็นลูกโป่งจัดผูกกับเสายึดทั้ง 2 ด้าน
ไม่เท่ากันเช่น 1 กับ 6, 6 กับ 1, 3 กับ 4 เป็นต้น
-การบันทึกผลการจัดลูกโป่งที่ซ้าเดิม จะทาให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้น หาทาง/
วิธีการจัดที่หลากหลายลีลาเพื่อไม่ให้ได้ผลซ้าเดิม แต่การซ้าเดิม 3-4 ครั้ง จะทาให้นักเรียนเริ่ม
มองเห็นเรื่องการสลับที่ด้วยตนเอง
-การบันทึกผลกิจกรรม “ลูกโป่งย้ายที่” จากการมองเห็นลูกโป่งที่จัดครั้งแล้วครั้งเล่า
ทาให้นักเรียนเข้าถึงการรวมจานวนสองจานวนที่มีผลบวกเป็น 7 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
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สัปดาห์ที่ 5 : วันสุนทรภู่
แผนการสอนวันที่ 24

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ว 1.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/2
ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4 ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ศ 1.1 ป.1/5
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.

การอ่าน เขียน สระอู ฟัง พูด
จานวน 8
โครงสร้างภายนอกของสัตว์
งานศิลปะ วาดภาพระบายสี

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

Brain Gym ร้องบทร้องเล่น “เสือ สิง กระทิง แรด” ทาท่าทางประกอบ
ท่องบทร้องเล่น บทร้อยกรอง สระ อู
2.1 ฟังบทร้อยกรอง/บทร้องเล่นสระอู “ดูหนูสู่รูงู” ประกอบจังหวะ
2.2 ครูและนักเรียนร้องบทร้องเล่นร่วมกันครูเคาะจังหวะประกอบ 2 รอบ
2.3 ครูแนะนาสระ อู ให้นักเรียนออกเสียง อู แล้วบอกด้วยว่าเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
2.4 ฝึกแจกลูกประสมคาสระอู (ปากเปล่า) โดยครูกาหนดพยัญชนะให้
2.5 ฝึกเขียนสระอู คาประสมสระอู (5 คา)
3. จานวน 8 มาจากไหน เรื่อง “จัดดอกไม้”
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา
นาเสนอสถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ให้นักเรียนฟัง “เจ้าหญิงต้องการจัดดอกไม้จานวนหนึ่ง จึงประกาศ
หาผู้ช่วยจัดดอกไม้ แต่มีผู้สมัครเข้ามาหลายคน เจ้าหญิงจึงจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อจะหาผู้ช่วย
ที่เก่งที่สุดสามารถจัดดอกไม้ได้หลากหลายวิธี”
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกใบคาสั่ง ครูอ่านนานักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ให้นักเรียนจัดดอกไม้ 8 ดอกใส่ถาด 2 ใบจะมีแบบไหนได้บ้าง”
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3.4 ครูแจกอุปกรณ์กลุ่มละ 1 ชุด ได้แก่ ดอกไม้ 8 ดอก แบบบันทึก สีเทียน
ภาพดอกไม้ 10 แผ่น กรรไกร กาวลาเท็กซ์
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติช่วยกันหาวิธีจัดดอกไม้ ครูเดินดูและใช้คาถามกระตุ้น
-แต่ละวิธีมีจานวนดอกไม้ในแต่ละถาดเป็นอย่างไร
-ตรวจสอบว่ามีวิธีจัดแบบอื่นอีกไหม
-จะจัดระบบอย่างไร ผลงานจึงจะดูง่าย
3.6 นักเรียนนาผลงานกลุ่มติดแสดงหน้าชั้น ครูให้นาเสนอผลงานและอธิบายแนวคิด/เหตุผล
ทีละกลุ่มครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.7 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
-จานวนตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแต่ละวิธีเป็นอย่างไร
-รูปแบบการจัดระบบงานเป็นอย่างไร
3.8 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล (จากการอภิปราย)
3.9 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 10)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “มดแดง” ทาท่าทางประกอบ
2. ครูซักถามสัตว์ที่ปรากฏในวรรณคดีมีอะไรบ้าง และบ้านใครเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
2.1 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม สังเกตตัวละครที่เป็นสัตว์ในวรรณคดีแล้วระดมความคิดกัน
เปรียบเทียบระหว่างสัตว์ในวรรณคดีและสัตว์ในปัจจุบัน (ลักษณะโครงสร้างภายนอก)
2.2 นาภาพสัตว์เช่น แมว สุนัข วัว ช้าง นักเรียนอภิปรายโครงสร้างภายนอกและหน้าที่
หู ตา จมูก ปาก เท้า
2.3 นักเรียนร่วมมือกันวาดภาพระบายสี/ทาแบบจาลองเปรียบเทียบสัตว์
2.4 ส่งตัวแทนพูดนาเสนอและอธิบายเหตุผลประกอบ
2.5 ครูเติมเต็มความรู้ให้นักเรียนโดยให้ดูเนื้อหาจาก Tablet วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “รู้จัก สัตว์” “โครงสร้างภายนอกของสัตว์” และทากิจกรรม
ฉายเดี่ยว ( เกม หรือการทดสอบที่บรรจุอยู่ใน Tablet )
ก่อนเลิกเรียน
1. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง (ความพอเพียง/รู้จักประหยัด/เห็นคุณค่าของสิ่งของต่างๆ)
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “เสือ สิง กระทิง แรด” “ดูหนูสู่รูงู”

136

2. เพลง “มดแดง” “Good morning”
3. สถานการณ์ “จัดดอกไม้”
4. แบบฝึกที่ 10
5. Learning Object (LO) ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “รู้จักสัตว์”
เรื่อง “โครงสร้างภายนอกของสัตว์”
6. ภาพสัตว์ เช่น แมว สุนขั วัว ช้าง
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกที่ 10
-การออกเสียงคาที่มีสระ
-ภาพวาดระบายสี
อู
-การแจกลูกประสมคา
สระอู
-การเขียนคาที่ประสม
ด้วยสระอู

วิทยาศาสตร์
-การแสดงความคิดเห็นจากการอภิปราย
“โครงสร้างภายนอกของสัตว์”
-การนาเสนอผลงานด้วยวาจา”
-การทาแบบจาลองเปรียบเทียบสัตว์”

ศิลปะ
-การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
-การท่องบทกลอน/บท
ร้องเล่น

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสารจากการนาเสนอ
และการสะท้อนผลงาน
จานวน 8 มาจากไหน
ความเป็นพลเมือง
-ทบทวนกติกาห้องเรียน
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ มารยาท
ในการพูด ความมีน้าใจ

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูอาจจะเสนอแนะให้นักเรียนดูเรื่องอื่นที่สนใจในเวลาว่างจาก Tablet หน่วยการเรียนรู้
สัตว์ในท้องถิ่น
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สัปดาห์ที่ 5 : วันสุนทรภู่
แผนการสอนวันที่ 25

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 5.1 .1/1 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.1 ป.1/1 ส 1.1 ป.1/4 ต 1.2 ป.1/1 ศ.1/1 ป.1/5 ศ.2/1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ เรียนรู้ 1. การอ่าน เขียน ฟัง พูด วรรณคดีของสุนทรภู่ (สุดสาคร)
2. จานวน 0-10
3. ประวัติและผลงานสุนทรภู่
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์
ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

Brain Gym บทร้องเล่น “มะม่วง”
การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ
2.1 ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง (ครูสามารถเลือกนิทานได้ตามความเหมาะสม)
2.2 นักเรียนตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง เช่น มีตัวละครอะไรบ้าง สถานที่ใด นักเรียนชอบ
ตัวละครใดเพราะเหตุใด เป็นต้น
2.3 นักเรียนเขียนแผนผังความคิด ตัวละครในเรื่องจากนิทานโดยวาดภาพระบายสี
3. จานวน 0-10 : ทาแบบฝึก
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนมาในชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
3.2 ครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังว่า ครูพานักเรียนไปเที่ยวสวนดอกไม้ ระหว่างทางเดินเล่นใน
สวนดอกไม้ มีดอกไม้สีส้มและสีเหลือง ครูต้องการเลือกดอกไม้จานวน 9 ดอกเพื่อนาไปจัดใส่ถาด
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกบัตรคาสั่งให้ ครูอ่านนาและนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน
2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนเลือกดอกไม้จานวน 9 ดอกจากดอกไม้ 2 สี (ดอกไม้สีส้มและสีเหลือง)
ได้แบบใดบ้าง
3.4 ครูให้ตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์กลุ่มละ 1 ชุด ได้แก่ บล็อก กระดาษบรู๊ฟ ภาพบล็อก
ภาพดอกไม้ สติ๊กเกอร์ สีเทียน
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3.5 นักเรียนนาเสนอและอธิบายแนวคิด/เหตุผลการทางานหน้าชั้นทีละกลุ่ม ครูและเพื่อน
ฟังการนาเสนอผลงานร่วมสะท้อนผลงาน
3.6 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
-ลักษณะการเกิดของจานวนแต่ละจานวน
-วิธีเขียนแสดงจานวนในตาราง
-วิธีจัดระบบผลงาน
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 11)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือเป็นจังหวะตามจานวนครั้งที่ครูบอก
2. ครูจัดแสดงผลงานสุนทรภู่ (หนังสือ VDO อย่างหลากหลาย)
2.1 ครูให้นักเรียนเวียนชมผลงานอย่างทั่วถึงและเลือกผลงานที่ตนสนใจ
2.2 ครูชวนสนทนา ให้นักเรียนนาเสนอทีละคน “ผลงานที่สนใจ เป็นผลงานของใคร”
ครูบันทึกชื่อผลงานและชื่อเจ้าของผลงานบนกระดาน
2.3 ครูชวนสนทนาในประเด็น “สุนทรภู่เป็นใคร”
2.4 ครูนาเสนอเรื่องราว ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ (VDO, อ่านให้ฟัง)
2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเล่าย้อนกลับ วาดภาพระบายสีและเขียนอิสระเรื่อง
“สุนทรภู่” แล้วนาเสนอผลงาน
2.6 ครูร่วมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาทั้ง สัปดาห์
ก่อนเลิกเรียน
1. สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง ความพอเพียง การเห็นคุณค่าสิ่งของต่างๆ และรู้จักประหยัด
2. ร่วมกันสร้างข้อตกลงการใช้สิ่งของอย่างประหยัดร่วมกัน เช่น ดินสอ สมุด น้า ไฟฟ้า
เป็นต้น
3. ท่องบทอาขยาน
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 1 คือในหลวง...ปวงชน
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทร้องเล่น “มะม่วง”
เพลง “Good morning”
นิทานที่ครูเลือกตามความเหมาะสม
แบบฝึกที่ 11
บล็อก
ภาพสุนทรภู่
หนังสือ/วรรณคดีที่สุนทรภู่ประพันธ์
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8. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 1 คือในหลวง...ปวงชน ใน
แท็บเล็ต (Tablet) มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา

สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-ภาพวาดระบายสี
-การตอบคาถามจาก
(ศิลปะ)
เรื่องที่ฟัง
-แบบฝึกที่ 11

ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
-การเล่าเรื่องย้อนกลับ -พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆง่ายๆ
จากเรื่อง
(ทักทาย)
”ประวัติสุนทรภู่

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสาร จากการ
นาเสนอและการสะท้อน
ผลงาน จานวน 9
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
-ตบมือเป็นจังหวะ -ทบทวนกติกา
ตามคาสั่ง
ห้องเรียน ความ
รับผิดชอบในหน้าที่
มารยาทในการพูด
ความมีน้าใจ
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 5
บทร้อยกรอง
บทร้อยกรอง ดู หนู สู่ รู งู
ดู หนู สู่ รู งู งู สุด สู้ หนู สู้ งู
หนู งู สูบทร้
้ ดู ออยูงเล่
่ ดูน มู ทู่ หนู มู ทู

บทร้องเล่น จับปูดา
จับปูดา ขยาปูนา จับปูม้า คว้าปูทะเล
วิ่งไม่ทัน หกล้มขาเป๋ เหมือนปูทะเล ยักแย้ยักยัน

บทร้องเล่น “นกเอี้ยง”
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒ่า
ควายกินข้าว นกเอี้ยงหัวโต

บทร้องเล่น มะม่วง

บทร้องเล่น “ผีตัวดา”

มะม่วง เดี๋ยวร่วงหล่น วิ่งเก็บใต้ต้น เดี๋ยวหล่นใส่หัว
ใครปีนขึ้นต้น โดนมดกัดตัว ถ้าใครไม่กลัวเพลง
หูหัวบวมแดง

มี ผี ในห้องนี้ ดูดีดีผีตัวดา
ผมยาวดูน่าขา “ผีตัวดา”จาให้ดี

เพลง
เพลง “เสือ สิง กระทิง แรด”
ท่าทางประกอบ
เสือ สิง กระทิง แรด
เสือ (ตบมือ 3 ครั้ง)
สิง (ตบ ไขว้ ตบ)
กระทิง (ไขว้ ตบ ไขว้)
แรด (ไขว้ ไขว้ ตบ)

เพลง “ช้าง”
ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง
หนูเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวโตไม่เบา
จมูกยาว ยาว เรียกว่างวง
สองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว
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เพลง Down and up song
เพลง “มดแดง”
มดแดง กัดแข้งกัดขา
กัดเสื้อ กัดผ้า
ตุ้งแฉ่ง ตุ้งแฉ่ง

Down and up and walk walk walk (ซ้า)
We walk to the left
And We walk to the right.
We turn one around
And we walk walk walk.

เพลง “จับตัว”
จับหัว จับหู จับไหล่ จับไหล่ จับหู จับหัว
จับเอว แล้วก็ ส่ายตัว (ซ้า)
เอามือ จับหัว จับหู จับไหล่
ยักไหล่ ยักไหล่ (ซ้า)
จับแขน จับขา จับเข่า จับเข่า จับขา จับแขน
จับใจ ยื่นไป ให้แฟน (ซ้า)
เอามือ จับแขน จับขา จับเข่า
หมุนเข่า หมุนเข่าหมุนเข่า (ซ้า)

เพลง Hello
Hello, hello, hello, I say hello.
You say goodbye.
I don’t know why. (ซ้ำ)
You say goodbye.
I say hello.

เพลง Good morning to you
(ทานอง happy birthday)
Good morning to you. Good morning to you.
Good morning. Good morning. Good morning to you.
(เปลี่ยน Good afternoon)
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นิทาน
เด็กเลี้ยงเเกะชอบพูดปด

วันหนึ่งเด็กเลี้ยงเเกะคิดหาเรื่องสนุกๆ เล่น จึงเเกล้งร้องตะโกน ขึ้นมาว่า "ช่วยด้วย!
หมาป่ามากินลูกเเกะเเล้ว ช่วยด้วยจ้า "พวกชาวบ้านจึงพากันวิ่งมาช่วยพร้อมด้วยอาวุธ
ต่างๆ เเต่เมื่อมาถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัว "มันวิ่งไปทางโน้นเเล้วล่ะ"
เด็กเลี้ยงเเกะโป้ปดเเล้วก็เเอบหัวเราะชอบใจภายหลังต่อจากนั้นเด็กเลี้ยงเเกะ
ก็เเกล้งหลอกให้ชาวบ้านวิ่งหน้าตื่น เช่นเดิมได้อีก ๒-๓ ครั้งจนกระทั่งวันหนึ่ง
มีหมาป่ามาไล่กินเเกะจริงๆ คราวนี้เด็กเลี้ยงเเกะตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอเเหบ
คอเเห้งพวกชาวบ้านก็ไม่มาเพราะคิดว่าเด็กหลอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "คนที่มักโป้
ปดมดเท็จ เมื่อถึงคราวพูดจริงก็ยากที่จะมีใครเชื่อ
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ใบงาน คาถาดี
ดีตี ปี อี
บีมี ชีรี
ใบใด ในใจ
สีใด ใจดี ตีขา
มีใบ ในนา อีกา
ตาใส ใบชา มีใย
หนังสืออ้างอิง
1. พรพิไล เลิศวิชา. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมอง, 2555.
2. http://นิทานอีสป.net
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สถานการณ์
“ลูกแก้วแสนกล”
แผนการสอนที่ 21
คาสั่ง :
1. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันจัดลูกแก้วทั้ง 5 ลูกใส่จาน 2 ใบ
ให้ได้หลากหลายแบบที่สุด
2. ช่วยกันสังเกตผลการจัดลูกแก้วแต่ละครั้งแล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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สถานการณ์
“ลูกโป่งย้ายที่”
แผนการสอนที่ 22
คาสั่ง :
1. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีจัดผูกลูกโป่ง 6 ลูก กับปลายเสา 2 ข้าง
ให้ได้หลากหลายแบบที่สุด
2. สังเกตและบันทึกผลการจัดผูกลูกโป่งแต่ละครั้งบันทึกลงใน
แบบบันทึกแล้วนาไปติดแสดง และเสนอหน้าชั้นเรียน
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สถานการณ์
“จัดดอกไม้”

แผนการสอนที่ 24
คาสั่ง :
1. ให้นักเรียนช่วยกันจัดดอกไม้ 8 ดอก ใส่ถาด 2 ใบ จะมีแบบไหน
ได้บ้าง
2. ช่วยกันสังเกตและบันทึกผลการจัดดอกไม้แต่ละครั้งลงในแบบบันทึก
ติดแสดงบนกระดาน และนาเสนอ
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สัปดาห์ที่ 6 : ฝนจ๋า
แผนการสอนวันที่ 26

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1
ค 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.
5.
/Goodbye

การอําน เขียน พูด สระอู อํานนิทาน เรื่องราว บทร๎องเลํน
จานวน 9
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ การเกิดฝน
โรคภัยที่มากับฝน การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันและดูแลสุขภาพตนเอง
การทักทายและการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good evening

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช๎า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําเหตุการณ์ประจาวัน
ทบทวนกติกาห๎องเรียน ความรับผิดชอบในหน๎าที่ มารยาทในการอยูํรํวมกับผู๎อื่น มีน้าใจ
Brain Gym ร๎องบทร๎องเลํน “มะละกอ” ตบมือเป็นจังหวะ
สระ อู
2.1 ครูและนักเรียนรํวมกันร๎องบทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู” พร๎อมกันและทาทําประกอบ

อิสระ
2.2 ครูแจกบัตรคา/บัตรภาพ สระอู แล๎วยืนเป็นวงกลม ให๎สํงบอลไปเรื่อยๆ ครูให๎
สัญญาณหยุดลูกบอลอยูํที่ใคร ให๎อํานบัตรคาโดยอํานแจกลูกสะกดคาและให๎เพื่อนอํานตาม จนครบทุกคน
2.3 นักเรียนเขียนคาจากบัตรคา คนละ 5 คา (จับคูํอํานแจกลูกสะกดคา)
3. จานวน 9 มาจากไหน
3.1 นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในสัปดาห์ที่แล๎ว (5 นาที)
เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา
3.2 นักเรียนเข๎ากลุํม ครูเลําสถานการณ์ดอกไม๎สองสี “เด็กผู๎หญิงกับเด็กผู๎ชายจะแวะไปหา
เจ๎าหญิงจึงเลือก “ดอกไม๎ไปฝากเจ๎าหญิง เด็กผู๎หญิงชอบดอกไม๎สีชมพู แตํเด็กผู๎ชายชอบดอกไม๎สีเหลือง
แตํพวกเขาต๎องซื้อดอกไม๎ไปจานวน 9 ดอกจึงขอให๎นักเรียนชํวยเด็กผู๎หญิงและเด็กผู๎ชายเลือกซื้อดอกไม๎”
3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอํานนาและนักเรียนอํานตามพร๎อมกัน 2 รอบ
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คาสั่ง “ต๎องการซื้อดอกไม๎จานวน 9 ดอก ในจานวน 9 ดอก ให๎มีทั้งดอกสีชมพูและดอก
สีเหลืองให๎นักเรียนชํวยกันหาวิธีซื้อวําเป็นแบบใดได๎บ๎าง”
3.4 ครูให๎ตัวแทนนักเรียนแตํละกลุํมรับอุปกรณ์ ได๎แกํ ดอกไม๎ 2 สี (ชมพู, เหลือง)
บัตรตัวเลข กระดาษบรู๏ฟแบบบันทึก สีเทียน บัตรภาพดอกไม๎ (ที่ยังไมํระบายสี)สีไม๎ กาว และกรรไกร
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการทางานกลุํมใช๎คาถามกระตุ๎น
-ได๎กี่แบบแล๎ว มีแบบอื่นอีกไหม/เกิดแบบใดได๎บ๎าง
-จะจัดระบบผลงานอยํางไร ให๎ดูงําย
3.6 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน๎าชั้น ครูให๎นาเสนออธิบายวิธีคิดและเหตุผลประกอบ
ผลงานทีละกลุํม ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและสะท๎อนผลงาน
3.7 ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น
-รูปแบบการเกิดจานวน 9
-รูปแบบการจัดระบบผลงานที่ดูงําย
3.8 นักเรียนและครูรํวมกันสรุปผล (จากการอภิปราย)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร๎องเพลง “ฝนตก”
2. ฝน
2.1 ครูพานักเรียนอํานบทร๎องเลํน “ฝนตกแดดออก” นักเรียนฟังและอํานตาม 2 รอบ
นักเรียนอํานบทร๎องเลํนและแสดงทําทางประกอบจังหวะ 2-3 รอบ
2.2 ครูชวนสนทนาซักถามในประเด็น “พูดถึงฝนแล๎วนักเรียนคิดถึงอะไร” นักเรียนตอบ
คาถามทีละคน ครูเขียนคาตอบนักเรียนบนกระดาน เชํน รํม เปียก เสื้อกันฝน เป็นหวัด เป็นไข๎
เป็นต๎น
2.3 ครูอํานนา คาหรือข๎อความที่เขียนบนกระดานทีละคานักเรียนอํานตามจนครบทุกคา
2 รอบ
2.4 ให๎นักเรียนเลือกคาหรือข๎อความบนกระดานที่ชอบพร๎อมบอกเหตุผลที่เลือก นาไปเขียน
และวาดภาพประกอบระบายสีตกแตํงให๎สวยงาม
2.5 ครูเปิดเสียงบทร๎องเลํน “ฝนตกแดดออก” ให๎นักเรียนทํองตามพร๎อมแสดงทําทาง
ประกอบจังหวะ 2-3 รอบ
3. การทักทาย และการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good evening/Goodbye
3.1 ทบทวนเพลง Good morning/Good afternoon
3.2 แจ๎งจุดประสงค์การเรียนให๎นักเรียนทราบ
3.3 ครูชูบัตรคา Good morning และ Good afternoon ให๎นักเรียนดูทีละบัตร
ครูออกเสียงคา ทั้งสอง ให๎นักเรียนออกเสียงตาม
3.4 ครูอธิบายความแตกตํางระหวํางการใช๎ Good morning และGood afternoon
วําใช๎ในเวลาที่แตกตํางกัน
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3.5 ครูชูบัตรคา Good evening และ Goodbye ให๎นักเรียนดู พร๎อมกับครูออกเสียง
คาศัพท์ Good evening และGoodbye แล๎วให๎นักเรียนเดาความหมาย
3.6 ครูอธิบายการใช๎ Good evening และ Goodbye
3.7 ครูสมมติสถานการณ์วํานักเรียนพบกันในตอนเช๎าให๎ใช๎ Good morning พบกัน
ในตอนบํายให๎ใช๎ Good afternoon
3.8 ให๎นักเรียนจับคูํกันฝึกสนทนาการใช๎ Good morning และ Good afternoon
ตามเวลาที่ครูกาหนด
3.9 ให๎นักเรียนฝึกทักทายด๎วยคาวํา Good evening ซึ่งเป็นการทักทายในเวลาเย็น
และGoodbye ซึ่งใช๎ในการกลําวลา
3.10 ครูถามนักเรียนวําคากลําวลานอกจาก Goodbye แล๎วมีคาอื่นอีกหรือไมํ ครูบอก
นักเรียนวํายังมีคาอื่นอีกที่ใช๎ในการกลําวลา เชํน Bye-bye และ Bye เป็นต๎น
3.11 นักเรียนจับคูํฝึกทักทายด๎วยคาวํา Good evening และกลําวลาด๎วยคาวํา
Goodbye จนคลํอง
3.12 ให๎นักเรียนอาสาสมัครออกมานาเสนอคาทักทายในแตํละชํวงเวลาและคากลําวลาหน๎า
ชั้นเรียน
3.13 นักเรียนทุกคนทักทายและกลําวลาตามสถานการณ์ที่กาหนดและรํวมกันสรุปการใช๎คา
ทักทายและการกลําวลา
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ๎าน
2. ทบทวนการใช๎สิ่งของอยํางประหยัด
3. ทํองคาคล๎องจอง/บทร๎อยกรอง
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
2.
3.
4.
5.

บทร๎องเลํน “มะละกอ” “ฝนตกแดดออก”
บทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู”
เพลง “Hello” “ Good morning/Good afternoon” “ฝนตก”
สถานการณ์ “ดอกไม๎สองสี”
บัตรคา/บัตรภาพสระอู
บัตรภาพดอกไม๎ (ที่ยังไมํระบายสี)
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การวัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน ภาษาไทย
-การรํวม
-การเขียนคา
-การอํานออกเสียงคาที่ประสมสระอู
กิจกรรม
จากบัตรคา
-การเขียนที่ประสมสระอู
-การทางาน
-การแจกลูกสะกดคาที่ประสมด๎วย
กลุํม
สระอู
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
-การออกเสียงคาศัพท์
-การระบายสีดอกไม๎
-การพูดทักทาย ตามสถานการณ์ที่ -การร๎องบทร๎องเลํน
ครูกาหนด
-การเคลื่อนไหวทําทางประกอบบท
-การพูดกลําวลา Goodbye
ร๎องเลํน
-ความมั่นใจในการแสดงออก

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิดการให๎
เหตุผลจากการนาเสนอและ
การสะท๎อนผลงาน จานวน
9 มาจากไหน
ความเป็นพลเมือง
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน
ความรับผิดชอบในหน๎าที่
มารยาทในการอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่น มีน้าใจ
-ทบทวนการใช๎สิ่งของอยําง
ประหยัด

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูอาจแนะนาให๎นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม จาก Tablet กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย
หนํวยการเรียนรู๎เพื่อนรักเพื่อนเลํน เรื่อง ฝนตกแดดออก (เวลาวําง)
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สัปดาห์ที่ 6 : ฝนจ๋า
แผนการสอนวันที่ 27

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/4 ท 2.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.1 ป.1/1 ส 5.1 ป.1/5 พ 4.1 ป.1/1 พ 4.1 ป.1/2 พ 4.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/3
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 1.2 ป.1/1 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.
5.

การอําน เขียน พูด สระอู อํานนิทาน เรื่องราว บทร๎องเลํน
จานวนนับ 10
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ การเกิดฝน
โรคภัยที่มากับฝนการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันและดูแลสุขภาพตนเอง
การทักทายและการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good evening/Goodbye

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช๎า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําเหตุการณ์ประจาวัน
ทบทวนกติกาห๎องเรียน ความรับผิดชอบในหน๎าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

Brain Gym อํานบทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู”
อํานออกเสียงคาที่ประสมสระอู
2.1 ครูและนักเรียนรํวมกันร๎องเพลง “จับปูดา” พร๎อมทาทําประกอบ
2.2 นักเรียนชํวยกันคิดคาสระ อู ครูเขียนบนกระดาน
2.3 นาคาที่เขียนไว๎บนกระดาน มาสร๎างคาใหมํ ด๎วยปากเปลํา
2.4 ฝึกลีลามือ
3. จานวน 10 มหัศจรรย์
3.1 นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล๎ว (5 นาที)
เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา
3.2 นักเรียนเข๎ากลุํม ครูเลําสถานการณ์ “เมื่อเด็กผู๎หญิงกับเด็กผู๎ชายเลือกซื้อดอกไม๎ได๎แล๎ว
จากนั้นก็ออกเดินทางไปพบเจ๎าหญิง แตํระหวํางทางผํานภูเขาลูกใหญํที่มีถ้า ซึ่งเจ๎ายักษ์ใจร๎ายได๎จับเจ๎า
หญิงไปขังไว๎ข๎างในที่ปากถ้ามีก๎อนหินก๎อนใหญํอยูํจานวน 10 ก๎อน เจ๎ายักษ์ใจร๎ายบอกวําถ๎าเด็กทั้งสอง
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อยากจะเข๎าไปพบเจ๎าหญิงในถ้า ต๎องคิดวิธีเอาหินออกจากปากถ้าให๎ได๎หลายๆ แบบ “ครูจึงขอให๎
นักเรียนชํวยเด็กทั้งสองคนนั้นคิดวิธีเอาก๎อนหิน 10 ก๎อนนั้นออกจากปากถ้าด๎วย
3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอํานนาให๎นักเรียนอํานตามพร๎อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ให๎นักเรียนชํวยกันหาวิธีเปิดปากถ้า โดยนาก๎อนหินออกให๎ได๎หลากหลายแบบ ที่สุด
เขียนแสดงวิธีการแตํละแบบลงในแบบบันทึกกิจกรรม”
3.4 ครูให๎ตัวแทนกลุํมรับอุปกรณ์ ได๎แกํ บล็อกคนละ 10 บล็อก แบบบันทึกกิจกรรม
ปากกาเมจิก
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูแตํละกลุํม และใช๎คาถามกระตุ๎น
-ทาแบบใดได๎บ๎าง มีแบบอื่นอีกหรือไมํ
-จะบันทึกอยํางไรให๎ดูงํายเป็นระบบ
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym กระโดด (ซ๎าย ซ๎าย ซ๎าย ขวา ขวา ขวา หน๎า หน๎า หน๎า
หลัง หลัง หลัง)
2. ครูทบทวนบทเรียนที่ผํานมาและให๎นักเรียนร๎องเพลง “ฝนตกแดดออก”
2.1 ครูชวนสนทนาซักถามในประเด็น “หน๎าฝนคนมักปุวยเป็นอะไรบ๎าง” (ให๎นักเรียนเลํา
ประสบการณ์ที่เคยพบ (3-5 คน)
2.2 ครูอํานเรื่องให๎ฟังเกี่ยวกับ “ฝน/โรคภัยและวิธีดูแลสุขภาพในหน๎าฝน”
2.3 ครูชวนสนทนาให๎นักเรียนเลําย๎อนกลับเรื่องที่ฟังแบบตํอเนื่องกันจนจบเรื่อง ครูเขียน
บันทึกเรื่องที่เขียนบนกระดานครูอํานนาแล๎วนักเรียนอํานตาม
2.4 ให๎นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนอิสระ เรื่อง “เป็นหวัด” พร๎อมนาเสนอ
3. การทักทาย และการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good evening/Goodbye
3.1 ทบทวนการพูดทักทาย และถาม/ตอบ
3.2 ทากิจกรรมกลุํม กิจกรรมคูํ และสลับคูํ ใช๎ประโยค (ฝึกซ้า โดยนักเรียนเลือก
สถานการณ์ ตอนเช๎า ตอนบําย หรือนักเรียนคิดสถานการณ์เอง)
Hi Hello
Good morning , Good afternoon
Good evening
What’s your name?
My name is ……………
Good bye
3.3 ครูทบทวนการแนะนาตนเองของเจ๎าของภาษา เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
3.4 นักเรียนรํวมกันร๎องเพลงและแสดงทําทางประกอบเพลง ที่เรียนผํานมาแล๎วเพลงใดก็ได๎
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ๎าน
2. ทบทวนการใช๎สิ่งของอยํางประหยัด
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3. ทํองบทอาขยาน
4. เลํานิทานให๎นักเรียนฟัง เรื่อง “อึ่งอํางกับวัว”
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู”
เพลง “จับปูดา” “ฝนตกแดดออก” “Hello” “ Good morning/Good afternoon”
นิทาน เรื่อง อึ่งอํางกับวัว
สถานการณ์ “เปิดปากถ้า”.
บล็อก
แบบฝึกคัดลายมือ

สังเกต
-การรํวมกิจกรรม
-การทางานกลุํม

สุขศึกษา พลศึกษา
-การบอกวิธีดูแลสุขภาพ
ในหน๎าฝน
-การปฏิบัติตนเพื่อ
ปูองกันโรคภัยในหน๎าฝน

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การฝึกลีลามือ
-การอํานออกเสียงคาที่มี
-แบบบันทึกกิจกรรม
สระอู
-ภาพวาดระบายสี
-การเขียนคาที่มีสระอู
-การสร๎างคาใหมํที่มีสระ
อู
ภาษาอังกฤษ
-การออกเสียงคาศัพท์
-พูดทักทาย ตาม
สถานการณ์ที่ครูกาหนด
-พูดกลําวลา Goodbye
-ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา
-มีความมั่นใจในการ
แสดงออก

ศิลปะ
-การร๎องเพลง
-การเคลื่อนไหวแสดง
ทําทางประกอบบทเพลง

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให๎เหตุผล การ
สื่อสารจากการนาเสนอ
และการสะท๎อนผลงาน
จานวน 10 มหัศจรรย์
ความเป็นพลเมือง
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน
ความรับผิดชอบใน
หน๎าที่ มารยาทในการ
พูด ความมีน้าใจ
-ทบทวนการใช๎สิ่งของ
อยํางประหยัด
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สัปดาห์ที่ 6 : ฝนจ๋า
แผนการสอนวันที่ 28

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3
ค 6.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4 ว 8.1 ป.1/5
ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ส 5.1 ป.1/5 ส 5.2 ป.1/2
ส 5.2 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.
5.

การอําน เขียน พูด สระอู อํานนิทาน เรื่องราว บทร๎องเลํน
จานวนนับ 10
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ การเกิดฝน
โรคภัยที่มากับฝน การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันและดูแลสุขภาพตนเอง
การทดลองทางวิทยาศาสตร์

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช๎า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําประสบการณ์
ทบทวนกติกาห๎องเรียน ความรับผิดชอบในหน๎าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

Brain Gym ร๎องเพลง “สัปดาห์หนึ่ง”
ร๎องบทร๎องเลํน/บทร๎อยกรองสระอู
2.1 นักเรียนอํานพร๎อมกัน/อํานกลุํมใหญํ/กลุํมยํอย
2.2 อํานออกเสียงจากบัตรคา
2.3 แจกลูกสะกดคาที่มีสระอู และนาคาไปสร๎างคาใหมํ (ครูเขียนคาใหมํบนกระดาน)
2.4 ครูแจกใบงานโดยให๎นักเรียนนาคาที่กาหนดให๎ไปเขียนใต๎ภาพ
3. จานวน 10 มหัศจรรย์
3.1 นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนกิจกรรมชั่วโมงที่แล๎วมา (10 นาที)
3.2 นักเรียนตัวแทนแตํละกลุํมรับผลงาน (ที่กลุํมทาในชั่วโมงที่แล๎ว) พร๎อมอุปกรณ์
3.3 นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน ครูเดินดูและใช๎คาถามกระตุ๎น
-ทาแบบใดได๎อีกบ๎าง มีแบบอื่นอีกไหม
-จะบันทึกอยํางไรให๎ดูงํายเป็นระบบ
3.4 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน๎าชั้น ครูให๎นักเรียนพูดนาเสนอ อธิบายแนวคิดและ
เหตุผลประกอบผลงานทีละกลุํม เพื่อนและครูฟังการนาเสนอ และรํวมสะท๎อนผลงาน
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3.5 ครูชวนอภิปรายสรุปผลในประเด็น
-รูปแบบการเปิดปากถ้า
-รูปแบบการจัดระบบผลงาน
3.6 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 12)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เคลื่อนไหว “เตะ” (ซ๎าย ซ๎าย ขวา ขวา หน๎า หลัง หน๎า หน๎า หน๎า)
2. ครูนานักเรียนไปเรียนบริเวณสนามนอกห๎องเรียน (ควรเลือกวันที่มีแดดออก) นักเรียนยืนเป็น
วงกลมโดยมีครูยืนตรงกลาง
2.1 ครูร๎องนาบทร๎องเลํน “ฝนตกแดดออก” นักเรียนทํองตามพร๎อมแสดงทําทางประกอบ
จังหวะ 2-3 รอบ (จากเร็ว ไปช๎า)
2.2 ครูชวนสนทนาให๎นักเรียนจินตนาการและตอบคาถามในประเด็น “จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าครู
ฉีดน้าจากสายยางพํนในอากาศ” นักเรียนคิดและคาดเดา ครูหยิบบัตรคา (ที่เตรียมการไว๎) ตามที่เด็ก
คาดเดา ชูขึ้นให๎เด็กเห็นและอํานพร๎อมกัน เชํน น้าพุํง น้าเป็นฝอย น้าไมํไหล เปียก เป็นต๎น
2.3 ครูนา ร๎องบทร๎องเลํน “ฝนตกแดดออก” ให๎นักเรียนทํองตามแล๎วจัดให๎นักเรียนยืน
ใหมํเป็นแถวตอน หันหน๎าเข๎าหาพระอาทิตย์ ครูยืนข๎างหน๎านักเรียน (ครูควรยืนสูงกวําเด็กเพื่อจะได๎
มองเห็นทั่วถึง)
2.4 ครูชวนสนทนาให๎นักเรียนสังเกตในประเด็น “ตอนนี้เรายืนอยูํอยํางไร”
2.5 ให๎นักเรียนทํองบทร๎องฝนตกแดดออกไปพร๎อมๆกัน 2-3 รอบ เตรียมสังเกตการฉีดน้า
วําเกิดอะไรขึ้น นักเรียนเห็นอะไรบ๎าง (การฉีดน้าควรฉีดพํนให๎เป็นฝอยในลักษณะพุํงสูงไปใน
อากาศ)
2.6 ครูสอบถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ๎าง ให๎นักเรียนพูดนาเสนอที่สังเกตเห็นประมาณ
5-7 คน
2.7 ครูทาสัญญาณให๎นักเรียนหันหลังกลับ (เป็นการยืนหันหลังให๎พระอาทิตย์แทนและ
ย๎ายที่ยืนของครูให๎อยูํหน๎าแถวของนักเรียน) แล๎วสอบถามนักเรียน “ต๎อนนี้เรายืนอยูํอยํางไร”
2.8 ครูชวนสนทนาในประเด็น”จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าเราฉีดน้าโดยหันหลังให๎พระอาทิตย์”
(ฉีดนาน 3-5 นาที)
2.9 ครูนาร๎องบทร๎องเลํน ฝนตกแดดออก นักเรียนทํองตาม พร๎อมสังเกตการฉีดน้า
ของครู
2.10 ครูชวนสนทนา “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ๎าง” เชํน เห็นน้า เห็นรุ๎งกินน้า เป็นต๎น
2.11 ครูเชิญชวนให๎นักเรียนเตรียมตัวทดลองเองในวันพรุํงนี้
ก่อนเลิกเรียน
1. อํานให๎ฟังนิทานคุณธรรม (การทาหน๎าที่ของสมาชิก)
2. บันทึกการบ๎าน
3. ทํองคาคล๎องจ๎อง/บทร๎อยกรอง ทีเคยเรียนผํานมาแล๎ว
4. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู”
บทร๎องเลํน “ฝนตกแดดออก”
เพลง “Good morning” “สัปดาห์หนึ่ง”
แบบฝึกที่ 12
บัตรคา เชํน น้าพุํง น้าเป็นฝอย น้าไมํไหล เปียก (คาที่เกี่ยวกับฝน)
น้า และสายยางฉีดน้า

สังเกต
-การรํวมกิจกรรม
-การทางานกลุํม

วิทยาศาสตร์
-การบอกสิ่งที่นักเรียน
สังเกตเห็น

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-ใบงาน
-การอํานออกเสียงจาก
-แบบฝึกที่ 12
บัตรคา
-การอํานแจกลูกสะกด
คาที่มีสระอี
-การสร๎างคาใหมํที่มีสระ
อี
-เขียนคาสระอู
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
-การร๎องบทร๎องเลํน
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน
-การร๎องเพลง
ความรับผิดชอบใน
-การเคลื่อนไหวแสดง
หน๎าที่ มารยาทในการ
ทําทางประกอบบทร๎อง พูด ความมีน้าใจ
เลํน

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให๎เหตุผล การ
สื่อสาร จากการ
นาเสนอและการสะท๎อน
ผลงาน จานวน 10
มหัศจรรย์

กิจกรรมเสนอแนะ
แนะนาให๎นักเรียนนาเสื้อกันฝนมาด๎วยในวันรุํงขึ้นเนื่องจากมีการทดลองเป็นกลุํมอาจจะเปียกได๎
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สัปดาห์ที่ 6 : ฝนจ๋า
แผนการสอนวันที่ 29

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1 ส 5.1 ป.1/5
ส 5.2 ป.1/1 ส 5.2 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4
ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.

การอําน เขียน พูด สระอู อํานนิทาน เรื่องราว บทร๎องเลํน
จานวนนับ 10
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ การเกิดรุ๎งกินน้า
การทดลองทางวิทยาศาสตร์

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช๎า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําประสบการณ์
ทบทวนกติกาห๎องเรียน ความรับผิดชอบในหน๎าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ

Brain Gym ร๎องเพลง “Good morning” “จับคูํทักทาย”
ทํองบทร๎องเลํน บทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู”
2.1 ทบทวนคาที่มีสระอู
2.2 ออกเสียงแจกลูกสะกดคา
2.3 ฝึกลีลามือ
2.4 นักเรียนเขียนแผนผังความคิดคาที่ประสมด๎วยสระอู
3. จานวน 10
3.1 นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล๎ว (5 นาที)
เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูเลําสถานการณ์ “ครูมีบัตรจานวนอยูํหลายบัตรครูอยากจัดบัตรพวกนี้ให๎เป็นคูํๆ ให๎
แตํละคูํจับกันแล๎วเป็น 10” นักเรียนชํวยครูที
3.3 นักเรียนเข๎ากลุํม ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอํานนาและนักเรียนอํานตาม 2 รอบ
แล๎วครูให๎ตัวแทนกลุํมรับอุปกรณ์ ได๎แกํ ใบกิจกรรม บัตรจานวนและตัวเลข (0-10) ปากกาเมจิก
3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติของแตํละกลุํม ใช๎คาถามกระตุ๎น
-นําจะได๎คูํกี่คูํ
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-จับคูํแบบใดได๎บ๎าง
-จัดระบบผลงานอยํางไรให๎ดูงําย
.5 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน๎าชั้น ครูให๎พูดนาเสนออธิบายแนวคิดและเหตุผลประกอบ
ผลงานทีละกลุํมครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและรํวมสะท๎อนผล
3.6 ครูนาอภิปรายในประเด็น
-คูํใดเป็น 10 บ๎าง
-วิธีจัดระบบผลงานให๎ดูงําย
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (แบบฝึกที่ 13)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือบทร๎องเลํน “เสือ สิง กระทิง แรด”
2. ครูนานักเรียนไปเรียนรู๎กลางสนาม เพื่อทาการทดลองตํอ
2.1 ครูเลําเรื่องการเกิดรุ๎งกินน้า ให๎ฟังสั้นๆ
2.2 ครูทบทวนขั้นตอนการทดลองการเกิดรุ๎งกินน้า (โดยแบํงเรียนเป็นกลุํม 5-7 คน)
2.3 ให๎นักเรียนทดลองฉีดพํนน้าด๎วยตนเอง แล๎วเก็บอุปกรณ์ตํางๆให๎เรียบร๎อย
2.4 ครูจัดแถวนานักเรียนเดินกลับเข๎าห๎องเรียน แล๎วชวนสนทนาให๎นักเรียนย๎อนคิดแล๎ว
วาดภาพระบายสี เขียนอิสระให๎หัวเรื่อง “รุ๎งกินน้า”
2.5 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูอํานเรื่องที่เกี่ยวกับ “รุ๎งกินน้า” ให๎นักเรียนฟัง
2.6 ครูให๎นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การทาเครื่องใช๎กันฝนจากเศษวัสดุในวันถัดไป
ก่อนเลิกเรียน
1. ครูอํานให๎ฟัง นิทานคุณธรรม (ลูกที่ดี/สมาชิกที่ดี)
2. สร๎างข๎อตกลงการทาหน๎าที่ ลูกที่ดี นักเรียนที่ดี เพื่อนที่ดี
3. บันทึกการบ๎าน
4. ทํองบทอาขยาน/บทร๎องเลํน
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บทร๎อยกรอง “ดูหนูสูํรูงู”
บทร๎องเลํน “เสือ สิง กระทิง แรด”
เพลง “Good morning”
สถานการณ์ “จับคูํแล๎วเป็น 10”
แบบฝึกที่ 13
บัตรจานวนและตัวเลข (0-10)
น้า และสายยางฉีดน้า
เรื่องเลํา “การเกิดรุ๎งกินน้า” (ครูพิจารณาตามความเหมาสม หรือตามสภาพท๎องถิ่น)
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สังเกต
-การรํวมกิจกรรม
-การทางานกลุํม

วิทยาศาสตร์
-การทดลองฉีดพํนน้า
-การเลําประสบการณ์
ขณะทดลองฉีดพํนน้า

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
-แบบฝึกหัดที่ 13
-การอํานออกเสียงคาที่มี -การอธิบายแนวคิด
-การวาดภาพระบายสี สระอู
การให๎เหตุผล การ
“รุ๎งกินน้า”
-การแจกลูกสะกดคาที่มี สื่อสารจากการนาเสนอ
สระอู
และการสะท๎อนผลงาน
-การลากเส๎น
จานวน 10
-การเขียนผังความคิด
คาที่ประสมด๎วยสระอู
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
-การทํองบทร๎องเลํน
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน ความ
-การตบมือเป็นจังหวะประกอบ
รับผิดชอบในหน๎าที่ มารยาทในการพูด
บทเพลง
ความมีน้าใจ
-สร๎างข๎อตกลงการทาหน๎าที่ ลูกที่ดี
นักเรียนที่ดี เพื่อนที่ดี
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สัปดาห์ที่ 6 : ฝนจ๋า
แผนการสอนวันที่ 30

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1
ว 3.1 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/2 ส 5.1 ป.1/5 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ง1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.
5.
6.

การอําน เขียน พูด สระเอ อํานนิทาน เรื่องราว บทร๎องเลํน
จานวนนับ 10
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ การเกิดฝน
วาดภาพระบายสีธรรมชาติที่พบเห็น การใช๎อุปกรณ์ทางทัศนศิลป์
ขั้นตอนการทางาน การใช๎อุปกรณ์ที่ปลอดภัย
การประดิษฐ์ ของใช๎เครื่องใช๎จากเศษวัสดุทสี่ ามารถกันน้าได๎

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช๎า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning, สวัสดี Hi, Hello
2. วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําประสบการณ์
3. ทบทวนกติกาห๎องเรียน ความรับผิดชอบในหน๎าที่ มารยาทในการพูด ความมีน้าใจ
การเรียนรู้
1. Brain Gym อํานบทร๎อยกรอง “ตาเขกะตาขา”
2. การอําน เขียน สระเอ
2.1 ครูอํานบทร๎องเลํน “ตาเขกะตาขา” ประกอบจังหวะตามแผนภูมิ
2.2 ครูอํานทีละวรรค ให๎นักเรียนอํานตาม
2.3 ครูและนักเรียนอํานพร๎อมกัน 2 รอบ
2.4 นักเรียนดูแผนภูมิ “ตาเขกะตาขา” ชํวยกันบอกวําสระตัวใดที่เรียนมาแล๎ว ครูขีดเส๎น
ใต๎คาโดยให๎นักเรียนฝึกสะกดคาและแจกลูกคาเหลํานั้น
2.5 ครูเขียนวงกลมล๎อมรอบคาที่ประสมสระ เอ ในแผนภูมิ บอก อธิบายถึงการเขียนสระ
เอ การวางรูปสระเอ
2.6 นักเรียนออกเสียง เอ หลายๆ ครั้ง แล๎วบอกวําเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
2.7 นักเรียนฝึกลีลามือคาสระเอ
3. จานวน 10
3.1 นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล๎ว (5 นาที)
เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา
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3.2 ครูเลําสถานการณ์ “ครูมีจานวนอยูํจานวนหนึ่งแตํจานวนเหลํานี้ยังไมํเป็น 10 ครู
ต๎องการหาจานวนที่เป็น 10
3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอํานนานักเรียนอํานตามพร๎อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ให๎นักเรียนชํวยกันหาวําจะต๎องเพิ่มอีกเทําไหรํจึงจะเป็น 10”
3.4 นักเรียนเข๎ากลุํม ครูให๎ตัวแทนกลุํมรับอุปกรณ์ ได๎แกํ ใบกิจกรรม บล็อก 2 สี (เชํน
บล็อกสีเหลือง กับบล็อกสีเขียว) กระดาษบรู๏ฟ สีเทียน
3.5 นักเรียนชํวยกันคิดหาวิธีเพิ่มให๎เป็น 10 เขียนนาเสนอแนวคิดในกระดาษบรู๏ฟ ครูเดินดู
ใช๎คาถามกระตุ๎น
-ตรวจสอบได๎อยํางไรวําเพิ่มจานวนได๎ถูกต๎อง
-เขียนนาเสนออยํางไรจึงเป็นระบบและดูงําย
3.6 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน๎าชั้นเรียน
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม (ครูกาหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym กิจกรรม จับตัว
2. ประดิษฐ์ของใช๎ในฤดูฝน (จากเศษวัสดุ)
2.1 ครูแตํงตัวใสํหมวก สวมเสื้อกันฝนและถือรํม นาร๎อง บทร๎องเลํน “ฝนตกแดดออก”
นักเรียนทํองตามทาทําทางประกอบจังหวะ 2-3 รอบ
2.2 ครูชวนสนทนาซักถามเกี่ยวกับเครื่องใช๎ดังกลําวในประเด็น “เราจะทาเครื่องใช๎กันฝน
อยํางประหยัดได๎อยํางไร” นักเรียนเลําประสบการณ์แสดงความคิดเห็น 3-5 คน
2.3 ครูแบํงกลุํมนักเรียนกลุํมละ (3-5 คน) แจกอุปกรณ์และใบงานขั้นตอนการทาหมวก/
รํม/เสื้อกันฝน (จากเศษวัสดุ เชํน กลํองนม ถุงพลาสติก เป็นต๎น)
2.4 นักเรียนสังเกตลักษณะและคุณสมบัติวัสดุที่นามาทาเครื่องใช๎ในฤดูฝน (กันน้าได๎)
2.5 ทดลองการกันน้าของวัสดุที่เลือกมา เปรียบเทียบวัสดุใดกันน้าได๎ดีที่สุด นักเรียนเลือก
วัสดุดังกลําวมาเป็นวัสดุที่จะจัดทาเครื่องใช๎ที่ตนเองสนใจ
2.6 ครูสาธิตการทาเครื่องใช๎ นักเรียนลงมือทาตามขั้นตอน จัดตกแตํงให๎สวยงามแล๎วจัดเก็บ
ทาความสะอาดให๎เรียบร๎อย
2.7 นักเรียนเขียนอิสระเรื่องที่ทา เชํน “รํม/เสื้อกันฝน/หมวก” แล๎วนาเสนอผลงาน (โดย
การจัดนิทรรศการ หรือเดินแฟชั่นโชว์)
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ๎าน
2. ทาฉันทามติ ข๎อตกลงการทาหน๎าที่ลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและเพื่อนที่ดี
3. ร๎องบทร๎องเลํน “ชมพูํมําเหมี่ยว”/บทอาขยาน
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ลาดับที่ 1 คือในหลวง...ปวงชน
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว”
5. สวดมนต์
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6. ร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร๎องเลํน “ตาเขกะตาขา” “ฝนตกแดดออก” “ชมพูํมําเหมี่ยว”
2. เพลง “Good morning”
3. ใบกิจกรรม บล็อก 2 สี
4. เศษวัสดุ ถุงนม กลํองนม ถุงพลาสติก
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ลาดับที่ 1 คือในหลวง...ปวงชน
ในแท็บเล็ต (Tablet) มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา
สังเกต
-การรํวมกิจกรรม
-การทางานกลุํม

วิทยาศาสตร์
-สังเกตและระบุลักษณะ
วัสดุที่ใช๎ทาเครื่องใช๎/
ของเลํน
-ระบุเกณฑ์ที่ใช๎จาแนก
วัสดุที่นามาทาเครื่องใช๎/
ของเลํน

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การฝึกลีลามือ
-การอํานแจกลูกสะกด
-การประดิษฐ์ของใช๎จาก คาสระเอ
เศษวัสดุ
-การเขียนคาสระเอ
-แบบฝึกหัดเสริม
การงานพื้นฐานอาชีพ
-ขั้นตอนการทางาน
-การใช๎อุปกรณ์อยําง
ปลอดภัย
-การนาเสนอผลงาน
(การประดิษฐ์ของใช๎/
เครื่องใช๎ที่กันน้าได๎เชํน
หมวกกันฝน กระเป๋า
กันน้า )

ศิลปะ
-การเคลื่อนไหวทําทาง
ประกอบบทร๎องเลํน
-การทํองบทร๎อยกรอง
และบทร๎องเลํน

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให๎เหตุผล การ
สื่อสารจากการนาเสนอ
และการสะท๎อนผลงาน
จานวน 10
ความเป็นพลเมือง
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน
ความรับผิดชอบใน
หน๎าที่ มารยาทในการ
พูด ความมีน้าใจ
-การทาฉันทามติ
ข๎อตกลงการทาหน๎าที่
ลูกที่ดี นักเรียนที่ดีและ
เพื่อนที่ดี
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 6
บทร้อยกรอง
บทร๎อยกรอง ดู หนู สู่ รู งู
ดู หนู สูํ รู งู
งู สุด สู๎ หนู สู๎ งู
หนู งู สู๎ ดู อยูํ ดู มู ทูํ หนู มู ทู

บทร้องเล่น จับปูดา
จับปูดา ขยาปูนา จับปูม๎า คว๎าปูทะเล
วิ่งไมํทัน หกล๎มขาเป๋ เหมือนปูทะเล ยักแย๎ยักยัน
บทร๎องเลํน ชมพู่ม่าเหมีย่ ว
ชมพูํมําเหมี่ยว เดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวหวาน
ดอกชมพูํบาน เต็มลานบ๎านเรา
บทร้องเล่น ตาเขกะตาขา
ตาเขกะตาขา ชอบร๎องราร๎องลิเก
ตาขาชอบร๎องเหํสํวนตาเขชอบร๎องรา
มานะฟังตาขา สํวนเจ๎าดาฟังตาเข
พวกเรามาฮาเฮ ฟังตาเขกะตาขา
เพลง Hello
Hello, hello, hello, I say hello.
You say goodbye.
I don’t know why. (ซ้ำ)
You say goodbye. I say hello.

บทร้องเล่น
บทร๎องเลํน มะละกอ
มะละกอ ขอสักลูก
กินแก๎ท๎องผูก ลูกสุกกินหวาน
ลูกดิบส๎มตา ทากินเมื่อวาน
อาหารอีสาน บ๎านเราชอบกิน

บทร๎องเลํน ฝนตกแดดออก
ฝนตกแดดออก นกกระจอกเข๎ารัง
แมํหม๎ายใสํเสื้อ ถํอเรือไปดูหนัง
ฝนตกคนก็แชํง ฝนแล๎งคนก็ดํา
มนุษย์นี้หนอ ดําทอเทวดา

เพลง
เพลง “เสือ สิง กระทิง แรด”
ท่าทางประกอบ
เสือ สิง กระทิง แรด
เสือ (ตบมือ 3 ครั้ง)
สิง (ตบ ไขว๎ ตบ)
กระทิง (ไขว๎ ตบ ไขว๎)
แรด (ไขว๎ ไขว๎ ตบ)
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เพลง กล้วยน้าละว้า
กล๎วยน้าละว๎า ก๎านใบตัดมา
ทาม๎าขี่วิ่ง ทาปืนแล๎วยิง
วิง่ ไลํให๎ทัน ทาดาบไว๎ฟัน เลํนกันสนุกดี

เพลง สัปดาห์หนึ่ง
สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน วันอาทิตย์ วันจันทร์
วันอังคาร วันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ สิ้นสุด
โรงเรียนเราหยุด พักผํอนสองวัน

เพลง Good morning to you
(ทานอง happy birthday)

Good morning to you. Good morning to you.
Good morning. Good morning. Good morning to you.
(เปลี่ยน Good afternoon)
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นิทาน
นิทาน เรื่อง อึ่งอ่างกับวัว

"นี่พํอ"เจ๎าอึ่งอํางตัวน๎อยพูด ลูกอึ่งอํางตัวหนึ่งพอเห็นวัวเป็นครั้งแรกก็กลับมาคุย
กับพํอของมันวํา "ฉันไปเจอสัตว์ประหลาดนํากลัวเข๎าตัวหนึ่ง รํางมันสูงใหญํอยํางกับ
ภูเขา มีเขาบนหัว หางยาว และกีบเท๎าของมันแยกออกเป็นสองกีบ "เฮ๎อ เด็กหนอ
เด็ก" อึ่งอํางตัวพํอเอํยตอบ "นั่นมันแคํวัวของชาวนาตระกูลไวท์เทํานั้นแล๎วมันก็ไมํได๎
ตัวโตขนาดนั้นสักหนํอย สูงกวําพํอแคํนิดเดียว แล๎วพํอก็ทาตัวเองให๎ใหญํกวํานี้ได๎
สบายๆ เลย ดูสิลูก ดังนั้นมันจึงพองตัวของมันให๎ใหญํขึ้นใหญํขึ้นอีก และใหญํขึ้นไป
อีก "ใหญํเทํานี้ใชํใหม?" อึ่งอํางตัวพํอถาม "โอโห ใหญํกวํานี้เยอะเลย" ลูกอึ่งอําง
ตอบ พํออึง่ อํางจึงพองตัวเองออกอีกครัง้ หนึง่ และถามลูกอึง่ อํางวํา เจ๎าวัวนั่นใหญํ
เทํานี้ใชํหรือไมํ " ใหญํกวํา พํอใหญํกวํานี้" ลูกอึ่งอํางตอบ ดังนั้น พํออึ่งอํางจึงสูด
หายใจเข๎าลึกๆ และพองตัวมากขึ้นและมากขึ้นตัวของมันบวมเปุงขึ้นมาเรื่อยๆ เปุงขึ้น
เรื่อยๆ แล๎วมันก็พูดวํา "พํอแนํใจวําเจ๎าวัวนํะมันไมํใหญํเทํา... " แตํแล๎วในวินาที
นั้นเองตัวพํออึ่งอํางก็ระเบิดออก
นิทานเรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา "การหลอกตัวเองยํอมนาไปสูํการทาลายตนเอง

ที่มา 1. พรพิไล เลิศวิชา. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง
กับพัฒนาการทางสมอง, 2555.
2. http://นิทานอีสบ.
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สถานการณ์
“ดอกไม้สองสี”
แผนการสอนที่ ๒๖

คาสั่ง :
๑. ต้องการซื้อดอกไม้ ๙ ดอก ให้ได้ทั้งดอกสีชมพู และดอกสีเหลือง
ให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีซื้อว่าเป็นแบบใดได้บ้าง
๒. เขียนแสดงวิธีซื้อแต่ละแบบในกระดาษบันทึก แล้วติดแสดงบนกระดาน
และนาเสนอ
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สัปดาห์ที่ 7-10
แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูนาไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมสาหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้

สัปดาห์ที่ 7-10
ความเป็นพลเมือง
ความพอเพียง ระหว่างสัปดาห์ที่ 7–8 จัดเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝน และพยายามปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้สิ่งของเครื่องใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่า ฝึกสะท้อนผลการปฏิบัติ แสดงเหตุผลอย่าง
สม่าเสมอ ต่อเนื่อง และเมื่อถึงปลายสัปดาห์ที่ 8 นักเรียนจะเริ่มมองเห็นข้อดี ข้อด้อยจากการปฏิบัติ ใช้เป็น
ข้อมูล/หาเหตุผลสาหรับร่วมกันทาประชามติ กาหนดสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากรของห้องเรียนที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน รวมทั้งวิธีปฏิบตั ิที่สมาชิกในห้องเรียนร่วมกันปฏิบัติในการใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว
จัดทาเป็น ข้อตกลง ของห้องเรียนต่อไป
การทาหน้าที่สมาชิกที่ดีด้วยความรับผิดชอบ ระหว่างสัปดาห์ที่ 7-10 เป็น 4 สัปดาห์แรกแห่ง
ความพยายามฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในการทาหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ เวลาเช้าก่อนเรียนใน
แต่ละวัน จึงเป็นช่วงโอกาสให้นักเรียนได้รายงานสะท้อนประสบการณ์ ความรู้สึก และแสดงเหตุผล การทา
และไม่ทาหน้าที่ในวิถีชีวิตจริงตามความรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติตนเองให้ดียิ่ง
ขึ้นอยู่เสมอ การเล่าสะท้อนประสบการณ์ การทา และไม่ทาหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่ละครั้ง การให้
นักเรียนได้เล่าสะท้อนทีละคน (เล่าตามที่ปฏิบัติจริง) ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกของครอบครัว ของห้องเรียน ของโรงเรียนหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาไทย
เนื้อหาที่ใช้เป็นแกนในช่วงนี้ ด้านหลักภาษาจะมีทั้งสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น เช่น
สระอุ สระออ สระอิ สระอะ สระอือ และสระไอ
กิจกรรมที่เลือกใช้ในระยะนี้ ยังคงเป็นกิจกรรมในวงจรคล้ายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการ
เรียนรู้ผ่านวรรณคดี วรรณกรรมอย่างสนุกสนานด้วยจังหวะ และท่วงทานองต่างๆ เด็กๆ ได้เคลื่อนไหว
ร่างกายตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง แต่เขาก็ได้ค้นพบเรื่องราวและความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจากการลงมือทา
ด้วยตนเองของเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเตรียมพื้นฐานการฟัง การอ่าน และการพูด ให้แข็งแรงขึ้น
เรื่อยๆ นักเรียนได้ฝึกฝนสร้างคาให้หลากหลายขึ้นและฝึกปฏิบัติสร้างประโยคง่ายๆ ด้วยปากเปล่า และ
มองเห็นความหมายของประโยคที่ใช้สื่อสารด้วยตนเอง
คณิตศาสตร์
การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาและได้ลงมือทาในการค้นหารูปแบบการเกิด
จานวนต่างๆด้วยตนเอง ทั้ง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 จากกิจกรรม”ลูกแก้วแสนกล” กิจกรรม”ลูกโป่งย้ายที่
กิจกรรม “การจัดดอกไม้” กิจกรรม “เปิดถ้า”และกิจกรรม “สร้าง 10” จะช่วยให้นักเรียนมีฐานความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการสลับที่ การเพิ่ม (บวก) การลด (ลบ) อันจะนาไปสู่ความเข้าใจในความหมายของการบวก
การหาผลบวกได้ง่ายและสะดวกขึ้นในช่วงเวลาต่อไป
การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “ตาแหน่ง” และ
“ลาดับที่” นั้นมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับ “จุดเริ่มต้น” และ “จุดสุดท้าย”
การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือเลือกตาแหน่งของสัตว์ ลูกไก่ หรือรถยนต์
เป็นต้น เช่น กิจกรรม “ใครอยู่ตรงไหน” กิจกรรม “ไม่รู้ช่วยบอกที” และการใช้วิธีถามนักเรียนได้อธิบาย
และให้เหตุผลด้วยตนเองในการเลือกตาแหน่งให้กับสัตว์/รถยนต์ บอกความแตกต่างระหว่างตาแหน่งของ
สิ่งเหล่านั้น ความแตกต่างระหว่างคาว่า “จากข้างหน้า” กับ “จากข้างหลัง” “ข้างบน” กับ “ข้างล่าง”
“อันแรก” กับ “อันสุดท้าย” จะช่วยให้เด็กรู้สึกได้และเข้าใจถึง “ตาแหน่ง” และ “ลาดับที่” อย่างแท้จริง
เมื่อครูได้มองเห็นว่านักเรียนมีพื้นฐานบางประการที่จะนาสู่การทาความเข้าใจในความหมาย
การบวก ได้ง่ายและสะดวกขึ้นแล้ว เช่น มีฐานของความเข้าใจเรื่องการเพิ่ม การลด และการสลับที่มาแล้ว
จากกิจกรรมลูกแก้วแสนกล กิจกรรมลูกโป่งย้ายที่ กิจกรรมจัดดอกไม้ กิจกรรมเปิดปากถ้า และกิจกรรม
สร้าง 10 ในจังหวะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ครูจะสามารถนานักเรียนเข้าสู่สถานการณ์เพื่อทาความเข้าใจ
ความหมายของ “การบวก” อย่างแท้จริง
กิจกรรม ลูกกบกับพระราชา จะช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นความหมายของการบวก
โดยการรวมด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อมีของอย่างเดียวกันที่มาคนละทาง (ซ้าย-ขวา) แต่มารวมกัน
หรือมาเจอกัน
การให้นักเรียนใช้ บล็อกไม้ แทนการเคลื่อนมาเจอกันของ ปลาทอง จะช่วยให้
นักเรียนได้เคลื่อนแนวคิดของตนเองจากมือถึงรูปแบบ (บล็อกไม้) ไปสู่สัญลักษณ์การรวมด้วยตนเอง
กิจกรรม “โยนบอล” ที่นักเรียนลงมือโยนด้วยตนเอง 3 ครั้ง ทั้งที่โยนลงและโยนไม่
ลง สาหรับครั้งที่โยนไม่ลงจะช่วยให้นักเรียนค้นพบความหมายของ ศูนย์ (0) และ การบวกด้วย ศูนย์ (0)
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สัปดาห์ที่ 7 : เรื่องของสัตว์
แผนการสอนวันที่ 31

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/3 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 , ศ 3.1 ป.1/1,ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 2.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. สระเอ การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความสาคัญ การเขียนอิสระ
2. จานวน 6 : เพิ่มอีกเท่าไหร่เป็น 10
3. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : บ้านของสัตว์
4. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters ( A C E I M N O )
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning. How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym กิจกรรมประกอบเพลง กระโดด
2. สระ เอ
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น ““ตาเขกะตาขา” ทาจังหวะประกอบ 2 รอบ
2.2 นักเรียนดูแผนภูมิช่วยกันบอกว่ามีคาสระ เอ กี่คา คาใดบ้าง ครูเขียนวงกลมรอบคานั้นๆ
2.3 นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดคาสระเอ ในแผนภูมิ
2.4 ครูกาหนดพยัญชนะให้นักเรียนทุกคนประสมคาสระเอ พร้อมกัน
2.5 ฝึกเขียนคาประสมสระเอ
3. จานวน 6 : เพิ่มอีกเท่าไหร่เป็น 10
3.1 ครูนาผลงานชั่วโมงที่แล้วของแต่ละกลุ่มจัดแสดงหน้าชั้นเรียน
3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ตัวแทนกลุ่มรับผลงานกลุ่ม(ที่ทาไว้ในชั่วโมงที่แล้ว) พร้อมอุปกรณ์
3.4 นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีเพิ่มให้เป็น 10 ต่อ ครูเดินดูและใช้คาถามกระตุ้น
- เราตรวจสอบได้อย่างไรว่า เพิ่มจานวนได้ถูกต้องแล้ว
- จะเขียนนาเสนออย่างไร ผลงานจึงจะเป็นระบบดูง่าย
3.5 นักเรียนนาผลงานจัดแสดงหน้าชั้น ครูให้พูดนาเสนออธิบายแนวคิดบอกเหตุผล
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3.6 ครูนาอภิปรายสรุปในประเด็น
- รูปแบบการเป็น 10
- รูปแบบการจัดระบบผลงาน
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกหัดที่ 14)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือ ประกอบการร้องบทร้องเล่น “เสือ สิง กระทิง แรด”
2. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : บ้านของสัตว์
2.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกเพลงหรือบทร้องเล่นที่เกี่ยวกับสัตว์
(เช่นเพลงช้าง เพลงเป็ด เพลงกุ้ง หอย ปู ปลา บทร้องเล่น แมวเหมียว เป็นต้น
2.2 แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดท่าประกอบจังหวะ กลุ่มละ 1 เพลง ให้เวลาซ้อม 3 นาที
2.3 จับสลากลาดับการแสดง ให้แต่ละกลุ่มแสดงหน้าชั้นจนครบ
2.4 ครูแจกใบงานกลุ่ม “การจาแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย” แล้วอ่านนาให้นักเรียนอ่านตามพร้อม
กัน และดาเนินการตามใบงาน (ครูสามารถสร้างเอง โดยพิจารณามีสัตว์อะไรบ้าง แต่ละตัวควรอยู่ที่ใดจึง
จะเหมาะสม )
2.5 ให้การบ้านไปศึกษาเรื่องสัตว์เพิ่มเติมจาก Learning Object ในแท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การจาแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย”
3. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters A C E I M N O
3.1 ครูเปิดเพลง/ร้องเพลง ABC Song ให้นักเรียนฟัง 2 รอบ
3.2 ครูติดแผนภูมิเพลง ABC Song บนกระดาน ครูอ่านให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูอ่านให้นักเรียน
ฟังแล้วครูร้องเพลงให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องเพลงตามครู
3.3 ครูสนทนาความแตกต่างระหว่างตัวอักษรไทยกับอักษรภาษาอังกฤษว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร
3.4 ครูนาบัตรตัวอักษรที่กาหนด คือ A C E I M N O ติดบนกระดานแล้วครูอ่านทีละตัวให้
นักเรียนอ่านตาม
3.5 ให้นักเรียนออกเสียงตัวอักษรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
3.6 ครูเรียกชื่อตัวอักษรพร้อมกับออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียน
ออกเสียงตัวอักษรพร้อมกัน
3.7 ครูนาตัวอักษรชุดเดิมแต่เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นามาติดคู่กันกับตัวอักษรชุดเดิม
ให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างตัวอักษรชุดเดิมกับชุดใหม่
3.8 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
3.9 ครูแจกซองบัตรตัวอักษรที่คละกันระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
3.10 ครูออกเสียงตัวอักษรทีละ 1 ตัว เช่น เอ ให้นักเรียนจับคู่ระหว่าง A และ a (Capital
letters and Small letters) กลุ่มใดจับคู่ได้ถูกต้องได้ 1 คะแนน จนครบทั้ง 7 ตัวอักษร
3.11 ให้นักเรียนแข่งกันจับคู่ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตามที่ครูบอกชื่อตัวอักษร โดย
วิ่งออกไปหน้าชั้นเรียน
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3.12 ครูแจกใบงานการลากเส้นตัวอักษรตามรอยจุดประ
3.13 นักเรียนร้องเพลง ABC’s song
3.14 นาผลงานนักเรียนติดป้ายนิเทศ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้สิ่งของอย่างประหยัด/ คุ้มค่า
4. ท่องคาคล้องจองที่เคยเรียนมาแล้ว
5. สวดมนต์
4. สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บทร้องเล่น เช่น ตาเขกะตาขา เสือ สิง กระทิง แรด
เพลง “กระโดด” “ช้าง” “กุ้ง หอย ปู ปลา” “เป็ด” “กุ้ง” ABC’s song
แบบฝึกหัดที่ 14
แผนภูมิสระเอ
บัตรตัวอักษร A C E I M N O ( ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก)
แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การจาแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย”

สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

วิทยาศาสตร์
-ทักษะการจาแนก จาก
ใบงานกลุ่ม” การ
จาแนกสัตว์ตามที่อยู่
อาศัย”

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกหัดที่ 14
- การแจกลูกสะกดคา
สระเอ
-การอ่านออกเสียงคาที่มี
ประสมเอ
- การเขียนคาที่ประสม
ด้วยสระเอ
ภาษาอังกฤษ
- การออกเสียง
ตัวอักษร
- บอกชื่อตัวอักษร

ศิลปะ
-การร้องบทร้องเล่น
เพลง
- การเคลื่อนไหวแสดง
ท่าทางประกอบบทร้อง
เล่นและเพลง
- การตบมือเป็นจังหวะ
ประกอบเพลง

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน
จานวน 6 เพิ่มอีก
เท่าไหร่เป็น 10

ความเป็นพลเมือง
- เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- ทบทวนความรับผิดชอบใน
หน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การ
ช่วยเหลือเกื้อกุลกัน
- สะท้อนการใช้สิ่งของอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า
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สัปดาห์ที่ 7 : เรื่องของสัตว์
แผนการสอนวันที่ 32

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ว 1.2 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 2.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความสาคัญ การเขียนอิสระ
2. จานวน 10
3. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย
4. ตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters A C E I M N O
5. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : ประโยชน์ของสัตว์
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning. How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “วันทั้งเจ็ด”
2. สระ เอ
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น “ตาเขกะตาขา” เป็นจังหวะและให้แสดงท่าทาง
ประกอบ ตามอิสระ
2.2 ครูแจกบัตรคาสระเอ ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดคาทีละคน แล้วให้ทุกคนยืน
เป็นวงกลม ชูบัตรคา แล้วอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดคา ทีละคน ให้เพื่อนทุกคนออกเสียงตาม
2.3 นักเรียนนาคาสระเอในบัตรคามาช่วยกันสร้างคาใหม่ โดยครูเขียนคาใหม่บนกระดาน เช่น
เท เป็น เทยา เทพี ปลาเทโพ เก เป็น ขาเก เกเร เป็นต้น
2.4 ฝึกแต่งประโยคด้วยปากเปล่า จากคาใหม่ที่สร้างขั้น
2.5 ครูแจกใบงานที่กาหนดคาสระเอ แล้วให้นักเรียนนาคาไปเขียนใต้ภาพทีมีความหมายตรงกัน
3. จานวน 10 : รูปร่างของ 10
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
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3.2 ครูเล่าสถานการณ์ “ครูรู้จักจานวน 10 แค่แบบเดียวแต่ครูอยากรู้จัก 10 ในหลายๆ รูปแบบ”
นักเรียนทาให้ครูได้เห็นหน่อย
3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนา นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ให้นักเรียนติดบล็อกเพื่อแสดงจานวน 10 ในแบบของตนเองลงในใบกิจกรรม แล้วนาเสนอ”
3.4 ครูแจกใบกิจกรรมและภาพบล็อกสติ๊กเกอร์ 10 แผ่น (หรือภาพบล็อก กาว กรรไกร และสีไม้)
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติใช้คาถามกระตุ้น
- 10 แบบใดจึงจะแตกต่างจากคนอื่น
- 10 แบบใดจึงจะดูน่าสนใจ
3.6 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูช่วยจัดระบบผลงาน (ให้ผลงานที่มีลักษณะ
/รูปแบบเหมือนกันติดแสดงอยู่ใกล้กัน) ครูให้นักเรียนนาเสนออธิบายแนวคิดและเหตุผลประกอบผลงาน
ตนเองทีละคน
3.7 ครูชวนสนทนาอภิปรายสรุปในประเด็น “รูปแบบการเป็น 10”
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกหัดที่ 15)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym กระตุ้นนวดตามจุดต่างๆ ให้เพื่อนแลกเปลี่ยนกัน
2. การจาแนกสัตว์
2.1 ครูทบทวนเรื่องที่อยู่ของสัตว์ และถามเกี่ยวกับสัตว์ที่พบเห็นในชุมชนของนักเรียน
2.2 ครูแจกแผ่นโมเดลสัตว์และตัวโมเดลสัตว์ให้กลุ่มละ 1 ชุด (ใน 1 ชุดควรมีสัตว์
หลากหลายชนิด เช่น ช้าง เสือ วัว ควาย ม้าลาย ยีราฟ สุนัข กบ หอย ปู ปลา เป็นต้น)
2.3 นักเรียนแต่กลุ่มลงมือทางานตามใบงาน“การจาแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย”และประโยชน์
ของสัตว์
2.4 นักเรียนส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน (กลุ่มละ 3 นาที)
2.5 ครูเปิด Clip VDO /นาเสนอภาพ/หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับ ชีวิตสัตว์ให้นักเรียนดู
2.6 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ชอบมาวาดภาพระบายสีและเขียนอิสระ เรื่อง
“สัตว์ที่ฉันชอบ”
2.7 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในแท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น
เรื่อง “ประโยชน์ของสัตว์”
3. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters A C E I M N O
3.1 ครูและนักเรียนทักทายด้วยคาหรือประโยคที่เรียนผ่านมาแล้ว และร่วมกันร้องเพลง
ABC’s song
3.2 ครูเปิดเพลง “The Alphabet Song” (จาก แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play
& Learn หน่วย Myself : Song)
3.3 นักเรียนฟังและสนทนาเกี่ยวกับการออกเสียง
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3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม(ตามความเหมาะสม) พร้อมฝึกออกเสียงหรือร้องเพลงตาม
3.3 ครูแนะนาและทาความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการเล่นเกม : Alphabet Game : A/a
(จาก แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play & Learn หน่วย Myself : Game)
3.4 นักเรียนจับคู่/กลุ่ม เล่นเกม (ตามความเหมาะสม) ครูช่วยดูแลขณะนักเรียนเล่นเกม
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน
3.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนและร้องเพลง (พร้อมแนะนาให้นักเรียนตรวจสอบ
ความเรียบร้อยแท็บเล็ตก่อนเก็บ)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้สิ่งของให้ประหยัด/ คุ้มค่า
4. ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง เรื่อง สุนัขผู้ซื่อสัตย์
5. ท่องคาคล้องจ้อง/บทอาขยาน
6. สวดมนต์
สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ตาเขกะตาขา”
2. เพลง“วันทั้งเจ็ด” “ABC’s song”
3. เกม Alphabet Game ใน แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play & Learn หน่วย
Myself : Game
4. แบบฝึกหัดที่ 15
5. บัตรคา และบัตรภาพ สระเอ
6. ภาพบล็อกสติ๊กเกอร์
7. Learning Object (LO) ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้สัตว์ในท้องถิ่น เรื่องรู้ประโยชน์ของสัตว์
8. แผ่นโมเดลสัตว์

สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกหัดที่ 15
- การอ่านออกเสียงแจก
-ภาพวาดระบายสี
ลูกสะกดคา ที่มีสระเอ
- การสร้างคาใหม่ทีมี
สระเอ
- การเขียนคาที่มีสระเอ
-การแต่งประโยคด้วย
ปากเปล่า

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสาร จากการนาเสนอ
และการ สะท้อนผลงาน
จานวน 10
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วิทยาศาสตร์
-ทักษะการจาแนก
“จาแนกสัตว์ตามที่อยู่
อาศัย”

วัดและประเมินผล
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
- การออกเสียงตัวอักษร -การร้องบทร้องเล่น
เพลง
- บอกชื่อตัวอักษร
- การเคลื่อนไหวแสดง
- การแสดงออกเล่นเกม ท่าทางประกอบบทร้อง
เล่นและเพลง
ตัวอักษรอย่างถูกต้อง
- การตบมือเป็นจังหวะ
และสนุกสนาน
ประกอบเพลง

ความเป็นพลเมือง
- เล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- ทบทวนการปฏิบัติ
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ สมาชิกที่ดี
มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- สะท้อนการใช้สิ่งของ
ให้ประหยัด/ คุ้มค่า

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก Tablet หน่วยการเรียนรู้สัตว์ในท้องถิ่น เรื่องรู้ประโยชน์
ของสัตว์ เรื่องอื่นๆ
สาหรับภาษาอังกฤษ ครูสามารถแนะนาให้นักเรียนฝึกออกเสียงจากการฟังเพลงหรือทากิจกรรม
เพิ่มจาก Tablet ในเวลาว่าง
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สัปดาห์ที่ 7 : เรื่องของสัตว์

แผนการสอนวันที่ 33

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/4 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/6 ว 1.2 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/3, ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความสาคัญ การเขียนอิสระ
2. จานวน 10
3. การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย
4. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : ประเภทของสัตว์
5. การวาดภาพระบายสี
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym จีบ ตัว L (มือซ้ายจีบ มือขวานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทารูปตัว L ทาสลับซ้ายขวา)
2. ทบทวนบทร้องเล่น สระ โอ
2.1 ครูร้องบทร้องเล่น “โยโย่” เคาะจังหวะประกอบ
2.2 ครู/นักเรียน ร้องบทร้องเล่น โยโย่พร้อมเคาะจังหวะประกอบ 2 รอบ
2.3 ครูสนทนาถึงสระโอ วิธีการเขียนสระโอ /การวางรูปสระโอกับพยัญชนะ
2.4 ฝึกประสมคา แจกลูกคาประสมสระโอ
2.5 สร้างคาจากคาที่ประสมสระโอ เช่น โบ เป็น มีโบ โซ เป็น โซเซ เป็นต้น
2.6 ครูเขียนคาบนกระดาน
2.7 นักเรียนคัดลายมือคาที่สร้างจาก สระโอ แล้วนามาแต่งประโยคปากเปล่า
3. จานวน 10 : นับ 10 แบบไหน
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ “จานวน 10 มีหลายรูปแบบแต่ครูไม่รู้ว่านับอย่างไรให้เป็น 10 นักเรียน
ช่วยบอกครูที”
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3.3 ครูติดคาสั่งบนกระดาน ครูอ่านนา นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง “ให้นักเรียนวาดภาพแสดงการนับ 10 ของตนเองลงในใบกิจกรรม แล้วนาเสนอ” ครูแจกอุปกรณ์
ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ใบกิจกรรม ภาพบล็อก สติกเกอร์ (หรือภาพบล็อก สีแท่งไม้ กาว และปากกาเมจิก)
3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูและใช้คาถามกระตุ้น
- มีวิธีนับอย่างไรบ้าง หลากหลายแบบไหม
- จะเขียนแสดงอย่างไรให้ดูง่าย
3.5 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน้าชั้น ครูให้นาเสนออธิบายและบอกเหตุผลในการทาผลงานทีละคน
จนครบ เพื่อนและครูฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.6 ครูชวนสนทนาอภิปรายสรุปจากผลงานนักเรียนในประเด็น
- รูปแบบการนับ 10
- การเขียนแสดงวิธีนับ
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1.Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. จัดกลุ่มสัตว์ตามเกณฑ์ภายนอก
2.1 ครูนาร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ นักเรียนร้องตามพร้อมแสดงท่าทางประกอบจังหวะ
2-3 รอบ จากเร็วไปช้า
2.2 นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ครูแจกใบงาน 2 (จัดกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ภายนอก) แล้วครูอ่านนา
นักเรียนอ่านตามพร้อมกันแล้วครูซักถามความเข้าใจ นักเรียนเกี่ยวกับงาน
2.3 ครูนาโมเดลสัตว์ของแต่ละกลุ่มคืน ให้นักเรียนช่วยกันลงมือจัดกลุ่มสัตว์
2.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน และศึกษาเพิ่มเติมใน แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์” “การจาแนกสัตว์ตามโครงสร้าง”
2.5 ครูให้การบ้านนักเรียนไปสารวจสัตว์ที่อยู่ในชุมชนหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านตนเอง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนาการปฏิบัติตน
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องสูตรคูณ
4. ท่องคาคล้องจอง / บทร้อยกรอง / บทอาขยาน
5.สวดมนต์
สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น สระ โอ : โยโย่ กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. ภาพบล็อก สีแท่งไม้ กาว และสีเทียน
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3. โมเดลสัตว์ (ครูจัดหาตามความเหมาะสม)
4. แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์” “การ
จาแนกสัตว์ตามโครงสร้าง”
สังเกต
การร่วมกิจกรรมและ
การทางาน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การคัดลายมือ
- การออกเสียงคา
-ภาพวาดการนับ 10
ที่มีสระโอ
- การเขียนคาที่มี
สระโอ
- แต่งประโยคปาก
เปล่าจากคาทีมีสระ
โอ
-การแจกลูกประสม
คาที่มีสระโอ

วิทยาศาสตร์
- ระบุและจาแนกโครงสร้าง
ภายนอกของ (สัตว์) สิ่งที่มีชีวิต
ในท้องถิ่น

ศิลปะ
-การร้องบทร้องเล่น
- การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางประกอบ
บทเพลง
- การเคาะจังหวะประกอบบทร้องเล่น

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด และการ
ให้เหตุผลการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน จานวน
10 นับ 10 แบบไหน

ความเป็นพลเมือง
- เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- ทบทวนการปฏิบัติความ
รับผิดชอบในหน้าที่สมาชิกที่
ดี
- มารยาทในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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สัปดาห์ที่ 7 : เรื่องของสัตว์
แผนการสอนวันที่ 34

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 3.1 ป.1/4 ค 1.1 ป.1/1 ว 1.2 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความสาคัญ การเขียนอิสระ
2. จานวน 10
3. การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย
4. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : การดูแลสัตว์
5. การวาดภาพตามจินตนาการ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่น “ส้มโอ”
2. สระโอ
2.1 นักเรียนดูภาพจากบัตรภาพที่ครูนามาแล้วช่วยกันบอกว่าภาพนี้คืออะไร เช่น โบ ส้มโอ แตงโม
ใบโพ โทรศัพท์ เป็นต้น
2.2 นักเรียนดูภาพแล้วพูดเกี่ยวกับคาที่ตนเองมีประสบการณ์ (คาสระโอ) ครูร่วมสนทนาและ
อธิบายความหมายและประโยชน์ของสิ่งของจากภาพ
2.3 ครูแจกกระดาษให้วาดภาพจากคาศัพท์ที่ครูกาหนดให้แล้วระบายสี
2.4 นักเรียนฝึกอ่านคาที่มีสระโอ
3. จานวน 10 : ทบทวนจานวน 10
3.1 ครูนาผลงานนักเรียนชั่วโมงที่แล้วติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนใน
ชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
3.2 ทดสอบความเข้าใจนักเรียน ครูนาแผ่นกิจกรรมภาพบล็อกขนาดใหญ่ติดบนกระดาน
3.3 ครูถามนักเรียน “ให้นักเรียนบอกว่าจะต้องเติมอะไรเพื่อให้เป็น 10”
3.4 ครูเขียนบันทึกเติมตัวเลขและจานวนตามคาตอบของนักเรียนลงในแบบบันทึกที่ติดคู่กับภาพ
บล็อก โดยเขียนไปเรื่อยๆ จนครบทุกข้อ
3.5 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ (แบบฝึกหัดที่ 16)
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym กิจกรรมประกอบ เพลง กระโดด
2. สัตว์ในชุมชน
2.1 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชุมชนหรือเลี้ยงในบ้าน
2.2 ครูอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่นให้นักเรียนฟัง 1 รอบ ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเล่า
ย้อนกลับเรื่องที่ฟังแบบต่อเนื่องกันจนจบ และตอบคาถามจากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง
2.3 ครูอ่านเรื่องราวอีกครั้ง นักเรียนอ่านพร้อมกันกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย
2.4 ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การดูแลสัตว์ที่บ้านให้เพื่อนฟัง ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษา
เพิ่มเติม
2.5 ให้นักเรียนนาอุปกรณ์การทาหน้ากากสัตว์มาในวันถัดไป
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องสูตรคูณ
4. ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้ว
5. สวดมนต์
สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น ส้มโอ
2. เพลง กระโดด
3. แบบฝึกที่ 16
4. บัตรภาพ โบ แตงโม ใบโพ โทรศัพท์
5. บล็อกไม้
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สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกที่ 16
- การเขียนคา
- ภาพวาดระบายสี
สระโอ
-การอ่านคาที่มี
สระโอ

วิทยาศาสตร์
- ระบุลักษณะของสัตว์ที่พบ
เห็นในชุมชน
-เล่าประสบการณ์การดูแล
สัตว์เลี้ยงในบ้าน

ศิลปะ
-การท่องบทร้องเล่น
-การร้องเพลง
- การเคลื่อนไหวแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การให้
เหตุผล การสื่อสาร จากการ
นาเสนอและการสะท้อนผลงาน
จานวน 10 ทบทวนจานวน 10
ความเป็นพลเมือง
- เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
-ทบทวนการปฏิบัติความ
รับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี
มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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สัปดาห์ที่ 7 : เรื่องของสัตว์
แผนการสอนวันที่ 35

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2, ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความสาคัญ การเขียนอิสระ
2. จานวน 0-10
3. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
4. ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการทางาน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ/ ร้องเพลง Hi, Hello, Good morning, How are you
today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น ส้มโอ พร้อมทาท่า จีบและตัว L
2. สระโอ
2.1 ร้องบทร้องเล่น “โยโย่”
2.2. ครูอ่านบทร้องเล่น”โยโย่” ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ นักเรียนอ่านพร้อมกับเคาะจังหวะ
2.3 นักเรียนประสมคาที่ประสมสระโอ ครูเขียนคาบนกระดาน
2.4 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ประสมสระโอ
2.5 สร้างคา เช่น โต เป็น ตัวโต โม เป็น โมโห เป็นต้น แล้วนาคาที่สร้างไปแต่งประโยค
ปากเปล่า
3. จานวน 0-10 : ทบทวน
3.1 ครูเลือกผลงานนักเรียน (0-10) ติดแสดงหน้าชั้นเรียน แล้วชวนสนทนาทบทวน
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกสื่ออุปกรณ์ เช่น บล็อกไม้ ตัวนับ เป็นต้น
3.3 ครูแจกแบบฝึกให้เป็นรายบุคคล นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติ ตั้งคาถาม
กระตุ้นและฟังเหตุผลนักเรียนตอบคาถาม เช่น ทาแบบไหนได้บ้าง มีแบบอื่นอีกไหม มีแบบที่แตกต่าง
กว่านี้ไหม ทาไมจึงคิดว่าเป็น 10 เป็นต้น
3.4 นักเรียนทาแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกที่ 17 ) แบบเสริมทักษะ “แบบไหนที่นับเป็น 10
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องบทร้องเล่นโยกเยก พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
2. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ระดมความคิดเห็นเลือกสัตว์ที่ชอบ กลุ่มละ 3-5ชนิด (ตามจานวนสมาชิก
กลุ่ม) แล้วเขียนนาเสนอครู
2.1 ครูแจกร่างแบบหน้ากากสัตว์และวิธีทาให้แต่ละกลุ่มตามที่นาเสนอให้
2.2 แต่ละกลุ่มช่วยกันทาหน้ากากสัตว์ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
2.3 ครูชวนสนทนาให้แต่ละกลุ่มคิดเรื่องเล่าสั้นๆ เขียนอิสระเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิด (ที่ทาหน้ากาก
ไว้) และซ้อมเล่าเรื่องแสดงท่าทางประกอบ
2.4 จับสลากแล้วนาเสนอทีละกลุ่มตามลาดับจนครบ
2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสัตว์ แนะนาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจาก แท็บเล็ต
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การดูแลเกี่ยวกับสัตว์” “ข้อควรระวังเกี่ยวกับ
สัตว์”
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องสูตรคูณ/ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/คาคล้องจองที่เคยเรียนมาแล้ว
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 2 วันที่รอคอย
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น โยโย่ และ โยกเยก
2. เพลง ส้มโอ
3. แบบฝึกที่ 17
4. บล็อกไม้
6. ร่างแบบหน้ากากสัตว์ (ครูจัดทาตามความเหมาะสม)
7. แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การดูแลเกี่ยวกับสัตว์” “ข้อควร
ระวังเกี่ยวกับสัตว์”
8. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 2 วันที่รอคอย ใน แท็บเล็ต
มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา
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สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางาน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกหัดที่ 17
- การแจกลูกประสมคาที่มี
สระโอ
- การสร้างคาใหม่ที่มีสระโอ
- การแต่งประโยคจากคาที่มี
สระโอ

ศิลปะ
-การแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่อง
-การร้องเพลง
-การเคาะจังหวะประกอบบทร้องเล่น
- การสร้างสรรค์ผลงานด้วยตั้งใจและความ
สุข

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน
ทบทวน จานวน
0-10

ความเป็นพลเมือง
- เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่
สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 7
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น ส้มโอ
ส้มโอ ลูกโต ส้มโอคุณยาย
ดูสีดูเปลือก
เลือกเอาไปขาย
ไปช่วยคุณยาย ร้องขายส้มโอ
บทร้องเล่น โยโย่
โย โย โย่ สระโอ โย โย่
เจ้าช้างจัมโบ้ ชอบเล่นโย โย่

1.
2.
3.

4.
5.

บทร้องเล่น ตาเขกะตาขา
ตาเขกะตาขา ชอบร้องราร้องลิเก
ตาขาชอบร้องเห่ ส่วนตาเขชอบร้องรา
มานะฟังตาขา
ส่วนเจ้าดาฟังตาเข
พวกเรามาฮาเฮ ฟังตาเขกะตาขา
บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร

ท่าทางประกอบ “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน ผู้นาสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง
สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” จนคล่อง
ผู้นาสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้
กรรไกร - ยกมือทั้งสองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้กับนิ้วกลางกางออก
เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง
ผ้าไหม - กางนิ้วแยกพองาม ออกทั้ง 10 นิ้ว ฝ่ามือหันเข้าตัวเอง
ไข่
- กามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น
1 ใบ - ชูนิ้วชี้ ทั้งสองมือขึ้น
สองบาท - ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
ห้าสิบ - ยกมือทั้งสอง กาง 5 นิ้ว หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนทาตาม
ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนทาท่าทางประกอบ
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เพลง
เพลง กระโดด
กระโดด กระโดด กระโดด
กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน
กระโดดเพื่อสร้างพลัง
กาลังให้แก่พวกเรา ลา ล่า หล่า.....สร้อย

เพลง วันทั้งเจ็ด
สัปดาห์หนึ่งมีอยู่เจ็ดวัน
วันอาทิตย์วันจันทร์ วันอังคาร กับวันพุธ
พฤหัสบดีและวันศุกร์ (ซ้า)
วันเสาร์ สนุก ลัน ลั้น ลา ลั่น ลา (ซ้า)

บทร้องเล่น โยกเยก
โยกเยกเอย น้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ หมาหางงอ กอดคอโยกเยก

นิทาน

นิทาน เรื่อง สุนัขผู้ซื่อสัตย์

บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย์มาก ในยาม
กลางคืนขณะที่มันนอนหลับ หากได้ยินเสียงผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่าเสมอ
เพื่อเตือนภัยเเก่เจ้าของบ้าน คืนหนึ่งมันได้ยินเสียงฝีเท้าคนย่าใบไม้ดัง
กรอบเเกรบเเผ่วเบาที่ใกล้รั้วบ้าน เเม้จะเห็นว่าเป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าคารามขู่
ไว้ก่อน เจ้าหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว สุนัขเฝ้าบ้านเดิน
เข้าไปดมๆ เเต่ก็ไม่กินมันยังคงเห่าต่อไปจนกระทั่งเจ้าของบ้านออกมาดู เเล้วก็
ช่วยกันจับขโมยได้ในที่สุด
ที่มา 1. พรพิไล เลิศวิชา. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมอง, 2555.
2. http://นิทานอีสป.net
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แบบฝึกที่ 14
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 36

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท. 1.1 ป.1/1 ท. 3.1 ป.1/2 ท. 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/5 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.1 ป.1/1 ส. 2.1 ป.1/1 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1 ต 2.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/การฟัง
2. จานวนและการลาดับที่
3. ตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters and Words
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Hi / Hello
2. เล่าประสบการณ์ “ความดีที่ฉันทา” ทีละคน/ฟังเรื่องที่เพื่อนรายงาน เช่น
- ต่อตนเอง - ต่อพ่อแม่ - ต่อห้องเรียน/โรงเรียน - เหตุการณ์ต่างๆ
3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. สระอุ
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่น “กินจุ” (จากแผนภูมิ) นักเรียนกวาดสายตาตามที่ครูชี้ (อ่านเป็นจังหวะ)
2.2 นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้องเล่น “กินจุ” พร้อมกัน และนักเรียนเคาะจังหวะตามเสียงที่อ่าน
2.3 ครูออกเสียงคาที่มีสระอุ เช่น จุ ฉุ ดุ ซุ ปุ ให้นักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนช่วยกันสรุป
2.4 ครูกาหนดพยัญชนะ เช่น ด ท น ต พ ให้นักเรียนนาไปประสมกับสระด้วยปากเปล่า
2.5 ครูบอกวิธีการเขียนสระ อุ การวางรูปสระอุกับพยัญชนะ
2.6 นักเรียนช่วยกันคิดคา ที่มีสระ อุ ครูเขียนคา เหล่านั้นบนกระดาน
2.7 นักเรียนเขียนคาบนกระดานลงในสมุด
3. จานวนและการลาดับที่ : ใครอยู่ตรงไหน
3.1 ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง “ที่ป่าแห่งหนึ่ง เหล่าสัตว์ทั้งหลาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เทวดาใจดีเห็นว่าเหล่าสัตว์รักใคร่ปรองดองกันจึงได้พาเหล่าสัตว์ไปเที่ยวสวนสนุก สัตว์ที่ไปเที่ยวสวนสนุก ได้แก่
ช้าง เสือ ยีราฟ ม้า และกระต่าย
3.2 ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรบนกระดานบ้าง (เครื่องเล่นสวนสนุก ช้าง เสือ ยีราฟ ม้า
และกระต่าย) มีสัตว์กี่ตัว (5 ตัว)
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
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3.3 สถานการณ์ปัญหา “มีสัตว์ไปด้วยกัน 5 ตัว และทุกตัวอยากจะขึ้นเครื่องเล่น แต่ไม่รู้ว่าจะนั่ง
ตรงไหนได้บ้าง อยากให้นักเรียนช่วยกันเลือกที่นั่งให้พวกสัตว์เหล่านี้”
3.4 ครูติดคาสั่งบนกระดาน อ่านนาแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง 1.ให้นักเรียนช่วยกันเลือกที่นั่งบนเครื่องเล่นสวนสนุกให้สัตว์ทั้ง 5 ตัวว่าจะนั่งตรงไหน จากนั้น
เขียนเลขที่นั่งของแต่ละตัวใส่ประจาตัวสัตว์
2. ให้นักเรียนช่วยกันนาสัตว์แต่ละชนิดไปนั่งเก้าอี้
3. นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและอธิบายเหตุผล

3.5 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ให้ตัวแทนนักเรียน (รูปสัตว์ 5 ตัว สาหรับติดกระดาษ
นาเสนอพร้อมติดเครื่องเล่นสวนสนุกและเก้าอี้บอกตาแหน่ง สีเทียน สีสาหรับระบายกลุ่มละ 1 แท่ง)
3.6 ครูให้นักเรียนทากิจกรรม ครูเดินดูและใช้คาถามกระตุ้นการคิดและนักเรียนเตรียมนาเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเอง
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การอธิบายและให้เหตุผลต่อการเลือกตาแหน่งของสัตว์
- ความแตกต่างระหว่างตาแหน่งของสัตว์แต่ละตัวที่นักเรียนติด
- การอธิบายและให้เหตุผลต่อการระบายสีเก้าอี้ที่สัตว์นั่ง
- ความแตกต่างระหว่างคาว่า “จากข้างหน้า” และ “จากข้างหลัง”
- ครูติดรูปสัตว์ที่ขึ้นหอคอยสวนสนุกและใช้คาถามเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจของ
นักเรียนและร่วมกันอภิปรายในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคาว่า “ข้างบน” “ข้างล่าง”
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกที่ 18)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง My Body แสดงท่าทางประกอบ
2. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters and Words
2.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2.2 ครูเปิดเพลงให้อาสาสมัครที่ครูเลือกไว้แล้ว พร้อมกับสวมหน้ากากเป็นรูปมด แมว ช้าง
ไอศกรีม คนผู้ชาย จมูกและส้ม เต้นตามจังหวะเพลง
2.3 ครูวางบัตรคาศัพท์บนโต๊ะทั้ง 7 คา แล้วครูชูบัตรคาทีละบัตรแล้วถามนักเรียนว่าคานี้ขึ้นต้น
ด้วยตัวอักษรอะไร ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกครูไม่ต้องแก้ไข ถ้าตอบถูกครูให้คาชมเชย
2.4 ครูนาบัตรคาที่วางบนโต๊ะให้อาสาสมัครอีก 7 คนถือคนละ 1 บัตร โดยครูสั่งว่า คาตัวไปนี้
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M ให้วิ่งไปจับคู่กับภาพคนผู้ชาย เช่นนี้จนครบทุกคา
2.5 เปลี่ยนอาสาสมัครทั้งบัตรคาและภาพ ฝึกจนนักเรียนสามารถจับคู่ได้ถูกต้องทุกคา
2.6 ครูให้นักเรียนออกเสียงคาศัพท์แต่ละคาให้นักเรียนออกเสียงตาม
2.7 นักเรียนใช้นิ้วเขียนคาศัพท์บนหลังเพื่อนตามที่ครูสะกดคานั้น ๆ
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2.8 นักเรียนสลับกันเขียนจนครบทุกคาและครบทุกคน
2.9 ครูแจกบัตรคาและบัตรภาพทั้ง 7 ชุด ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
2.10 ครูอธิบายการเล่นเกมจับคู่คาศัพท์กับภาพให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ โดยสาธิตให้นักเรียนดู
2.11 ครูบอกคาศัพท์ 1 คา เช่น a ant มด นักเรียนที่มีภาพและคาเหล่านั้นวิ่งออกมาจับคู่กันหน้า
ชั้น
2.12 ให้นักเรียนร่วมกันจับคู่คากับหน้ากาก
3. นักเรียนฟังนิทานเรื่อง ลิงกับลา (ให้แนวคิดเกี่ยวกับผู้นาผู้ตามที่)
3.1 ครูซักถามข้อคิดจากนิทาน โดยใช้คาถามนา เช่น ระหว่างลิงกับลา นักเรียนชอบตัวใดเพราะ
เหตุใด ถ้าเลือกนักเรียนจะเลือกเป็นตัวใด เพราะเหตุใด เป็นต้น
3.2 ครูพานักเรียนปรับเปลี่ยนการเลือกหัวหน้าห้องหรือผู้นาคนใหม่ โดยเน้นให้นักเรียนนาเสนอชื่อ
ผู้ที่เหมาะสมมาเป็นผู้นาของห้องเรียน
3.3. กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าชั้น ครูจัดเวลาให้นักเรียนที่ถูกนาเสนอสมัครเป็นหัวหน้าชั้นหา
เสียงในช่วงเวลาต่างๆ
3.4. นักเรียนแต่ละคนเลือกตั้งหัวหน้าชั้นโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจาลองการเลือกตั้ง การติด
ดวงดาวในแผ่นโปสเตอร์ของคนที่ต้องการเลือก
3.5. เมื่อได้หัวหน้าชั้นคนใหม่ นักเรียนปฏิญาณตนว่าจะเป็นหัวหน้าชั้นอย่างไร จะทางานอย่างไร
บ้าง และกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ ที่เสนอชื่อต่อไป
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2.บันทึกการบ้าน
3. ครูอ่านเรื่องให้ฟัง (ทรัพยากรธรรมชาติที่กาลังจะหมดไป เช่น ป่าไม้ น้า น้ามัน เป็นต้น
4. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม กินจุ
2. เพลง “My Body”
3. นิทานเรื่องความปรองดอง
4. สถานการณ์ “ใครอยู่ตรงไหน”
5. แบบฝึกที่ 18
6. ภาพสัตว์
7. บัตรคาศัพท์ เช่น a ant มด ( มด แมว ช้าง ไอศกรีม คนผู้ชาย จมูกและส้ม)
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สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม
- เล่าประสบการณ์
“ความดีที่ฉันทา”

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน ภาษาไทย
-แบบฝึกที่ 18 - การอ่านออกเสียงคาที่มีสระอุ
- การเขียนคาสระอุ
- การอ่านบทร้องเล่น

ศิลปะ
- การแสดงท่าทางประกอบบทเพลง

ภาษาอังกฤษ
-การออกเสียงตัวอักษรได้อย่าง
ถูกต้อง
- บอกชื่อตัวอักษรได้
- จับคู่ตัวอักษรกับภาพคาศัพท์ได้

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน
จานวนและลาดับที่
ความเป็นพลเมือง
- เล่าประสบการณ์
ความดีที่ฉันทา
-รายงานการปฏิบัติ
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ สมาชิกที่ดี
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 37

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท. 1.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1
ค 1. ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1 ต 2.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/การฟัง สระอุ
2. จานวนและการลาดับที่
3. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters and words
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษ ร้องเพลง “Down and up” ทาท่าทางประกอบ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันเช่น
- ต่อตนเอง - ต่อพ่อแม่ - ต่อห้องเรียน/โรงเรียน - เหตุการณ์ตา่ งๆ
3. รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ หน้าที่ (ที่บ้าน/ห้องเรียน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “เจ้าดอกลั่นทม” ทาท่าทางประกอบ ตรงข้ามกับครู
2. สระอุ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น กินจุ
2.2 นักเรียนบอกคาที่ออกเสียงสระอุ จากบทร้องเล่น
2.3 นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดคา สระอุ
2.4 นักเรียนวาดภาพระบายสีประกอบบทร้องเล่นตามจินตนาการ
3. จานวนและการลาดับที่ : “อยู่ตรงไหน”
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
3.2 ครูเล่านิทานให้ฟังว่า “ครอบครัวหนึ่งมีลูกเป็ดอยู่ 5 ตัว ลูกเป็ดทั้ง 5 ตัวมีชื่อว่า A,B,C,D,E
3.3 ครูให้นักเรียนจานวน 5 คน ออกมาช่วยแสดงเป็นลูกเป็ด
3.4 ครูให้นักเรียนทั้ง 5 คนออกมาแขวนป้ายชื่อหน้าห้องและนั่งลงบนเก้าอี้
3.5 ครูตกลงกับนักเรียนว่าทางซ้ายมือของนักเรียนคือข้างหน้าและฝั่งขวามือคือข้างหลัง
3.6 ครูเล่าว่า “ต่อมาลูกเป็ดทั้ง 5 ตัวพลัดหลงกับแม่เป็ด แม่เป็ดออกตาม” ครูทาท่าตามหาลูกเป็ด
“สักพักต่อมาแม่เป็ดเจอลูกเป็ดทั้ง 5 ตัวแม่เป็ดไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆ หรือเปล่า จึงได้ทดสอบ ถ้า
ลูกเป็ดสามารถทาตามที่แม่เป็ดบอกได้ แสดงว่าเป็นลูกเป็ดของแม่เป็ดจริงๆ
“ให้นักเรียนในห้องช่วยกันดูว่าใช่หรือไม่ใช่”
3.7 แม่เป็ดทดสอบว่า “ลูกเป็ดตัวที่ 3 จากข้างหน้ายืนขึ้น” “ลูกเป็ดตัวที่ 3 นั่งลง”
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3.8 แม่เป็ดทดสอบต่อว่า “ลูกเป็ด 3 ตัวจากข้างหน้า ยืนขึ้น” “ทั้งหมดนั่งลง”
3.9 แม่เป็ดทดสอบว่า “ลูกเป็ดตัวแรกยืนขึ้น” “ลูกเป็ดตัวสุดท้ายยืนขึ้น”“ลูกเป็ดตัวที่ 5 นั่งลง”
“ลูกเป็ดตัวที่ 1 นั่งลง” “ลูกเป็ดทั้งหมดนั่งลง” แม่เป็ดยอมรับลูกเป็ดเป็นลูก
3.10 ต่อมาครูถามนักเรียนที่นั่งในห้องว่าใครรู้ช่วยบอกครูทีจากคาถามต่อไปนี้
“ลูกเป็ดตัวที่ 3 ชื่ออะไร” (c) “ลูกเป็ด 3 ตัวจากข้างหน้าชื่ออะไรบ้าง” (A,B,C) “ลูกเป็ด 2 ตัว
จากข้างหลังชื่ออะไรบ้าง” (E,D/D,E)
3.11 เมื่อทดสอบเสร็จแล้วครูบอกจะให้ทากิจกรรมกลุ่มสถานการณ์ “อยู่ตรงไหน” จากนั้นอธิบาย
อุปกรณ์และกติกา ได้แก่ แบบบันทึกกิจกรรม สีเทียน โดยให้นักเรียนช่วยกันระบายสีภาพ ตามคาสั่งในแต่ละ
ข้อ
ข้อที่ 1 สัตว์จานวน 3 ตัว จากข้างหน้า
ข้อที่ 2 สัตว์ตัวที่ 3 จากข้างหน้า
ข้อที่ 3 นักเรียนคนที่ 2 จากข้างหลัง
3.12 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจากลุ่ม
3.13 แต่ละกลุ่มทากิจกรรม ครูช่วยอ่านคาสั่ง
3.14 นักเรียนออกมานาเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชั้น
3.15 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- ความแตกต่างระหว่างจานวนกับลาดับที่
- ความหมายของอันแรก และอันสุดท้าย
- ความแตกต่างระหว่างคาว่า “จากข้างหน้า” และ “จากข้างหลัง”
- การอธิบายและให้เหตุผลต่อการเลือกจานวนและลาดับที่
- ครูติดรูปคน ดอกไม้ ผีเสื้อ ส้ม และปลา และถามเกี่ยวกับจานวนและลาดับที่เพื่อเป็นการ
ทบทวน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain Gym) ร้องเพลง My body แสดงท่าทางประกอบ
2. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร : Letters and words
2.1 นักเรียนร้องเพลง
2.2 ครูชูบัตรภาพ มด แมว ช้าง ไอศกรีม คนผู้ชาย จมูกและส้ม ทีละบัตรภาพ ให้นักเรียนออก
เสียงคาภาษาอังกฤษ
2.3 ครูแนะนาอุปกรณ์การทาพจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ A C I M N O
2.4. นักเรียนลงมือทาพจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ โดยออกแบบด้วยตนเอง
2.5 นักเรียนนาเสนอหรือแสดงผลงานโดยจัดนิทรรศการไว้หลังห้อง (กรณีนักเรียนทาไม่เสร็จให้นาไป
จัดวันต่อไป)
ก่อนเลิกเรียน
1.สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ร่วมกันศึกษาและหาวิธีใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้า ไฟฟ้า/กระดาษ อย่างประหยัดคุ้มค่า
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4. ท่องคาคล้องจ้อง/ บทร้อยกรอง ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น กินจุ
2. เพลง “เจ้าดอกลั่นทม” “Down and up” “My Body”
3. นิทานเรื่องลูกเป็ด
4. สถานการณ์ “อยู่ตรงไหน”
5. ภาพ คน ดอกไม้ ผีเสื้อ ส้ม และปลา
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

ภาษาอังกฤษ
- การออกเสียง
ตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง
- บอกชื่อตัวอักษรได้
- จับคู่ตัวอักษรกับภาพ
คาศัพท์ได้

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ภาพวาดระบายสี
- การอ่านออกเสียงคา
ที่มีสระอุ
- การแจกลูกสะกดคาที่
มีสระอุ
ศิลปะ
--การร้องบทเพลง
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน
จานวนและลาดับที่

ความเป็นพลเมือง
- เล่าเหตุการณ์ประจาวันเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
เช่น
- ต่อตนเอง
- ต่อพ่อแม่
- ต่อห้องเรียน/โรงเรียน
- เหตุการณ์ต่างๆ
- ร่วมกันศึกษาและหาวิธีใช้ทรัพยากรห้องเรียน
น้า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า
- รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
หน้าที่ (ที่บ้าน/ห้องเรียน)
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 38

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท. 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/3 ท.5.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ส 4.3 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/1 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/การฟังสระอุ การสร้างคาใหม่
2. จานวนและการลาดับที่
3. การสร้างสรรค์งานศิลป์
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา/เหตุการณ์ต่างๆ
3. รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่ (ที่บ้าน/ห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ
เพื่อน-ครู)
กิจกรรมการเรียนรู้
1. Brain Gym จีบ ตัว L ประกอบบทร้องเล่น จ้าจี้ผลไม้
2. สระอุ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น กินจุ
2.2 ฝึกแจกลูกสะกดคาสระ อุ กุ มุ ปุ ธุ ผุ อุ พุ ลุ ยุ
2.3 สร้างคาใหม่ เช่น กุ เป็น กุฏิ กุหลาบ ผุ เป็น ฟันผุ ฝาผุ ยุ เป็น พายุ อายุ
2.4 นักเรียนนาคาที่สร้างใหม่ไปแต่งประโยค เช่น ฟันผุ กุหลาบ พายุ อายุ เป็นต้น
3.จานวนและการลาดับที่
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มให้นักเรียนยืนเข้าแถวเป็นแถวตอนจากข้างหน้าห้องไปทางหลังห้อง
โดยให้เป็นลูกเป็ด 3 กลุ่มกลุ่มละ 4 ตัว
3.3 ครูแสดงบทบาท เมื่อวานแม่เป็ดได้เจอลูกเป็ดแล้ว วันนี้แม่เป็ดออกมาหาอาหารแล้วลูกเป็ด 4 ตัว
ออกมาเดินเล่น แล้วหลง จากนั้นแม่เป็ดมาเจอลูกเป็ด 12 ตัว แม่เป็ดไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่เป็นลูกเป็ดของตัวเอง ก็
เลยอยากจะตรวจสอบดูว่าลูกเป็ดกลุ่มไหนที่เป็นลูกเป็ดของแม่เป็ด”
3.4 ครูตกลงกับนักเรียนว่า ทางหน้าห้องคือข้างหน้า และทางหลังห้องคือข้างหลัง
3.5 ครูตกลงกับนักเรียนว่าทางซ้ายมือของนักเรียนคือข้างหน้าและฝั่งขวามือคือข้างหลัง
3.6 แม่เป็ดทดสอบว่า “นับจากข้างหน้า ลูกเป็ดตัวที่ 3 ยืนขึ้น”“นับจากข้างหน้า ลูกเป็ดตัวที่ 3 นั่งลง”

206

3.7 แม่เป็ดทดสอบต่อว่า “นับจากข้างหน้า ลูกเป็ด 3 ตัว ยืนขึ้น”“ลูกเป็ดทั้งหมดนั่งลง”
3.8 แม่เป็ดทดสอบว่า “นับจากข้างหน้าลูกเป็ดตัวแรกยืนขึ้น“นับจากข้างหน้าลูกเป็ดตัวสุดท้ายยืนขึ้น”
“ลูกเป็ดทั้งหมดนั่งลง”แม่เป็ดยอมรับลูกเป็ดทุกตัวเป็นลูก
3.9 เมื่อทดสอบเสร็จแล้วครูบอกว่าจะให้นักเรียนช่วยกันตอบคาถามของครู “ กิจกรรมดวงดาวที่
เท่าไหร่”
- รูปที่ 1 ถ้านับจากดาวสีแดง ดาวสีฟ้าจะเป็นดาวดวงที่เท่าไร(ดวงที่ 4)
- รูปที่ 2 ถ้านับจากดาวสีแดง ดาวสีฟ้าจะเป็นดาวดวงที่เท่าไร(ดวงที่ 3)
- รูปที่ 3 ถ้านับจากดาวสีแดง ดาวสีฟ้าจะเป็นดาวดวงทีเท่าไร(ดวงที่ 5)
3.10 ครูจะให้นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม ครูแสดงภาพนักเรียน 6 คน
3.11 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจากลุ่ม
3.12 แต่ละกลุ่มทากิจกรรม ครูช่วยอ่านคาสั่ง “ให้นักเรียนช่วยกันบอกตาแหน่งของนักเรียนที่ยกมือตอบ
ทั้งสองคน”
3.14 นักเรียนออกมานาเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชั้น
3.15 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- ความแตกต่างระหว่างจานวนกับลาดับที่
- ความแตกต่างระหว่างคาว่า “จากข้างหน้า” และ “จากข้างหลัง”
- การอธิบายและให้เหตุผลต่อการเลือกจานวนและลาดับที่
- ครูติดรูปภาพ ผีเสื้อ ส้ม หลอดไฟ และหมวกงานเลี้ยง และถามเกี่ยวกับจานวนและลาดับที่เพื่อเป็น
การทบทวน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain Gym) เพลง “แก้วกะลา” ประกอบท่าทาง
2. ข้าวมาจากไหน
2.1 ครูนาเมล็ดข้าว/ข้าวสุก ให้นักเรียนดูทบทวนประโยชน์และลักษณะของต้นข้าวและถามด้วยคาถาม
“ข้าวมาจากไหน”
2.2 ทบทวนงานที่ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นิทานเกี่ยวกับ “ข้าว”
2.3 นักเรียนออกมาเล่านิทานให้เพื่อนฟัง และเพื่อนๆช่วยกันซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม(ในกรณี
เป็นเรื่องตรงกัน)
2.4 เขียนคาในนิทานลงบนกระดานให้นักเรียนอ่านตาม และร่วมกันสรุปนิทานเกี่ยวกับข้าวมีอะไรบ้าง
2.5 ครูยกสถานการณ์การรับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆ ที่ “โรงอาหาร”: พบว่า ยังมีเด็กบางคน
ทานอาหารไม่หมด ทานข้าวหกตามพื้น เป็นต้น
2.6 นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเหล่านั้น และชวนคุยในประเด็น “การรับประทานอาหาร
ให้หมดจาน” (ในแง่ของความประหยัด การเห็นคุณค่าของข้าว มุมมองของอาชีพชาวนา เป็นต้น) และช่วยกัน
หาวิธีแก้ไขรวมกัน)
2.7 ครูให้นักเรียนนาอุปกรณ์ที่จะทาสมุดภาพนิทาน Pop-upเช่น ภาพจากนิตยสาร อื่นๆมาในวันถัดไป
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
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2. บันทึกการบ้าน
3. สร้างข้อตกลงการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค้า
4. ท่องคาคล้องจ้อง/ บทร้อยกรอง / บทอาขยานที่เรียนมาแล้ว
5. สวดมนต์
มนตสื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น จ้าจี้ผลไม้ กินจุ
2. เพลง “แก้วกะลา”
3. นิทานเกี่ยวกับ “ข้าว” (ครูพิจารณาตามความเหมาะสมสภาพท้องถิ่น)
4. สถานการณ์ “ดาวดวงที่เท่าไหร่”
5. ดาวสีแดง ดาวสีฟ้า
6. เมล็ดข้าว/ข้าวสุก
7. ตัวอย่างสมุดภาพนิทาน Pop-up
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การแจกลูกสะกดคา -การอธิบายแนวคิด การ
สระอุ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
- การสร้างคาใหม่ที่มี จากการนาเสนอและ
สระอุ
การสะท้อนผลงาน
- การแต่งประโยคจาก จานวนและลาดับที่
คาที่มีสระอุ

ศิลปะ
-การร้องเพลง
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง

ความเป็นพลเมือง
-เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา/เหตุการณ์ต่างๆ
- รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่

กิจกรรมเสนอแนะ
หมายเหตุ จากข้อ 3.2 – 3.8 เป็นการเล่นบทบาทสมมติ โดยครูเป็นแม่เป็ดนักเรียนเป็นลูกเป็ด เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับลาดับที่และตาแหน่ง ครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 39

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1ป. 1/1 ท 1.1ป. 1/3 ท 2.1 ป. 1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1ป.1/2
ค 1.2 ป.1/1 ส 4.3 ป.1/3 ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/4, ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3 1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/การฟัง
2. จานวนกับการลาดับที่
3. การทางานช่วยเหลือตนเอง และการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย
4. การสร้างสรรค์งานศิลป์
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษร้องเพลง “Hello” ทาท่าทางประกอบ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน ความดีที่ทา/เหตุการณ์ต่างๆ
3. รายงานการปฏิบัติความรับผิดชอบหน้าที่ ที่บ้าน/ห้องเรียน(การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. สระออ
2.1. ครูอ่านบทร้องเล่น “เจ้าด่างกะเจ้ามอ” ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2.2. นักเรียนอ่านพร้อมครู พร้อมเคาะจังหวะ (2-3 รอบ)
2.3.นักเรียนสังเกตคา จากที่ครูชี้ทีละบรรทัด แล้วอ่านออกเสียง
2.4 ครูสนทนาเกี่ยวกับบทร้องเล่นที่อ่าน
2.5 ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกคาที่มีสระที่เรียนผ่านมาแล้ว โดยครูขีดเส้นใต้คาเหล่านั้นในแผนภูมิ
นักเรียนอ่านคาที่ขีดเส้นใต้
2.6 ครูอ่านออกเสียงคาที่มีสระ ออ เช่น ขอ ปอ งอ ยอ ฯลฯ นักเรียนฝึกออกเสียงตามครู
2.7 ครูกาหนดพยัญชนะให้นักเรียนนาคาไปประสมกับสระออ เช่น ก นักเรียนก็ออกเสียง กอ-ออ-กอ ฯ
2.8 นักเรียนฝึกเขียนคาที่ประสมสระ ออ
3. จานวนกับการลาดับที่
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการไปเที่ยวสวนสนุก “นักเรียนเคยไปสวนสนุกหรือไม่ (เคย / ไม่เคย)
แล้วเวลาไปสวนสนุกเราจะพบอะไรบ้าง (ปราสาท/ม้าหมุน) เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา “อยู่ตาแหน่งใด”
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3.3 ครูเล่าสถานการณ์ปัญหา “มีนักเรียนนั่งอยู่ด้วยกัน 5 คน แต่ครูไม่รู้ว่าใครอยู่ตาแหน่งใด”
3.4 ครูนาเสนอภาพสถานการณ์ “อยู่ตาแหน่งใด” ครูอ่านคาสั่งและให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2
รอบ
3.5 นักเรียนเข้ากลุ่ม
3.6 ครูอธิบายคาสั่ง และ ทวนคาสั่งจนนักเรียนเข้าใจ
3.7 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ประกอบด้วย แบบบันทึกกิจกรรม สีเทียน
3.8 นักเรียนทากิจกรรม แล้วบันทึกผลการทากิจกรรมลงในกระดาษนาเสนอ
3.9 นักเรียนนาเสนอผลงานของกลุ่ม อธิบายเหตุผลการจัดตาแหน่ง
3.10 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- จากภาพใครเป็นคนแรก และใครเป็นคนสุดท้าย
- การเปรียบเทียบวิธีการของกลุ่มตัวเองกับกลุ่มเพื่อนๆ
1) ครูใช้คาถาม นักเรียนจัดตาแหน่งอย่างไร บันทึกวิธีคิดและใช้สื่อเสริม
2) ครูใช้คาถาม “ใครอยู่ตาแหน่งใดบ้าง” (คนแรก/คนข้างหน้า/คนที่ 1/คนข้างหลัง/คนสุดท้าย)
นักเรียนทาแบบฝึกที่ 19
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1.Brain Gym ร้องเพลง แก้วกะลา แสดงท่าทางประกอบ
2. เลือกนิทานเกี่ยวกับข้าวที่ชอบ
2.1 ครูนาบัตรคาซึ่งเป็นคาที่เกี่ยวกับนิทานที่เด็กเล่าในวันที่ผ่านมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน
2.2 ครูให้นักเรียนเลือกนิทานเกี่ยวกับข้าวที่ตนชอบ 1 เรื่อง หรือแต่งเอง (อาจจะทาเป็นกลุ่ม หรือ
รายบุคคล ครูพิจารณาตามความเหมาะสม
2.3 ครูสาธิตการทานิทานสมุดภาพนิทาน Pop-up
2.4 ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยก่อนลงมือทา
2.5 นักเรียนวางแผนและออกแบบสมุดภาพนิทาน
2.6 นักเรียนเสนอโครงร่างการออกแบบสมุดภาพนิทานและเนื้อเรื่องเพื่อขอคาแนะนา
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ร่วมกันสร้างข้อตกลงการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4. ท่องคาคล้องจ้อง/ บทร้อยกรอง / บทอาขยานที่เรียนมาแล้ว
5. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น เช่น เจ้าด่างกะเจ้ามอ กรรไกร ไข่ผ้าไหม
2. เพลง “แก้วกะลา” “Hello”
3. สถานการณ์ “อยู่ตาแหน่งใด” และ ฉันอยู่ลาดับที่เท่าไร”
4. บัตรคา (ซึ่งเป็นคาที่เกี่ยวกับนิทานที่เด็กเล่า)
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

งานอาชีพและ
เทคโนโลยี
-การทางานตามขั้นตอน
-การใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
การทางานอย่าง
ปลอดภัย

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การทาสมุดภาพ
- การอ่านออกเสียงคา
Pop-up
ที่มีสระออ
- แบบฝึกที่ 19
- การแจกลูกประสมคา
- การเขียนคาที่มี สระ
ออ
ศิลปะ
-การเคาะจังหวะ
ประกอบการร้องบทร้อง
เล่น
- การแสดงท่าทาง
ประกอบการร้องเพลง

ความเป็นพลเมือง
- สร้างข้อตกลงการใช้
ทรัพยากรห้องเรียนน้า
ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯ
อย่างประหยัดคุ้มค่า

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน
จานวนและลาดับที่
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 40

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1ป. 1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1ป. 1/2 ท 2.1 ป. 1/3 ท 4.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/3 ส 4.3 ป.1/3 ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/เขียน การสร้างคาสระออ
2. จานวน และการลาดับที่
3. การทางานช่วยเหลือตนเองและการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย
4. สร้างสรรค์งานศิลป์
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษ ร้องเพลง “เจ้าดอกลั่นทม” ทาท่าทางประกอบ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทาเหตุการณ์ต่างๆ
3. รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่(ที่บ้าน/ห้องเรียน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. สระออ
2.1 ทบทวนบทร้องเล่น สระออ (เจ้าด่างกะเจ้ามอ)
2.2 ฝึกแจกลูกสะกดคา (ปากเปล่า) กอ ขอ คอ งอ จอ ซอ มอ เป็นต้น
2.3 สร้างคาใหม่ กอ เป็น กอไผ่ มะละกอ ขอ เป็น ขอโทษ ตะขอ ซอ เป็น สีซอ มอซอ
2.4 นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของคา
2.5 แต่งประโยคจากคาใหม่เช่น มะละกอ กอไผ่ สีซอ ขอโทษ มอซอ เป็นต้น
3. จานวนและการลาดับที่ : ได้ที่เท่าไหร่
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (5 นาที)
- การอธิบายและให้เหตุผลในเรื่องของรูปแบบในการจัดอันดับการเข้าเส้นชัย
- ความแตกต่างระหว่างคาว่า “อันดับที่ 1” และที่สุดท้าย”
* อันดับที่ 1 คือเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก/ชนะการแข่งขัน * ที่สุดท้าย คือมาถึงเป็นคนสุดท้าย
3.2 ครูนาภาพสัตว์เข้าแข่งขันรถยนต์ (จากสถานการณ์ “ฉันอยู่ลาดับที่เท่าไหร่” แผนการสอนที่ 39)
บนกระดาน ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพบ้าง (สัตว์ชนิดต่างๆ แข่งขัน แข่งรถยนต์ตัวเลขบนธง)
3.3 ครูเลือกตัวแทนนักเรียนผู้โชคดีมาเล่าเรื่องจากภาพที่เห็นให้เพื่อนๆ ในห้องฟ้ง
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ครูถามนักเรียนเพื่อทาความเข้าใจในเรื่องของการเข้าเส้นชัยของสัตว์ เช่น สัตว์ตัวใดเข้าที่ 1 สัตว์ตัวไหนเข้า
อันดับสุดท้าย
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
3.4 สถานการณ์ปัญหา “วิ่งแข่ง” ในการแข่งขันกีฬาสีจะต้องมีการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งครูไม่รู้ว่าในชั้น ป.1 จะส่งใครเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมดี” ครูถามนักเรียนว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะส่ง
ใครเข้าร่วมการแข่งขัน (เลือกเอา/แข่งวิ่ง)
3.5 ครูอธิบายคาสั่ง “ให้นักเรียนแต่ละทีม แข่งขันวิ่ง โดยครูจะกาหนดจุดเริ่มต้นและเส้นชัยให้ ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันทีละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลการแข่งขันวิ่งลงในแบบบันทึก”
3.6 ครูและนักเรียนออกมาร่วมกันทากิจกรรม
3.7 ครูให้นักเรียนนาภาพตัวเองมาติดลงบนกระดาษนาเสนอ
3.8 ครูให้นักเรียนนาเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง
3.9 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “การอธิบายและให้เหตุผลในการติดรูปภาพของ
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงและทาท่าทางประกอบ เพลงอึ่งอ่าง
2. ลงมือทาสมุดภาพนิทาน Pop-up
2.1 ครูติดบัตรคาศัพท์จากนิทานที่นักเรียนเล่าบนกระดาน จากวันที่ผ่านมา
2.2 ให้นักเรียนนาสมุดภาพในวันที่ผ่านมาดาเนินการทาสมุดภาพนิทาน Pop-up ต่อ
2.3 ครูและนักเรียนช่วยกันเขียนคาหรือประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับนิทาน (ที่กลุ่ม หรือตนเองแต่งหรือ
เขียน)
2.4 นักเรียนนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนกันอ่าน
2.5 ครูสรุปตานาน/วัฒนธรรม/เรื่องราวและความเชื่อในชุมชนของเรา(ภูมิปัญญา)
3. จังหวะการเคลื่อนไหว
3.1 ครูนาเสนอภาพ (หรือของจริง) สัตว์หรือวัตถุที่มีความเร็วแตกต่างกัน เช่น รถไฟกับจักรยาน ม้าวิ่ง
กับเต่าคลาน
3.2 นักเรียนเลียนแบบการเคลื่อนไหวจากฟากหนึ่งของห้องไปยังอีกฟากหนึ่งของห้อง คือ คลานอย่าง
เต่า และวิ่งแบบม้า
3.3 สนทนากันว่าสิ่งเหล่านั้นเคลื่อนตัวได้ช้าหรือเร็วต่างกันมากอย่างไร
3.4 นักเรียนตบมือตามจังหวะกลองหรือเคาะจังหวะของครู ช้า-เร็ว สลับกันหลายครั้ง
3.5 นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจินตนาการ ตามจังหวะกลอง เร็ว – ช้า ของครู
3.6 ครูฝึกนักเรียนร้องเพลง “ม้าวิ่งกับ กับ” และแสดงท่าทางประกอบ
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันทาม้าก้านกล้วย และให้นักเรียนควบม้าแข่งกันตามเสียงเพลง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
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2. บันทึกการบ้าน
3. ทาประชามติข้อตกลงของการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค้า
4. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง / บทอาขยานที่เรียนมาแล้ว
5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 2 วันที่รอคอย ครูชวนนักเรียน
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงปฏิบัติทเี่ กิดประโยชน์ต่อประชาชน จากการดู
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
6. สวดมนต์
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
วดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม สระออ: เจ้าด่างกะเจ้ามอ
2. เพลง เจ้าดอกลั่นทม
3. สถานการณ์ “อยู่ตาแหน่งใด” และ ฉันอยู่ลาดับที่เท่าไร”
4. อุปกรณ์ทาสมุดภาพนิทาน Pop-up
5 สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 2 วันที่รอคอย ใน แท็บเล็ต
มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
การตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การบันทึกผลการแข่ง
- การอ่านออกเสียงแจก
วิ่ง
ลูกสะกดคาที่มีสระออ
- การสร้างคาใหม่ที่มี
สระออ
- การบอกความหมาย
ของคาที่มีสระออ
-การแต่งประโยคจากคา
ที่มีสระออ

ศิลปะ
-การแสดงท่าทางประกอบการร้องเพลง
- การตบมือประกอบจังหวะของบทเพลง

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน
จานวนและลาดับที่

ความเป็นพลเมือง
-เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทาเหตุการณ์ต่างๆ
-รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
หน้าที่(ที่บ้าน/ห้องเรียน)
- การทาประชามติข้อตกลงของการใช้ทรัพยากรใน
ห้องเรียน น้า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุ้มค่า
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 8
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น เจ้าด่างกะเจ้ามอ
เจ้าด่างสีซอ เจ้ามอนั่งฟัง
ด่างเคาะระฆัง ดังรัวลั่นไป
เจ้ามอสับสน ลุกลนยกใหญ่
เจ้าด่างชอบใจ วิ่งไล่เจ้ามอ

บทร้องเล่น กินจุ
กิน จุ จน อ้วน ฉุ มุทะลุ อย่า ดุ ซิ
ถ้า ลิง กิน กะปิ คอย ดู ซิ ลิง ดุ นัก

บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร

1.
2.
3.

4.
5.

บทร้องเล่น ตั้งไข่
ถ้าตั้งไข่ล้ม จะต้มไข่กิน
ไข่พลัดตกดิน อดกินไข่ตม้

ท่าทางประกอบ “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน ผู้นาสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง
สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” จนคล่อง
ผู้นาสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้
กรรไกร - ยกมือทั้งสองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้กับนิ้วกลางกางออก
เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง
ผ้าไหม - กางนิ้วแยกพองาม ออกทั้ง 10 นิ้ว ฝ่ามือหันเข้าตัวเอง
ไข่
- กามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น
1 ใบ - ชูนิ้วชี้ ทั้งสองมือขึ้น
สองบาท - ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
ห้าสิบ - ยกมือทั้งสอง กาง 5 นิ้ว หันหลังมือเข้าหาตัวเอง
เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนทาตาม
ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนทาท่าทางประกอบ
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ท่าทางประกอบบทร้องเล่น แก้วกะลา
แก้ว = แสดงท่าทางถือแก้ว
กะลา = ทามือคล้ายกะลาคว่า
ขัน = แสดงท่าทางถือขัน
โอ่ง = กางมือออก 2 ข้างทาท่าทางเหมือนโอ่ง
เป่าลูกโป่ง = แสดงท่าทางเป่าลูกโป่ง

บทร้องเล่น แก้วกะลา
แก้ว กะลา ขัน โอ่ง
เป่าลูกโป่ง โอ่งขัน กะลา แก้ว

เพลง
เพลง เจ้าดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม เขาเด็ดเจ้าดม
เขาชมเจ้าเล่นเด็ดเช้า เด็ดเย็น
เขาชมเจ้าเล่น เด็ดดม เด็ดดม

เพลง “ม้าวิ่งกับกับ”
ม้าวิ่งกับ กับ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
ม้าวิ่งเร็วไว วิ่งทันใจ ควบกับ กับ กับ
ม้าวิ่งเร็วรี่ ดูซีหายไป วิ่งไวควบกับ กับ กับ

นิทาน
นิทานเรื่อง ลิงกับลา
มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมด้วยความเหงานางจึงหาสัตว์
มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนสองตัว คือ ลิงและลา วันหนึ่งหญิงชาวบ้านคนนี้ต้องออกไปตลาดเพื่อซื้อ
อาหาร ก่อนออกจากบ้านเธอได้เอาเชือกมาผูกคอลิงแล้วมัดขาของลาเอาไว้ทั้งสองข้าง
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงทั้งสองตัวเดินย่าไปมาในกระท่อมจนทาให้ข้าวของต่างๆ ได้รับ
ความเสียหาย ทันทีที่หญิงชาวบ้านออกจากบ้านไปลิงซึ่งมีความฉลาดและแสนซนเป็น
คุณลักษณะประจาตัว ก็ค่อยๆ คลายปมเชือกออกจากคอของมัน อีกทั้งยังซุกซนไปแก้เชือกมัด
ขาให้แก่ลาอีกด้วย หลังจากนั้นเจ้าลิงก็กระโดดโลดเต้น ห้อยโหนโจนทะยานไปทั่วกระท่อม
จนทาให้ข้าวของต่างๆ ล้มระเนระนาดกระจัดกระจายไปทั่ว อีกทั้งยังซุกซนรื้อค้นเสื้อผ้า
ของหญิงชาวบ้านมาฉีกกัดจนไม่เหลือชิ้นดี ในขณะที่ลาได้แต่มองดูการกระทาของเจ้าลิง
อยู่เฉยๆ สักครู่หนึ่งหญิงชาวบ้านคนนี้ก็กลับมาจากตลาดเจ้าลิงมองเห็นเจ้าของเดินมาแต่ไกล
จากทางหน้าต่างก็รีบเอาเชือกมาผูกคอตนไว้อย่างเดิมและอยู่อย่างสงบนิ่งฝ่ายหญิงชาวบ้าน
เมื่อเปิดประตูกระท่อมเข้ามาเห็นข้าวของของตนถูกรื้อค้นกระจุยกระจายเช่นนั้นก็เกิดโทสะขึ้น
ทันทีหันมองลิงและลาเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ก่อเรื่อง และเห็นว่าลาไม่มีเชือกผูกขาดังเดิม
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เธอก็คิดเอาเองว่าเจ้าลานี่เองคือตัวปัญหาทาให้กระท่อมของเธอมีสภาพไม่ต่างจากโรงเก็บ
ขยะ ดังนั้น หญิงชาวบ้านจึงวิ่งไปหยิบท่อนไม้นอกบ้านมาทุบตีลาอย่างรุนแรงซึ่งเจ้าลา
ผู้น่าสงสารก็ได้แต่ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนสิ้นใจโดยไม่สามารถทาอะไรได้เลย
อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วหลายคนคงไม่ค่อยชอบตอนจบของนิทานเรื่องนี้นักเพราะ
สงสารเจ้าลาที่ไม่ได้ทาความผิดอะไร แต่กลับถูกเจ้าของทาโทษจนตายส่วนเจ้าลิงซึ่งเป็น
ต้นเหตุแท้ๆ กลับรอดพ้นและไม่ได้รับผลกรรมใดๆแต่แท้ที่จริงแล้วนิทานเรื่องนี้ต้องการให้
ข้อคิดสาหรับผู้นาได้เป็นอย่างดีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้นาของหญิงชาวบ้าน(ผู้บริหาร/
หัวหน้า)ที่ไม่พิจารณา เหตุการณ์ให้ถ่องแท้เชื่อแค่สิ่งที่ตนเห็นแล้วลงโทษไปตามความรู้สึก
และประสบการณ์ส่วนตัวพอมองเห็นข้าวของเสียหายและมองเห็นลาที่หลุดออกมาจากเชือก
แล้วตัดสินว่าลาคงเป็นผู้กระทาแต่ไม่ได้มองว่าลาไม่มีปัญญาจะแก้เชือก และไม่มีนิสัยชอบรื้อ
ทาลายเธอมองเห็นลิงยังถูกเชือกล่ามอยู่ก็คิดว่าลิงคงไม่ใช่ผู้กระทาแต่มองไม่ออกว่าผู้น่าจะ
แก้ปมเชือกได้และมีนิสัยชอบรื้อทาลายนั้นคือลิงความจริงถ้าเธอรู้จักสารวจร่องรอยความ
เสียหายเสียสักเล็กน้อยเธอก็จะพบรอยเท้าและฟันของลิงกระจายไปทั่วห้องแต่ไม่พบรอยเท้า
ของลาเลย เพราะลาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหน
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเหตุที่องค์กรของเราต้องเหน็ดเหนื่อยทรมานกันอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะความสะเพร่าของผู้นา ที่ "ปล่อยให้ลิงสร้างปัญหา แต่ลารับเคราะห์" ลาก็เหมือนกับ
คนที่ปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่แต่ไม่ค่อยมีปากมีเสียง พูดจาตรงไปตรงมาแต่ไร้เล่ห์เหลี่ยม
ลิงก็เหมือนกับคนที่ฉลาดแกมโกงพูดมาก นาเสนอเก่งอ้างอิงตาราได้สารพัดแต่ไม่เคยทางาน
จริง นายที่ดีไม่ควรปล่อยให้ลิงหลงระเริงว่าทาผิดเท่าไหร่นายก็ไม่มีทางรู้
ผู้เป็นนายก็ไม่ควรยึดติดความสบายนั่งขึ้นอืดรอฟังแต่รายงานในห้องประชุมต้องยอม
เสียสละเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อค้นหาความจริงเพื่อควบคุมเจ้าลิงเพราะไม่เช่นนั้นองค์กรหรือ
สมาชิกก็จะทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าลิงสงบได้องค์กรก็จะพลอยสบายและมีความสุข
อย่างยั่งยืนไปด้วย
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ลูกเป็ดตัวทีส่ ามจากด้านหน้า
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เส้นชัย
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แผนการสอนที่ 36
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แผนการสอนที่ 39
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สัปดาห์ที่ 9 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 41

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 3.1 ป.1/4 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/1 ค. 6.1 ป.1/2
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3
ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียน สระอิ
2. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนามารวมกัน
3. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสี : What colour do you like ?
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
เล่าเหตุการณ์ประจาวัน ความดีที่ฉันทา
รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน

Brain Gym จีบตัว L ประกอบเพลง “เจ้าดอกลั่นทม”
สระ อิ
2.1 ครูร้องเพลง “ม้าวิ่งกับกับ” ให้นักเรียนฟัง
2.2 นักเรียนร้องพร้อมเคาะจังหวะ-ทาท่าประกอบม้าวิ่ง (ตามอิสระ)
2.3 ครูอ่านบทร้องเล่นจากบทร้องเล่นสระอิ “หนูมากะหนูมี”
2.4 นักเรียนสังเกตครูชี้และอ่านตามตัวอักษร นักเรียนอ่านตามครูชี้และเคาะเป็นจังหวะ
นักเรียน อ่านพร้อมกันทั้งห้อง/อ่านเป็นกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย/อ่านเดี่ยว
3. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนามารวมกัน
3.1 ครูให้นักเรียนทายบัตรตัวเลข (0-10)
3.2 ครูนาตะกร้าออกมา 2 ใบ แล้วถามนักเรียนว่า “นักเรียนคิดว่าครูจะให้ทาอะไร”
(โยนลูกปิงปอง/โยนลูกบอล) ครูนาตะกร้าใบใหญ่ออกมาวางไว้ตรงกลางห้อง และนาลูกบอลมาวางไว้ ครู
ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาจับบัตรตัวเลข 2 ใบ (บัตรตัวเลข 1 – 5)
3.3 ครูให้นักเรียนอีก 2 คน ออกมาหยิบลูกบอลให้เท่ากับจานวนของตัวเลขที่อยู่ในบัตรใส่
ลงในตะกร้าใบที่ 1 และตะกร้าใบที่ 2 (นักเรียนเลือกหยิบลูกบอลใส่ลงในตะกร้า)
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3.4 ครูถามนักเรียนว่า ครูอยากรู้ว่าตอนนี้มีลูกบอลในแต่ละตะกร้าเท่าไร (นักเรียนตอบตาม
จานวนของลูกบอลในตะกร้า) ครูถามนักเรียนอีกครั้งว่า “ ครูไม่รู้ว่าตอนนี้มีลูกบอลทั้งหมดเท่าไร จะทา
อย่างไรถึงจะรู้ว่ามีเท่าไร” (นับเอา/ดูแล้วเอามารวมกัน)
3.5 ครูให้สถานการณ์ปัญหาแก่นักเรียน “ครูอยากจะรู้ว่าลูกบอลมีทั้งหมดเท่าไร รู้ได้
อย่างไร และให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษนาเสนอ เพื่อจะได้นาเสนอหน้าชั้นเรียน”
3.6 นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม บันทึกผลลงในกระดาษนาเสนอ
3.7 นักเรียนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.8 นักเรียนทากิจกรรมซ้าอีกครั้งหนึ่ง
3.9 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมายของการรวม
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- การเอาของมารวมกัน
- เอามาไว้ด้วยกัน
2) ผลการรวมลูกบอล (ตามจานวนของลูกบอล)
3) วิธีการรวมลูกบอล
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสี : What colour do you like ?
2.1 ครูนาภาพธงชาติ สีขาว สีน้าเงิน สีแดง มาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนบอกสีของ
ธงชาติเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ
2.2 ครูติดแผนภูมิเพลง Red white and blue.
2.3 ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม
2.4 ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค
2.5 ครูแสดงท่าทางประกอบเพลงแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม
2.6 ครูชูบัตรธงชาติ พร้อมพูดประโยค It is red. พร้อมบอกความหมายของประโยค และ
เขียนประโยคบนกระดาน
2.7 บอกให้นักเรียนทราบว่าจะถามสีที่ชอบ จะใช้ประโยคคาถามว่า What colour do you
like? ครูบอกความหมายของประโยค และเขียนประโยคบนกระดาน
2.8 นักเรียนอ่านประโยคบนกระดานตามครู และอ่านเองพร้อมกัน
2.9 นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบโดยใช้ประโยค What’s colour do you like? และ
ตอบ I like red. (red , white , blue) .
3.10 สุ่มนักเรียนเป็นบางคนครั้งละ 2 คน ให้ถามและตอบกัน โดยใช้บัตรภาพ
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2.13 นักเรียนทา ใบงาน : วาดภาพธงชาติ โดยให้วาดภาพธงชาติ จากนั้นระบายสีให้สวยงาม
2.14 นักเรียนอ่านประโยคบนกระดานพร้อมกัน 2-3 ครั้ง จากนั้นสุ่มให้อ่านเป็นบางคน
3. การเรียนรู้การใช้ Tablet
3.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับการใช้ Tablet ของนักเรียนที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นข้อกังวล
3.2 ครูทาความเข้าใจกับนักเรียนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบTablet
3.3 ครูสาธิตการเปิด – ปิด และขั้นตอนการใช้
3.4 นักเรียนทดลองฝึกปฏิบัติการเปิด-ปิด
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อควรระวังในการใช้Tablet
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาการเรียนวันใหม่
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องสูตรคูณ
4. ท่องคาคล้องจอง/บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน ที่เคยเรียน
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี” “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. เพลง “เจ้าดอกลั่นทม” “ม้าวิ่งกับกับ” “Red white and blue.”
3. บัตรตัวเลข (0-10)
4. ลูกบอลสีต่างๆ (มากกว่า 10 ลูก)
5. ตะกร้า
6. ภาพธงชาติหรือธงชาติไทย
7. บัตรสี yellow, red, blue, pink, black, brown, white
8. ใบงาน : วาดภาพธงชาติ
การวัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
-การร่วมกิจกรรม
-การอ่านออกเสียง -การอธิบายแนวคิดและ
- การอ่านออกเสียง
-แสดงท่าทางประกอบ
การให้เหตุผลการนาสิ่งของ คาศัพท์และพูดประโยค
เพลง
มารวมกัน
ตามที่กาหนดได้
-ความถูกต้องของการหา - พูดประโยคถามตอบ
คาตอบทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับสีได้
-ตอบคาถามและแสดง
What’s colour do you
ความคิดเห็นการเอาสิ่งของ like? I like ____.
มารวมกัน
-การนาเสนอวิธีการรวมกัน
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
-การแสดงท่าทางประกอบการร้องเพลง
-การเล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ฉันทา
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 9 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 42

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/4 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.
5.
6.

การอ่าน
การบวก : ความหมายการบวกโดยการนามารวมกัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บอกวิธีการทางานช่วยเหลือตัวเอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัย
บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ ของกิน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสี : What colour do you like ?

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.

ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
เล่าข่าว เหตุการณ์ประจาวัน ความดีที่ทา
รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน

Brain Gym จีบตัว L
สระอิ
2.1 อ่านบทร้องเล่นสระอิ “หนูมากะหนูม”ี
2.2 ครูแจกใบงานบทร้องเล่นให้นักเรียนทุกคน
2.3 นักเรียนอ่านเป็นกลุ่มใหญ่พร้อมกัน อ่านกลุ่มย่อย/ครูสุ่มนักเรียนอ่านทีละคน
2.4 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านกวาดสายตาทีละบรรทัด สังเกตคาที่มีสระ อิ จากบทร้องเล่น
2.5 ฝึกแจกลูกสะกดคา สระอิ
2.6 หาคาสระอิ จาก บทร้องเล่น ทาวงกลมล้อมรอบแล้วระบายสี ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม
3. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนามารวมกัน
3.1 นักเรียนและครูพูดคุยถึงเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (ลูกบอลสองตะกร้า/รวมบอล)
3.2 ครูนาภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถือลูกบอลติดลงบนกระดาน “ครูถามนักเรียนว่าเด็ก
แต่ละคนมีลูกบอลจานวนเท่าไร (เด็กผู้ชายมีลูกบอล 2 ลูก
เด็กผู้หญิงมีลูกบอล 2 ลูก)
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3.3 ครูถามนักเรียนว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีลูกบอลจานวน (2) ลูก (นับเอา)
3.4 ครูติดสื่อเสริม “มีลูกบอลจานวน 2 ลูก” “มีลูกบอลจานวน 2 ลูก”
3.5 ครูติดภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนาลูกบอลมารวมกันลงในตะกร้า จากนั้นถาม
นักเรียนว่า “มีลูกบอลจานวนเท่าไร” (จานวน 4 ลูก)
3.6 ครูถามนักเรียนว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีลูกบอลจานวน 4 ลูก (นับเอา/เอามารวมกัน)
3.7 ครูติด/เขียนข้อความ “มีลูกบอลทั้งหมดจานวน 4 ลูก”
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) ความหมายของการรวม
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-การเอาของมารวมกัน
-เอามาไว้ด้วยกัน
2) วิธีการหาคาตอบ
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-วาดรูปแทนลูกบอล-นับรวมกัน
-เอามาไว้ด้วยกัน
3) การเขียนประโยคบอกเล่า
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-มี..........จานวน...............
-มี.........ทั้งหมดจานวน...........
-รวมกัน
-เป็น/ได้
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym กระโดด 3 จังหวะ
2. การทาขนมต้มขาวขนมต้มแดง
2.1 ดูภาพขนมต้มขาวขนมต้มแดง
2.2 ครูเล่าประวัติความเป็นมาของขนมต้มขาวขนมต้มแดง เช่น เรื่อง ประวัติพระคเณศ
โดยย่อ เช่น ใบหูใหญ่ให้ฟังมากกว่าพูด ตาเล็กให้ระมัดระวังรอบคอบ แล้วให้นักเรียนจินตนาการ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์
2.3 ฟังนิทานเกี่ยวกับพระคเณศ โปรดขนมต้มขาวและขนมต้มแดงมาก ขนาดวันหนึ่งเสวย
เต็มพุง แล้วขี่หนูเหาะกลับวิมาน หนูเหลือบเห็นแมวตกใจ ทาให้พระคเณศหล่นกระแทกพื้นท้องแตก
ขนมเกลื่อนพื้น ด้วยความเสียดายจึงกวาดขนมกลับเข้าท้อง นางูรัดเอาไว้
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2.4 เล่าเรื่องซ้า (Re-telling) คนละหนึ่งประโยค
2.5 ครูอธิบายการนาข้าวมาทาเป็นแป้ง เพื่อมาทาขนมแบบต่างๆ ขนมง่ายแบบไทย และ
เป็นที่ชื่นชอบของเทวดา คือ ขนมต้มขาว และขนมต้มแดง
2.6 ครูให้นักเรียนนาอุปกรณ์มาทา “ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง”ในวันถัดไป
3. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสี : What colour do you like ?
3.1 ทบทวนคาถาม What’s colour do you like? และตอบ I like…… (red , white ,
blue)
3.2 ครูชูบัตรสี “เหลือง” พร้อมออกเสียง “ yellow” นักเรียนออกเสียงตาม
แล้วครูนาบัตรสีและบัตรคาไปติดบนกระดาน และออกเสียงคาศัพท์พร้อมกัน 2 รอบ (ครูชูบัตรสีจนครบ
yellow blue, pink, black, brown,)
3.3 ครูแจกบัตรสีให้นักเรียนถือคนละสี เพื่อเล่นรถไฟ
3.4 ครูยืนอยูห่ น้าชั้น (นักเรียนยืนอยู่ข้างโต๊ะตนเอง)
- นักเรียนทั้งห้องถามครู What colour do you like ?
- ครูตอบว่า I like red นักเรียนที่ถือบัตรสีแดง จะต้องพูดว่า red พร้อมวิ่งไปเกาะ
เอวครูเพื่อต่อเป็นรถไฟกระบวนสีแดง (โดยมือด้านซ้ายเกาะเอวครูหรือเพื่อน มือด้านขวาชูบัตรสี ต่อกัน
เป็นขบวนรถไฟ)
- ครูเดินไปรอบห้องกับรถไฟสีแดง พร้อมส่งเสียง “red”
- นักเรียนที่เหลือถามครูด้วยประโยคเดิม ครูตอบชอบสีใด นักเรียนกลุ่มนั้นวิ่งไปต่อ
เพื่อนตามลาดับจนครบพร้อมกันร้องเพลง Red white and blue. โดยรถไฟวิ่งไปรอบๆห้อง
3.5 ครูให้นักเรียนเล่มเกม Matching Game : Colours จากแท็บเล็ต ครูสังเกตขณะนักเรียน
เล่นเกมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและให้คาแนะนานักเรียน
3.6 ครูให้นักเรียนเปิดเพลง Red, Purple, Blue จาก แท็บเล็ต และร้องตาม 2 รอบ (ตามความ
เหมาะสม)
4. การเรียนรู้การใช้ Tablet
4.1 ครูซักถามนักเรียน “เล่นเกม” สนุกหรือไม่ ครูยกตัวอย่างกรณีที่นักเรียนเปิดปิด Tablet
ของนักเรียนบ้างคน หรือการวาง Tablet ไม่เป็นทีเ่ มื่อเล่นเสร็จ
4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อควรระวังในการใช้Tablet
4.3 ครูเสนอวิธีการศึกษาหาความรู้โดยการใช้ Tablet
4.4 ครูแนะนาวิธีการดูแลรักษา Tablet
4.5 ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดกติกาการใช้ Tablet ให้ห้องเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรในห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า(น้า/ไฟฟ้า/กระดาษ)
3. ท่องสูตรคูณ
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4. ท่องบทอาขยาน “แมวเหมียว” บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี”
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี”
2. บทอาขยาน “แมวเหมียว”
2. เพลง “Hello”
3. นิทานเกี่ยวกับพระคเณศ
4. สถานการณ์ “โยนลูกบอล”
5. ภาพพระคเณศ
6. แท็บเล็ต Project 3 : My Friends : Song/Chants 2 Red, Purple, Blue
Games 1 Matching Game : Colours

สังเกต
-การร่วมกิจกรรม

ภาษาอังกฤษ
-การอ่านออกเสียง
-การสะกดคา
-การบอกความหมาย
ของคา

การวัดและประเมินผล
การแสดงความคิดเห็น ภาษาไทย
-การเสนอกติกาการใช้ -การอ่าน-การแจกลูก
Tablet ในห้องเรียน
สะกดคา
ศิลปะ
-การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
-ความถูกต้องของการหา
คาตอบทางคณิตศาสตร์

ความเป็นพลเมือง
-เล่าข่าว เหตุการณ์ประจาวัน ความดีที่ทา
-รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/
หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน
-การสะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/
คุ้มค่า
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สัปดาห์ที่ 9 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 43

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2
ค 1.1ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ค 2.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4 ว 8.1 ป.1/5 ว 8.1 ป.1/6, ง 1.1 ป.1/1
ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1, ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. สระ อิ
2. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 : โดยการรวม
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ ของกิน
4. บอกวิธีการทางานช่วยเหลือตนเอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัย
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอโทษครับ/ค่ะ
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ Hi, Hello, Good morning, How are you
today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา
3. รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น “แก้วกะลา”
2. ทบทวนบทร้องเล่นสระอิ “หนูมากะหนูมี”
2.1 ฝึกประสมคา แจกลูกคาที่ประสมสระอิ
2.2 สร้างคาจากคาที่ประสม สระอิ เช่น ทิ เป็น กะทิ ปิ เป็น กะปิ ลิ เป็น มะลิ ลิเก
เป็นต้น
2.3 ครูเขียนคาบนกระดาน
2.4 นักเรียนคัดลายมือคาที่สร้างจาก สระอิ แล้วนามาสร้างประโยค
3. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 : โดยการรวม
3.1 นักเรียนและครูจัดห้องเรียนให้นักเรียนนั่งเรียนกับพื้น และทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมง
ที่ผ่านมา (ลูกบอลรวมกัน/โยนลูกบอล)
3.2 ครูใช้สถานการณ์ปัญหา “ลูกกบกับพระราชา”
สถานการณ์ปัญหา ณ เมืองหนึ่งมีพระราชาชื่อ(ชื่อนักเรียน) อยู่มาวันหนึ่งพระราชาออก
ประพาสป่าได้ไปพบสระแห่งหนึ่งกลางป่า ในสระนั้นมีกบน้อยจานวนมาก พระราชาจึงได้ใช้กระบอกตัก
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กบขึ้นมา โดยกระบอกใบแรกตักกบได้ 3 ตัว กระบอกใบที่สองตักกบได้ 2 ตัว ทันใดนั้นก็มีเทวดา
ปรากฏตัวขึ้น และบอกกับพระราชาว่านี่คือกบวิเศษ ให้พระราชานากบในกระบอกนี้ ไปปล่อยยังสระ
กลางเมือง จะทาให้บ้านเมืองของท่านอยู่เย็นเป็นสุข จากนั้นพระราชาได้นากบกลับมายังบ้านเมือง เมื่อ
มาถึงก็จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะเทกบวิเศษ
3.3 ครูนาเสนอกระบอกใส่ตุ๊กตาลูกกบ 2 กระบอก และอ่าง 1 ใบ สาหรับใส่กบรวมกัน
กบ 3 ตัว กบ 2 ตัว
3.4 นาเสนอกระบอกที่ 1 ใช้คาถาม “มีกบในนี้เท่าไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
“3 ตัว”
3.5 ติดรูปกบ 3 ตัว บนกระดาน
3.6 นาเสนอกระบอกที่ 2 ใช้คาถาม
“มีกบในนี้เท่าไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
“2 ตัว”
3.7 ติดภาพกบ 2 ตัวบนกระดาน จากนั้น
ครูติดภาพเทกบใส่ลงในอ่างที่เตรียมไว้
3.8 ครูติดภาพการเทกบ จาก 2 กระบอก
3.9 ครูนาเสนอรูปเทกบ
ครูใช้คาถาม “มีกบทั้งหมดในอ่างนี้เท่าไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
“5 ตัว”
ครูใช้คาถาม “ทาไมในอ่างนี้จึงมีกบ 5 ตัว”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-เทใส่กัน
-เทรวมกัน
3.10 ครูให้นักเรียนทากิจกรรม
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีการหาจานวนกบลงในกระดาษนาเสนอ
3.11 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรม ได้แก่ กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน บล็อกไม้
3.12 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.13 ครูติดรูปกระบอกในกระดาน
ครูใช้คาถาม “มีกบในกระบอกที่ 1 นี้เท่าไร”
“มีกบในกระบอกที่ 2 นี้เท่าไร”
“ทาอย่างไรจึงรู้ว่ามีกบ.......ตัว”
“ถ้าไม่นับจะทาอย่างไรดี”
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ครูใช้คาถาม “ถ้าไม่นับกบจะทายังไง”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
ใช้บล็อกแทน
ครูติดบล็อกแทนจานวนกบ และติดข้อความข้างล่างบล็อก กบ 3 ตัว, กบ 2 ตัว
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-รวมกัน
-เทรวมกัน
ครูใช้คาถาม “กบ 3 ตัว กับ กบ 2 ตัว ทาอะไรนะ”
ครูติดข้อความ เทรวมกัน,รวมกัน
3.14 ครูติดรูปอ่างกบบนกระดาน
ครูใช้คาถาม “มีกบทั้งหมดในอ่างนี้เท่าไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-5 ตัว
ครูติดกบลงในอ่างให้ครบตามจานวนที่นักเรียนตอบ
ครู ใช้คาถาม “รู้ได้อย่างไรว่าในอ่างมีกบ 5 ตัว
-นับจานวน 3 กับ 2 รวมกัน เป็น 5
ครูใช้คาถาม “ถ้าไม่นับกบจะทายังไง”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-ใช้ตัวนับแทน
-ใช้บล็อกแทน
3.10 ครูนาเสนอบล็อกแทนจานวนกบ
ครูใช้คาถาม “จะใช้บล็อกเท่าไรแทนจานวนกบ”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-5 บล็อก ครูติดบล็อกจานวน 5 บล็อกและ
ติดข้อความ กบ 5 ตัว
3.11 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การบวกจานวนสองจานวน หาได้โดยการนับรวมกัน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “นิ้วมือ” โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย
2. ลงมือทาขนมต้มขาวขนมต้มแดง
2.1 ครูตรวจสอบอุปกรณ์และแนะนาการใช้ที่ปลอดภัย
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2.2 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มช่วยเตรียมส่วนประกอบได้แก่
แป้งข้าวเหนียว น้าตาลมะพร้าว น้า มะพร้าวขูด อุปกรณ์ได้แก่ หม้อต้มน้า ขนมต้มขาวใส่ไส้น้าตาล
ข้างใน ส่วนขนมต้มแดงคลุกน้าตาลด้านนอก
2.3 นักเรียนเรียนรู้เรื่องการตวง การชั่งและอัตราส่วนระหว่างแป้งกับน้า ขณะลงมือทาขนม
2.4 นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้งก่อนและหลังถูกความร้อน
2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางานและสิ่งที่สังเกต
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. รายงานการใช้ทรัพยากร (น้า/ไฟฟ้า/กระดาษ) อย่างประหยัด คุ้มค่า
3. ท่องสูตรคูณ 4. บทร้อยกรอง บทร้องเล่น
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

บทร้องเล่น “แก้วกะลา” “หนูมากะหนูม”ี
เพลง “นิ้วมือ”
สถานการณ์ “ลูกกบกับพระราชา”
อุปกรณ์การตวง การชั่ง
อุปกรณ์ และส่วนผสม การทาขนม ต้มขาวต้มแดง (ตามสภาพท้องถิ่น)

การวัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและ
-การร่วมกิจกรรม
-การอ่านแจกลูกประสม -การอธิบายแนวคิดและ เทคโนโลยี
คาสระอิ
การให้เหตุผลการ
-การทางานช่วยเหลือ
-การสร้างคาใหม่จากคา รวมกัน
ตนเอง
ที่ประสมสระอิ
-การแสดงวิธีหาคาตอบ -การใช้อุปกรณ์ในการ
-การแต่งประโยคจากคา การรวมกัน
ทางานอย่างปลอดภัย
ที่ประสมสระอิ
-การแสดงวิธีหาคาตอบ
-การเขียนคาจากคาที่ เกี่ยวกับการชั่งตวง
ประสมสระอิ
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
-การแสดงท่าทางประกอบบทร้อง -เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา
เล่น/บทเพลง
-รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/
ห้องเรียน
-รายงานการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด คุ้มค่า
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูอาจจะนาเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าว เพื่อทาขนมไทยชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม
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สัปดาห์ที่ 9 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 44

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3, ค 6.1 ป.1/4
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ส 2.1 ป.1/1 ส 4.2 ป.1/1
ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.

การอ่าน เขียน คาสระ อะ
การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดยการรวม
บอกความเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ ของกิน
บอกวิธีการทางานช่วยเหลือตนเอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัย

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
ขออนุญาตเข้าห้อง May I come in please? ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน
May I go out please?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น “เสือ สิง กระทิง แรด”
2. สระอะ
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่นสระอะ “มานะกะมานี” ให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม
2.2 นักเรียนท่องบทร้องเล่น และทาท่าทางประกอบ
2.3 ครูยกบัตรคาที่ประสมสระอะ ให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคา
2.4 ให้นักเรียนหาคาที่ประสมด้วยสระอะ จากบทร้องเล่น เขียนบนกระดานดา แล้วอ่าน
แจกลูกสะกดคา ให้เพื่อนฟัง
2.5 นักเรียนคัดคาที่ประสมสระอะ ลงในสมุด
3. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 : โดยการรวม
3.1 ครูนาเสนอ “ภาพเทลูกกบ” นักเรียนและครูพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
(กบ 2 ตัว กบ 3 ตัว เทกบรวมกันเป็นกบ 5 ตัว)
3.2 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในประเด็น
-ความหมายของคา เช่นคาว่า เทรวมกัน เทเข้าหากัน รวม รวมกัน คือ การบวก
และเขียนเครื่องหมายการบวก (+)
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-ความหมายของคา เช่นคาว่า เป็น ทั้งหมดมี คือ เท่ากับ และเขียนเครื่องหมาย
เท่ากับ (=)
-ส่วนประกอบของประโยคสัญลักษณ์ 3+2= ประกอบด้วยสามส่วน คือ
1. 3+2
2. =
3. 
ครูใช้คาถาม “จะใช้เครื่องหมายอะไรแทนคาว่า(นาคาที่นักเรียนพูดมาใช้) เทรวมกัน เทเข้า
หากัน รวมกัน
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-เครื่องหมายบวก โดยนักเรียนทานิ้วมือไขว้กันเหมือนกากบาท
บทบาทครู : บันทึกวิธีคิดของนักเรียน/ใช้สื่อเสริมเครื่องหมายบวก
ตัวอย่าง
ครูใช้คาถาม “จะใช้เครื่องหมายอะไรแทนคาว่า (นาคาที่นักเรียนพูดมาใช้) เป็น “ทั้งหมด
มี” คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-เครื่องหมายเท่ากับ โดยนักเรียนทานิ้วมือเรียงกันเหมือนเท่ากับ
บทบาทครู : บันทึกวิธีคิดของนักเรียน/ใช้สื่อเสริมเครื่องหมายบวก
ตัวอย่าง

ครูนาเครื่องหมายไปติดใต้ข้อความ
3.3 ครูถามนักเรียน “ประโยคสัญลักษณ์” เป็นอย่างไร
คาสั่ง ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนประโยคสัญลักษณ์ กบ 3 ตัว เทรวมกับ กบ 2 ตัว เป็น
กบ 5 ตัว ลงในกระดาษ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน”
3.4 นักเรียนรับกระดาษและลงมือทากิจกรรม
3.5 ครูเลือกตัวแทนนักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.6 ครูสรุปประโยค 3+2 = คือประโยคสัญลักษณ์ พร้อมให้นักเรียนพูดตาม
3.7 ครูใช้คาถาม “ประโยคสัญลักษณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- 3
+
2
=
- 
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ครูใช้คาถาม “แล้วจะเรียงอย่างไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
3 + 2 = 
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไร อ่านอย่างไร
3 + 2 = อ่านว่า สามบวกสองเท่ากับเท่าไร
3.9 นักเรียนทาใบงานเสริมทักษะแผนการสอนที่ 44
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “นิ้วมือ”
2. จัดทาคู่มือทาขนมต้ม
2.1ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับรสชาติขนมต้มขาวที่นักเรียนทากันเมื่อวาน
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกัน จัดทา“คู่มือทาขนมต้ม” ครูถ่ายภาพ print-out ให้นักเรียน
นามาติดบนกระดาษ แล้วเขียนคาอธิบาย
2.3 ครูให้นักเรียนระบายสีเพิ่มเติมตามที่ต้องการ และอ่านคู่มือพร้อมกัน
2.4 ครูตั้งคาถาม “นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่าในอดีตคุณตา/คุณย่าหรือชุมชนของเราทาขนม
อะไรบ้าง”
2.5 ครูให้นักเรียนไปสืบค้นโดยการสัมภาษณ์เพื่อเล่าสู่เพื่อนฟังในวันพรุ่งนี้
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. รายงานการใช้ทรัพยากร (น้า/ไฟฟ้า/กระดาษ) อย่างประหยัด คุ้มค่า
3. ท่องสูตรคูณ
4. ท่องบทอาขยาน “แมวเหมียว” บทร้องเล่นสระอะ “มานะกะมานี”
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทร้องเล่น “เสือ สิง กระทิง แรด” “มานะกะมานี”
บทอาขยาน “แมวเหมียว”
เพลง “Good morning” “นิ้วมือ”
ภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 “ภาพเทลูกกบ”
บัตรประสมคาสระอะ
บัตรตัวเลข และ บัตรเครื่อง หมายบวก
บัตรคา “รวมกัน” “เท่ากัน” “ได้” “รวม” “เป็น”
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สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
-การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-ใบงานเสริมทักษะ -การอ่านแจกลูกประสม
แผนการสอนที่ 44 คา
-การเขียนคา
-การคัดลายมือ

ศิลปะ
-การแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่นและ
บทเพลง

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลจานวน
และสิ่งที่เห็น
-การใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการบวกจานวน
สองจานวน

ความเป็นพลเมือ
-การเล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
-รายงานการใช้ทรัพยากร (น้า/ไฟฟ้า/กระดาษ) อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า
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สัปดาห์ที่ 9 : ข้าวที่ฉันกิน
แผนการสอนวันที่ 45

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/3 ค 2.1 ป.1/1 ค.6.1 ป.1/1 ค.6.1 ป.1/2 ส 4.2 ป.1/1
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียน คาสระ อะ
2. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดยการรวม
3. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ ของกิน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอโทษครับ/ค่ะ
มีอะไร ให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ Hi, Hello, Good morning, How are you
today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ ร่วมกับ
ผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym จับตัว
2. สระอะ
2.1 นักเรียนท่อง บทร้องเล่น “มานะกะมานี”
2.2 ครูชูภาพตะปู กะลา ชะนี มะละกอ ให้นักเรียนตอบว่าเป็นภาพอะไร
2.3 นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคาที่ประสมสระ อะ
2.4 นักเรียนสร้างคาใหม่จากคาที่ครูกาหนดให้เช่น กะ เป็น กะลา ตะ เป็น ตะไบ ตะปู
แล้วนาไปแต่งประโยค
3. การบวกจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 : โดยการรวม
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (การบวก/กบ 5 ตัวของ
พระราชา/กบ 2 ตัว เทรวมกับ กบ 3 ตัว เป็น กบ 5 ตัว/3+2=5)
3.2 ครูใช้สถานการณ์ปัญหา ครูอยากจะรู้ นักเรียนช่วยบอกที (5 นาที) สถานการณ์
ปัญหา “ลูกแมวน้อย”
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ครูนาเสนอภาพแมวรวมกัน
ใช้คาถาม “ในภาพนี้มีแมวทางซ้ายเท่าไร มีแมวทางขวาเท่าไร แล้วมีแมวทั้งหมดเท่าไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
3 ตัว/1 ตัว/4 ตัว
3 ตัว/1 ตัว/3+1 เป็น 4 ตัว
ใช้คาถาม “แล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีแมว (จานวนที่นักเรียนตอบ)ตัว
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
นับเอา/เอามารวมกัน/เอามาบวกกัน
ครูใช้คาถาม “ถ้าเราไม่นับแมวจะใช้อะไรแทนได้บ้าง”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
ใช้นิ้วมือ/ใช้บล็อก
3.3 ครูให้นักเรียนทากิจกรรม
คาสั่ง ให้นักเรียนติดบล็อกและเขียนแสดงวิธีการรวมจากภาพที่ครูกาหนดให้
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.5 ครูติดภาพแมวบนกระดาน
3.6 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรม
3.7 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.8 ครูติดภาพบนกระดาน “มีขนมเท่าไหร่”
ครูใช้คาถาม “มีขนมในจานที่ 1 เท่าไร”
“มีขนมในจานที่ 2 เท่าไร”
ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาติดบล็อกแทนจานวนขนมในจานทั้งสองใบ
ครูใช้คาถาม “ครูอยากรู้ว่ามีขนมทั้งหมดเท่าไร”
3.7 ครูให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงการนาเสนอการรวม
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
2+2 =  , 2+2 = 4
ครูใช้คาถาม “จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไร”
ครูให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ และช่วยกันอ่าน
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 20
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym “จับตัว”
2. ครูให้นักเรียนนาเสนอรายงานประวัติเกี่ยวกับขนมในชุมชน
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3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างขนมสมัยปู่ย่ากับปัจจุบัน
นักเรียนเลือกขนมในอดีตที่ชอบมาหนึ่งชนิดแล้ววาดภาพระบายสีและเขียนบอกส่วนประกอบ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/คาคล้องจอง/บทร้องเล่น
4. ท่องสูตรคูณ
5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 3 ฝนแรกที่เขาหินซ้อน
6. สวดมนต์
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “มานะกะมานี”
2. สถานการณ์ “ลูกแมวน้อย” “มีขนมเท่าไหร่” และ “ขนมน่ากิน”
3. ภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
4. แบบฝึกที่ 20
5. ภาพตะปู กะลา ชะนี มะละกอ
6. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 3 ฝนแรกที่เขาหินซ้อน
ใน แท็บเล็ต มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม

การวัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกที่ 20
-การอ่านแจกลูกสะกด
-ภาพวาดระบายสี
คา
-การสร้างคาใหม่
-การแต่งประโยค

ศิลปะ
-การแสดงท่าทางประกอบการร้องบทร้องเล่น

คณิตศาสตร์
-การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการ
รวมกันของจานวนสอง
จานวน
-ตรวจแบบฝึกหัด

ความเป็นพลเมือง
-การเล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา
-การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 9
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น มานะกะมานี
ผู้เขียน : พันธมาศ
ชะนีมีสองตา ส่วนตาสามีตาดี
มานะกะมานี พาชะนีมาศาลา
ตาสากะตาสี ป่านฉะนี้ ยังไม่มา
นั่นใครเคาะกะลา อ้อมานะกะมานี
บทร้องเล่น หนูมากะหนูมี
หนูมา มานี่ซิ สระอิ มะลิลา
หนูมี หนีมาหา สระอา มาดูซิ

เพลง
เพลง เจ้าดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม เขาเด็ดเจ้าดม
เขาชมเจ้าเล่นเด็ดเช้า เด็ดเย็น
เขาชมเจ้าเล่น เด็ดดม เด็ดดม

เพลง “นิว้ มือ”
นิ้วโป้งอยู่ไหน นิ้วโป้งอยู่ไหน
อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ สุขสบายดีหรือไร
สุขสบายดีหรือไร ไปก่อนนะ สวัสดี

บทร้องเล่น แก้วกะลา
แก้ว กะลา ขัน โอ่ง
เป่าลูกโป่ง โอ่งขัน กะลา แก้ว
ท่าทางประกอบ
แก้ว = แสดงท่าทางถือแก้ว
กะลา = ทามือคล้ายกะลาคว่า
ขัน = แสดงท่าทางถือขัน
โอ่ง = กางมือออก 2 ข้างทาท่าทางเหมือนโอ่ง
เป่าลูกโป่ง = แสดงท่าทางเป่าลูกโป่ง

เพลง “ม้าวิ่งกับกับ”
ม้าวิ่งกับ กับ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
ม้าวิ่งเร็วไว วิ่งทันใจ ควบกับ กับ กับ
ม้าวิ่งเร็วรี่ ดูซีหายไป วิ่งไวควบกับ กับ กับ

เพลง “เสือ สิง กระทิง แรด”
ท่าทางประกอบ
เสือ สิง กระทิง แรด
เสือ (ตบมือ 3 ครั้ง)
สิง (ตบ ไขว้ ตบ)
กระทิง (ไขว้ ตบ ไขว้)
แรด (ไขว้ ไขว้ ตบ)
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เพลง “Head Shoulders Knees and Toes”
Head shoulders knees and toes
Knees and toes
And eyes and ears and mouth and nose
Head shoulders knees and toes
Knees and toes

เพลง Red, white, blue

Red, white, blue
Red, white, blue
Look over there.
That is a flag.
You can see red, white and blue
You can see red, white and blue
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ภาพประกอบแผนการสอนที่ 44 44
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1
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ใบงาน : วาดภาพธงชาติ
ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติพร้อมระบายสีให้สวยงาม

ชื่อ…………………………………………………….ชั้น……………………………….
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สัปดาห์ที่ 10 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 46

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/4 ท 5.1 ป.1/1 ส 1.1 ป.1/4 ส 2.1 ป.1/1
ส 2.2 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ง 3.1 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/2 ต 3.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การเรียงลําดับเหตุการณ์ การตอบคําถาม การเล่าเรื่อง
2. การบวกจํานวนสองจํานวนผลบวกไม่เกิน 9 โดยการสลับที่
3. ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พูด/ถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว : What colour is it?
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจําวันความดีที่ทํา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทางประกอบเพลง “ดั่งดอกไม้บาน”
2. เรียงลําดับเหตุการณ์
ครูเล่าเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา จากหนังสือนิทาน/ภาพ ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่เล่าและให้นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ์จากภาพที่กําหนดให้
3. การบวกจํานวนสองจํานวนผลบวกไม่เกิน 9 โดยการสลับที่
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (การบวกเลข/บล็อก/ลูกแมว/นักเรียน)
3.2 ครูใช้สถานการณ์ป๎ญหา สวนดอกไม้
สถานการณ์ป๎ญหา “ดอกไม้สองสี”
ราชินีผีเสื้อฝากคุณครูมาบอกว่าช่วงนี้ พวกเหล่าผีเสื้อทั้งหลายหาอาหารไม่ได้ “เด็ก ๆ รู้ไหมว่าอาหาร
ของผีเสื้อคืออะไร” (น้ําหวาน/ดอกไม้) ในสวนไม่ค่อยมีดอกไม้ ทําให้หาน้ําหวานไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป
จะต้องตายหมดแน่นอนเลย ราชินีผีเสื้อก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเด็ก ๆ ชั้น ป.1 ทุกคน ให้
ช่วยกันจัดดอกไม้ในสวนให้หน่อย
3.3 ครูนําเสนอแปลงดอกไม้ที่ใช้ปลูกดอกไม้และเล่าเรื่องราว
ราชินีผีเสื้อบอกว่าชอบดอกไม้สีม่วงกับดอกไม้สีเหลือง ตอนนี้ให้ครูเตรียมดอกไม้ไว้ให้
3.4 ครูนําเสนอดอกไม้ 2 สีที่จะใช้ติด (เช่น ดอกไม้สีม่วง 5 ดอก ดอกไม้สีเหลือง 4 ดอก)
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3.5 ครูอธิบายคําสั่งให้นักเรียนทํากิจกรรม
คําสั่ง : ให้นักเรียนช่วยกันจัดดอกไม้ลงในกระดาษปรู๊ฟโดยที่จะต้องจัดทั้งดอกไม้สีม่วง
และดอกไม้สีเหลือง ให้นักเรียนเลือกนําดอกไม้มาจัด อยากจะรู้ว่าจะจัดดอกไม้แบบไหนได้บ้าง
เงื่อนไข
1. จะต้องจัดดอกไม้ทั้งสองสี
2. จะเลือกจัดดอกไม้สีใดก่อนก็ได้ แต่ให้ได้ครบทั้ง 9 ดอก ให้ได้หลายรูปแบบ
3.6 ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคําตอบทั้งหมดลงในกระดาษ
3.7 ให้นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3.8 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทํากิจกรรม
3.9 นักเรียนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.10 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การเลือกติดดอกไม้
- วิธีการหาจํานวนดอกไม้ที่ติดแต่ละครั้ง
- จํานวนของดอกไม้ในแต่ละครั้ง - การเขียนประโยคสัญลักษณ์
- ความเหมือนและแตกต่างจํานวนดอกไม้
3.11 ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกเสริมทักษะ (แบบฝึกที่ 21)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ฟ๎งเพลงแผ่เมตตา (แม่ชีศันสนีย์หรืออื่นๆ) พร้อมทําท่าทางประกอบ
2. สถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรา
2.1 ครูพานักเรียนเดินสํารวจโรงเรียน ใช้กล้องดิจิตอลหรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพสถานที่
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องเรียน (อาจใช้วิธีการวาดภาพแทน) และพูดคุยเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ของกล้องดิจิตอลหรือกล้องจากโทรศัพท์ ขณะนักเรียนลองใช้
2.2 ครูนําภาพที่ถ่ายมา print out ได้แก่ อาคารเรียน ห้องต่างๆ ในโรงเรียน ติดบนกระดาน หรือวาง
บนพื้นให้นักเรียนนั่งล้อมวง พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ว่าคืออะไร ครูเขียนคําลงบนบัตรคํา วางไว้คู่กับ
ภาพ
2.3 นักเรียนแต่ละคนเล่าเรื่อง “นักเรียนรู้จักอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน”เป็นต้น
3. พูด/เขียนถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว Colors : red blue white
3.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสีที่นักเรียนชอบโดยทบทวนประโยค
What’s colour do you like? และตอบ
I like red. (red , white , blue) .
3.2 ครูชี้ที่แถบสี ทีละสี แล้วให้นักเรียนพูดคําศัพท์สีต่างๆ ตามครู เช่น red blue white
yellow green brown pink จากนั้นครูหยิบสิ่งของใกล้ตัวที่มี สีน้ําเงิน แดง ขาว เหลือง เขียว น้ําตาล
สีใดสีหนึ่ง แล้วถามนักเรียนว่าสีอะไร

255

เช่น
Teacher:
Students:
Teacher:

What colour is it?(ปากกาด้ามสีน้ําเงิน)
Blue.
Yes. It’s blue.

ยกตัวอย่างจนครบทุกสี
3.3 ให้นักเรียนเล่นเกม Touch something ………( red blue white yellow green
brown pink ) โดยครูเป็นคนออกคําสั่ง เช่น Touch something red. ให้นักเรียนรีบวิ่งไปแตะสิ่งของที่
มีสีแดงโดยเร็วที่สุด
3.5 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 2 ทีม ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาแข่งขันกันชี้ที่สีครูบอกแข่งกัน
ทีมไหนชี้ได้ถูกต้องก่อนได้คะแนน และทีมใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นทีมชนะ
3.6 ครูติดแผนภูมิเพลง Red, white, blue บนกระดาน ร้องให้นักเรียนฟ๎ง 2 รอบ
3.7 นักเรียนร้องตามครูทีละวรรค
3.8 นักเรียนและครูร้องเพลงพร้อมกัน
3.8 นักเรียนร้องเองพร้อมปรบมือเข้าจังหวะ
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สนทนาและรายงานการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/คุ้มค่า
3. ท่องคําคล้องจอง/บทร้อยกรอง/สรภัญญะ
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” “ Red, white, blue ”
2. นิทาน “สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา”
3. ดอกไม้สองสี
4. แบบฝึกที่ 21
5. กระดาษสี
6. บัตรคําภาษาอังกฤษ red blue white yellow green brown และ pink
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 21
- ตอบคําถามและแสดง - การอธิบายแนวคิดและ
- การแสดงท่าทาง
-ใบงาน : โยงคําศัพท์
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
ประกอบเพลง
เล่า
การสลับที่การบวก
- การเรียงลําดับ
- การเขียนประโยค
เหตุการณ์จากภาพที่
สัญลักษณ์การสลับที่การ
กําหนดให้
บวก
- เล่าเรื่องสถานที่ต่าง ๆ - ตรวจแบบฝึกเสริม
ในโรงเรียน
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- การฟ๎ง พูด และระบุสี - การแสดงท่าทางประกอบเพลง
- การเล่าเหตุการณ์ประจําวันความดีที่
ของสิ่งต่างๆ ได้
ทํา
- ถามและตอบโดยใช้
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน
ประโยค
- รายงานการใช้ทรัพยากรอย่าง
- What colour is it?
ประหยัด/คุ้มค่า
- It’s …….
(red blue white
yellow green
brown pink )
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สัปดาห์ที่ 10 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 47

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/4
ท 4.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ส 2.1 ป.1/1
ส 2.2 ป.1/1 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/3
ต 1.2 ป.1/2 ต 3.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียนแจกลูกสะกดคําสระอี อา อู ใอ ไอ แอ และ ออ
2. การบวกจํานวนสองจํานวนผลบวกไม่เกิน 9 โดยการสลับที่
3. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
4. พูด/ถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว : What colour is it?
ภาคเช้า
ก่อนการเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจําวันความดีที่ทํา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “ความสุขอยู่ในใจฉัน” ทําท่าทางประกอบ
2. ทบทวนสระ อี อา อู ใอ ไอ แอ และ ออ
2.1 ครูชูบัตรสระให้นักเรียนออกเสียงสระอี อา อู ใอ ไอ แอ และ ออ จับคู่บัตร
พยัญชนะและบัตรสระ พร้อมทั้งแจกลูกสะกดคํา
2. 2 แบ่งกลุ่มเล่นเกมหาคําที่ประสมสระตามที่ครูกําหนด และสร้างคําจากคําที่
กําหนดให้ในตารางคํา
2.3 นําคําที่ประสมด้วยสระ อี อา อู ไอ ใอ แอ และ ออ อย่างละ 1 คํา ให้นักเรียนร่วมกันสร้าง
คําใหม่ เช่น ขา เป็น ขาปู กอ เป็น มะละกอ ชู เป็น ชูมือ ใจ เป็น ดีใจ เป็นต้น ครูเขียนคํานั้นบน
กระดาน
2.4 นักเรียนเขียนคําจากกระดาน
3. การบวก : การสร้างโจทย์ป๎ญหา(การนํามารวมกัน)
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (จัดดอกไม้)
3.2 นักเรียนเล่าเรื่องจากภาพที่เห็นให้เพื่อนฟ๎ง
บทบาทครู : นําเสนอภาพสถานการณ์ “ช้างน้อย”บนกระดาน
3.3 ครูเล่าสถานการณ์ต่อเนื่องจากที่นักเรียนเล่าไปแล้ว
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สถานการณ์ “หลังจากที่เจ้าช้างน้อยทั้งสองฝูง มาเจอกันก็กระโดดลงเล่นน้ําพร้อมกัน
ขณะที่เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานก็มีเสียงคํารามพร้อมกับพูดว่า “พวกเจ้าทั้งหมดลงสระน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ของ
ข้า เจ้าจงตอบคําถามของข้ามา ถ้าพวกเจ้าตอบถูกจะไม่โดนจับกิน แต่ถ้าตอบไม่ได้ข้าจะจับพวกเจ้ากินให้
หมดทุกตัว”
คําถาม ช้างน้อยฝูงแรกมีกี่ตัว (บน.......)
- ช้างน้อยฝูงที่เป็นเพื่อนใหม่มีกี่ตัว (พุ่มไม้)
- ช้างน้อยที่ลงเล่นน้ําในสระมีทั้งหมดกี่ตัว
- ประโยคสัญลักษณ์ของช้างน้อยที่ลงเล่นน้ําเขียนอย่างไร
3.4 ครูใช้คําสั่งให้นักเรียนทํากิจกรรม โดยใช้คําถาม “นักเรียนพร้อมที่จะตอบถามช่วยช้างน้อย
หรือยัง”
คําสั่ง : ให้นักเรียนเขียนอธิบายเรื่องราวจากภาพลงในกระดาษนําเสนอแล้วตอบคําถามทั้ง 4 ข้อ
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ ดังนี้ 1. ใบงาน 2. สีเทียน
บทบาทครู : อธิบายการตอบคําถามลงในใบงาน
3.6 นักเรียนทํากิจกรรมแล้วบันทึกการทํากิจกรรมลงในใบงาน
3.7 นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3.8 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
จํานวนของช้างน้อยที่เล่นน้ําในสระทั้งหมดมีกี่ตัว
วิธีการหาคําตอบของนักเรียน
การเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเรื่องนี้เขียนได้ว่าอย่างไร
การเขียนอธิบายเรื่องราวจากภาพ (การสร้างโจทย์ป๎ญหา)
3.9 ให้นักเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะ (แบบฝึกที่ 22)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทางเพลง “ความสุขอยู่ในใจฉัน”
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
2.1 ครูใช้บัตรภาพและบัตรคําเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ในโรงเรียนมาทบทวนเรื่องที่เรียน
มาแล้ว
2.2 เล่นเกมจับคู่ภาพกับคํา โดยนําบัตรภาพและบัตรคว่ําไว้ แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ให้เลือก
บัตรคํา 2 แผ่น ถ้าภาพและคําตรงกันให้เก็บไว้ หากไม่ตรงให้คว่ําบัตรคําไว้เหมือนเดิม จนบัตรคําและภาพ
หมด กลุ่มใดได้มากที่สุดชนะ
2.3 นําภาพและบัตรคําไปติดที่ป้ายนิเทศ
2.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน (บทบาทของ
นักเรียนกับการดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียนให้คงอยู่)
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3. พูด/ถาม-ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว : What colour is it?
3.1 นักเรียนร้องเพลง “Red, white, blue ” แสดงท่าประกอบอย่างอิสระ
3.2 ครูชูบัตรสีต่างๆ นักเรียนออกเสียงคําศัพท์เหล่านั้น
3.3 ครูให้นักเรียนฝึกซ้ํา เป็นกลุ่ม จับคู่ ถามตอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสิ่งใกล้ตัว
1) What’s colour do you like? และตอบ I like…… (red , white ,
2) something ………( red blue white yellow green brown pink )
3) What colour is it?
It’s ……. (red blue white yellow green brown pink )
3.4 นักเรียนออกแบบธงประจํากลุ่มของตนเอง นําเสนอหน้าชั้น เป็นภาษาอังกฤษ
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. สนทนาและรายงานการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/คุ้มค่า
3. ท่องคําคล้องจอง/บทร้อยกรอง/สรภัญญะ
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น จ้ําจี้มะเขือเปราะ
2. เพลง “ความสุขอยู่ในใจฉัน”
3. เกมหาคําที่ประสมสระอี อา อู ใอ ไอ แอ และ ออ
4. สถานการณ์ “ช้างน้อย”
5. ใบงาน สถานการณ์ “ช้างน้อย”
6. แบบฝึกที่ 22
7. บัตรพยัญชนะ สระ
8. ตารางคํา
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 22 - การอ่านออกเสียง
- ธงประจํากลุ่ม แจกลูกสะกดคํา
- การสร้างคําใหม่
- การเขียนคํา

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- การบอกประโยชน์และ
ปฏิบัติตนการเป็นสมาชิกที่ดี
- การบอกโครงสร้างบทบาท
การเป็นสมาชิกของโรงเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีการหาคําตอบ
การบวก
- การเขียนประโยคสัญลักษณ์
การสื่อสารการบวก
- การสร้างโจทย์ป๎ญหาการบวก
- ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
- การฟ๎ง พูด และระบุสี - การแสดง
ของสิ่งต่างๆ ได้
ท่าทาง
- ถามและตอบโดยใช้
ประกอบเพลง
ประโยค
- What colour is it?
- It’s …….
(red blue white
yellow green
brown pink )

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจําวัน
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน
-รายงานการใช้ทรัพยากร
ประหยัด/คุ้มค่า
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สัปดาห์ที่ 10 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 48

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป 1/1 ท 1.1 ป 1/2 ท 2.1 ป 1/2 ท 3.1 ป 1/3 ท 4.1 ป. 1/1
ท 4.1 ป 1/2 ท 5.1 ป 1/2 ค 1.2 ป 1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4
ต 1.2 ป. 1/2 ส 2.1 ป 1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านบทร้อยกรอง, การอ่านออกเสียงคําคล้องจอง
2. การบวก : การสร้างโจทย์ป๎ญหา(การนํามารวมกัน)
3. การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจําวันความดีที่ทํา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยให้นักเรียนยืนเป็นรูปวงกลม ผายมือซ้าย นิ้วชี้มือขวา จิ้มกลางมือซ้าย
เพื่อน จิ้มลงเป็นจังหวะพร้อมกับร้องเพลง “อักษรชื่อฉัน”
2. อ่านบทร้อยกรอง ลุงมีกับลุงมา โดยครูอ่านให้ฟ๎ง 1 ครั้ง นักเรียนฝึกอ่านตาม 2 ครั้ง
2.1 สนทนาเนื้อหาสาระ ที่ได้จากบทร้อยกรอง
2.2 หาคําที่ประสมด้วยสระ อือ จากบทร้อยกรอง
2.3 นักเรียนดูภาพจากบัตรภาพที่ครูนํามาแล้วช่วยกันบอกว่าภาพนี้คือภาพอะไร เช่น
ภาพมือ กระบือ โทรศัพท์มือถือ สะดือ เป็นต้น
2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและอธิบายความหมายของภาพ
2.5 ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนคําใต้ภาพคําที่มีสระ อือ
3. การบวก
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในคาบที่แล้ว (ช้างน้อย 5 ตัว กับ ช้างน้อย 3 ตัวเล่นน้ํา)
3.2 ครู : นําเสนอภาพช้างน้อยบนกระดาน
บทบาทครู ใช้คําถาม “โจทย์ป๎ญหาว่ายังไงนะ”
ช้างน้อย 5 ตัวกับช้างน้อย 3 ตัวเล่นด้วยกัน ในสระน้ํามีช้างน้อยทั้งหมด
(รวมทั้งหมด) กี่ตัว (เท่าไร)
3.3 ครูใช้คําถาม “ประโยคสัญลักษณ์ อ่านอย่างไร”
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5+3=
3.4 ครู ใช้คําถาม “ประโยคสัญลักษณ์เหมือนหรือแตกต่างจากโจทย์ป๎ญหาอย่างไร” (5 นาที)
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- เหมือนกัน มีตัวเลขเหมือนกัน
- ต่างกัน โจทย์ป๎ญหามีข้อความและตัวเลข ประโยคสัญลักษณ์มีตัวเลข และ
เครื่องหมาย
3.5 นักเรียนทําความเข้าใจรูปภาพครู นําเสนอภาพเด็กและขนม ครูแนะนําใบงานสําหรับบันทึก
กิจกรรม
คําสั่ง : ให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ป๎ญหา และเขียนประโยคสัญลักษณ์ พร้อมคําตอบ
3.6 ครูแบ่งนักเรียนเป็นคู่เพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน และนักเรียนทํากิจกรรม (5 นาที)
3.7 นําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การเขียนอธิบายเรื่องราวจากภาพ (การสร้างโจทย์ป๎ญหา)
- การเขียนประโยคสัญลักษณ์ของเรื่องนี้เขียนได้ว่าอย่างไร
ความเหมือนและความต่างระหว่างโจทย์ป๎ญหาและประโยคสัญลักษณ์
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง เมาคลีล่าสัตว์ พร้อมทําท่าประกอบ
2. โรงเรียนของเราน่าอยู่
2.1 ทบทวนการปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
2.2 ครูให้นักเรียนศึกษา เนื้อหาเพิ่มเติมในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนของ
ฉัน เรื่อง ประโยชน์ของสมาชิกที่ดี
2.3 ครูและนักเรียนสรุปแนวคิดจากบทเรียนในแท็บเล็ต
2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบป้ายเชิญชวนการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
2.5 นักเรียนร่วมกันทํา ป้ายแล้วนําไปติดไว้หน้าชั้นเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1.บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรประหยัด/คุ้มค่า
3. ท่องคําคล้องจอง/บทร้อยกรอง/สรภัญญะ
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4.ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง ลุงมีกับลุงมา
2. เพลง “Good morning” “อักษรชื่อฉัน” “เมาคลีล่าสัตว์”
3. สถานการณ์ “ช้างน้อย” (จากแผนการสอนที่ 47)
3. บัตรภาพ มือ กระบือ โทรศัพท์มือถือ สะดือ
4. ตารางคํา
5. แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนของฉัน เรื่อง ประโยชน์ของสมาชิกที่ดี

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ภาพวาดระบายสี
- การสนทนาเนื้อหา
สาระจากบทร้อยกรอง
- การอ่านบทร้อยกรอง,
การอ่านออกเสียงคํา
คล้องจอง
- การอธิบายความหมาย
ของภาพ
- การเขียนคํา

สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
- การบอกประโยชน์และ - การแสดงท่าทางประกอบเพลง
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีการหา
คําตอบการบวก
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวก
- การสร้างโจทย์ป๎ญหา
การบวก
- ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะ

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจําวัน
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน
- การสะท้อนการใช้ทรัพยากร
ประหยัด/คุ้มค่า

กิจกรรมเสนอแนะ
- ครูอาจให้นักเรียนไปศึกษาทบทวนจากเรื่องที่เรียนในวันนี้ และเขียนบันทึกความดี
- ครูนําสรุปในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความหมาย “การบวกโดยการนํามาเพิ่ม” จาก
สถานการณ์
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สัปดาห์ที่ 10 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 49

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป 1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป 1/3 ท 4.1 ป 1/3
ท 5.1 ป 1/2 ค 1.1 ป 1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4
ต 1.2 ป 1/1 ต 1.2 ป 1/2, ส 2.1 ป 1/1, พ 3.2 ป.1/2 ง 1.1 ป 1/1 ง 1.1 ป 1/2 ง 1.1 ป 1/3
ศ 1.1 ป 1/5 ศ 2.1 ป 1/3 ศ 2.1 ป 1/4, ศ 3.1 ป 1/1 ศ 3.1 ป 1/2
สาระการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคําสระอือ
2. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนํามาเพิ่ม
3. สมาชิกที่ดีในโรงเรียน การทําความดี
4. การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นตามคําแนะนํา
5. การทํางานช่วยเหลือตนเอง
ภาคเช้า
ก่อนการเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจําวันความดีที่ทํา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. นักเรียนอ่านแผนภูมิ บทร้อยกรอง “ลุงมากับลุงมี”
2.1 นักเรียนอ่านพร้อมกันและเคาะจังหวะประกอบ/อ่านกลุ่มใหญ่
2.2 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคําสระอือ
2.3 สร้างคํา เช่น มือ เป็น มือถือ กํามือ มือขวา เป็นต้น
2.4 นําคําที่สร้างไปแต่งประโยค
3. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนํามาเพิ่ม
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยเรื่องการบวกที่เกิดจากการรวมกันจากคาบที่แล้ว
(การบวกที่มี 2 ที่แล้วเอามารวมกัน/โจทย์ป๎ญหาเรื่องการบวก)
3.2 ครูใช้สถานการณ์ป๎ญหา “เป็ดเล่นน้ํา” ให้นักเรียนเล่าเรื่องจาก
ภาพที่ครูนําเสนอ
สถานการณ์ป๎ญหา : ครูนําเสนอรูปเป็ด 4 ตัว แล้วครู ใช้คําถาม
“นักเรียนคิดว่าเป็ดกําลังทํา
อะไร” จากนั้นครูนําเสนอรูปเป็น 2 ตัวแล้ว
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ครูใช้คําถาม “แล้วอีกสองตัวนี้ละกําลังทําอะไร”/“นักเรียนคิดว่าเป็ด 2 ตัวนี้จะไปไหน”
3.3 ครู ให้นักเรียนออกมาเล่าให้เพื่อนฟ๎งว่าเป็ด 2 ตัวกําลังทําอะไร
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- เป็ด 2 ตัวกําลังเดินไปหาเพื่อน
- เป็ด 2 ตัวกําลังเดินลงไปเล่นน้ํากับเพื่อน
3.4 ครูให้นักเรียนย้ายเป็ดให้เพื่อนดู “ลองเล่าเรื่องเป็ดให้เพื่อน ๆ และครูฟ๎งโดยให้เริ่มตั้งแต่แรก ที่มี
เป็ด 4 ตัว”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-มีเป็ดอยู่ในสระ 4 ตัว และมีเป็ดอีก 2 ตัวลงมาเล่นน้ําด้วยกัน จะเป็นเป็ด 6 ตัว
3.5 ครูใช้คําถาม “นักเรียนคิดว่ามีเป็ดในสระน้ําทั้งหมดกี่ตัว”
คาดการณ์แนวของคิดนักเรียน “6 ตัว”
3.6 บทบาทครู : ใช้คําถาม “รู้ได้อย่างไรว่าในสระจะมีเป็ด 6 ตัว”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- นับเอา (นับทีละตัว/นับเป็นคู่/นับ 3 กับ 3)
3.7 ครู ใช้คําสั่ง “ให้นักเรียนช่วยครูหาจํานวนเป็ดในสระว่ามีทั้งหมดกี่ตัว และเขียนแสดงวิธีคิดลงใน
กระดาษ”
ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนและอธิบายทําความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ทํากิจกรรม
- กระดาษนําเสนอ - รูปภาพเป็ด และสระน้ํา - สีเทียน
3.8 นักเรียนทํากิจกรรม ครูเดินดูนักเรียนทํากิจกรรมและฟ๎งแนวคิดนักเรียนใช้สถานการณ์กระตุ้น
คิด
- มีเป็ดกี่ตัว
- รู้ได้อย่างไรว่ามีเท่านั้นตัว
- มีวิธีหาจํานวนเป็ดได้อย่างไรบ้าง
- มีวิธีอื่นอีกไหม
3.9 นักเรียนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.10 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายประเด็นดังต่อไปนี้
- จํานวนเป็ดที่อยู่ในสระน้ําทั้งหมด
- วิธีการหาจานวนเป็ดที่อยู่ในสระ
ให้นักเรียนออกมาติดบล็อกแทนจํานวนเป็ดที่หน้าชั้นเรียน
3.11 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการรวมกันโดยอาศัยเรื่องที่นักเรียนเล่าถึงจํานวนของเป็ดที่ลงเล่น
น้ําในสระ เป็ดในสระน้ํามี 4 ตัว มีเพื่อนใหม่อีก 2 ตัวเดินลงมาเล่นน้ําด้วยกันเป็นเป็ด 6 ตัว เพื่อให้ได้
ความหมายการบวกโดยการนํามาเพิ่ม
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “จับหัว จับหู จับไหล่”
2. กติกาการเล่น “ชุดเกมสถานที่ในโรงเรียนของเรา”
2.1 นักเรียนร้องเพลง “โรงเรียนของเราน่าอยู่” และแสดงท่าทางประกอบ
2.2 ครูให้นักเรียนออกมาสะท้อนผลการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนตามที่กําหนดไว้ใน
ป้ายเชิญชวน
2.3 นักเรียนทําใบงาน (ตามภาคผนวก) โยงคําและภาพเกี่ยวกับสถานที่สําคัญในโรงเรียนให้ถูกต้อง
2.4 นักเรียนทําชุดเกม โดยวาดภาพระบายสีสถานที่ในโรงเรียนและเขียนคําลงในกระดาษการ์ดที่
ครูเตรียมไว้ให้ เก็บใส่ซองพลาสติก ไว้ใช้เล่นในเวลาว่าง หรือใช้ทบทวน
2.5 นักเรียนนําชุดเกมที่ทําไปให้เพื่อน ๆ เล่น โดยนักเรียนสามารถคิดกติกาในการเล่นได้หลาย
แบบ
2.6 นักเรียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับชุดเกมและความรู้ที่ได้รับและความสําคัญของการเล่นตาม
กติกา
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องบทอาขยาน เช่น “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟ๎น” เป็นต้น
3. นับตัวเลข ไทยและตัวเลขภาษาอังกฤษ
4.สวดมนต์
สวดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ลุงมากับลุงมี”
2. บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
3. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟ๎น”
4. เพลง “Good morning” “โอ้ดนตรี” “จับตัว” “โรงเรียนของเราน่าอยู่”
5. สถานการณ์ “เป็ดเล่นน้ํา”
6. ใบงานโยงคําและภาพ
7. “ชุดเกมสถานที่ในโรงเรียนของเรา”
.
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-ภาพวาดระบายสี
- การอ่านบทร้อยกรอง
- การอ่านแจกลูกสะกด
คํา
- การแต่งประโยค

สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
- บอกประโยชน์และ
- การปฏิบัติตนตามกฎ - การแสดงท่าทาง
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี กติกา
ประกอบเพลงและบท
ของโรงเรียน
ร้องเล่น
- การโยงคําและภาพ
เกี่ยวกับสถานที่สําคัญใน
โรงเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีการหา
คําตอบการบวก
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวก
- การสร้างโจทย์ป๎ญหา
การบวก
- ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะ
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจําวัน
- การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
- ครูอาจให้นักเรียนไปศึกษาทบทวนจากเรื่องที่เรียนในวันนี้ และเขียนบันทึกความดี
- ครูนําสรุปในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความหมาย “การบวกโดยการนํามาเพิ่ม”
จากสถานการณ์
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สัปดาห์ที่ 10 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 50

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป 1/1 ท 2.1 ป ½ ท 3.1 ป 1/3 ท 4.1 ป 1/1 ท 4.1 ป 1/3
ท 5.1 ป 1/2 ค 1.2 ป 1/1, ส 2.1 ป 1/1 ศ 1.1 ป 1/1 ศ 1.1 ป 1/5 ศ 2.1 ป 1/3 ศ 2.1 ป1/4
ศ 3.1 ป 1/1 ศ 3.1 ป 1/2
สาระการเรียนรู้ 1. สระไอ
2. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนํามาเพิ่ม
3. ทบทวนการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน โรงเรียน
4. ท่องบทกลอนร้องเพลงง่าย ๆ

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจําวันความดีที่ทํา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym จีบตัว L ประกอบบทร้องเล่น “ลุงมีกับลุงมา”
2. ออกเสียงสระ ไอ
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขํา” ตามแผนภูมิเพลง นักเรียนอ่านตามและเคาะจังหวะประกอบ
2.2 ครูนําบัตรภาพ เช่น ไฟ ไห ไถ ไอ
2.3 ให้นักเรียนออกเสียง คําที่ประสมสระ ไอ
2.4 ครูกําหนดพยัญชนะไทยทีละตัว นักเรียนออกเสียง แจกลูกสะกดคําประสมกับสระไอ พร้อมกัน
เช่น วอ- ไอ- ไว ตอ-ไอ-ไต ฯลฯ
2.5 นักเรียนช่วยกันคิดคําที่มีสระไอ ครูเขียนคําเหล่านั้นบนกระดาน
2.6 นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคปากเปล่าจากคําที่คิดขึ้นมาใหม่
3. การบวก: ความหมายการบวกโดยการนํามาเพิ่ม
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนในเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว
(เป็ดอาบน้ํา เป็ด 6 ตัว)
3.2 ครูใช้สถานการณ์จากชั่วโมงที่แล้ว
มีเป็ด 4 ตัวเล่นน้ําอยู่ แล้วมีเป็ดอีก 2 ตัวเดินลงมาเล่นน้ําด้วย ในสระจึงมีเป็ดทั้งหมด 6 ตัว
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บทบาทครู : ใช้คําถาม “จะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรดี”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- 4+2 = 6
- 2+4 = 6
- 4+2 = 
- 2+4 = 
บทบาทครู : ใช้คําสั่ง “ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดาษที่ครูแจกให้”
3.3 ครูให้นักเรียนทํากิจกรรม
3.4 นักเรียนนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3.5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- ความหมายของการบวก (การเพิ่มขึ้น/มาเพิ่ม)
บทบาทครู : ใช้คําถาม “นักเรียนรู้ได้อย่างไรนะว่ามีเป็ดในสระ 6 ตัว”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- นับจํานวนเป็ด
- นับบล็อก - เอามารวมกัน
บทบาทครู : ใช้คําถาม “นับแบบไหน”
- นับทีละตัว
- นับเป็นคู่ - นับ 3 กับ 3
- นับ 4 แล้วนับต่อ 5 แล้ว 6
ส่วนประกอบของประโยคสัญลักษณ์และการเขียนประโยคสัญลักษณ์
บทบาทครู : ใช้คําถาม “ประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าอย่างไรนะ”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- 4+2 = 
บทบาทครู : ใช้คําถาม “ประโยคสัญลักษณ์ต้องมีอะไรบ้าง”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- มีตัวเลข 4 , 2 , 6
- มีเครื่องหมาย + , =
- มีคําถาม เท่าไร 
3.6 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความหมายของการบวก (มาเพิ่ม)
ที่แตกต่างจากการบวก (รวมกัน) โดยการใช้ภาพช้างน้อยและภาพเป็ดให้นักเรียนเปรียบเทียบ
3.7 นักเรียนทําแบบฝึกเสริมทักษะ (แบบฝึกที่ 23 )
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “มอ เปอ แล” และแสดงท่าทางประกอบ
2. ทบทวนโรงเรียนของเราน่าอยู่
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2.1 นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้หน่วย-โรงเรียนของเราน่าอยู่ ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนเล่าบน
กระดาน
2.2 นักเรียนรวบรวมผลงานต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้น นํามาจัดนิทรรศการ
2.3 ครูแจกบัตรแสดงความคิดเห็น “โรงเรียนของเราน่าอยู่” เช่น เรื่องเกี่ยวกับ กฎ กติกา
อาคารสถานที่ ห้องเรียน กิจกรรมในโรงเรียน เป็นต้น โดยให้นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง
ข้อที่ 1 สิ่งทีดีอยู่แล้วในโรงเรียน
ข้อที่ 2 สิ่งที่ต้องการให้ดีกว่านี้
ข้อที่ 3 สิง่ ที่ไม่ต้องการ/ให้ยกเลิก/ตัดทิ้ง
ให้นักเรียนเขียน โดยครูช่วยเหลือหลายแบบ ได้แก่ ครูเขียนลงในกระดาษให้ ครูเขียนแล้วนักเรียนนําไป
ลอกตาม นักเรียนวาดภาพประกอบการเขียน เป็นต้น
2.4 รวมกันพิจารณาทุกประเด็นแล้วนําเสนอต่อคณะกรรรมการโรงเรียน หรือผู้บริหารโรงเรียน
ต่อไป
2.5 ครูชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับสิ่งที่นําเสนอนั้นเป็น“การแสดงออกด้านความคิดเห็นตามสิทธิ
หน้าที่ของการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน”
2.6 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของฉัน
เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของฉันในโรงเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. ท่องบทร้องเล่น “จําจี้มะเขือเปราะ”
3. ท่องสูตรคูณ
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลําดับที่ 3 ฝนแรกที่เขาหินซ้อน
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน จากการดูสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ลุงมีกับลุงมา”
2. บทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขํา” “จ้ําจี้มะเขือเปราะ”
3. เพลง “มอ เปอ แล”
4. สถานการณ์ “เป็ดเล่นน้ํา” (จากแผนการสอนที่ 49)
5. แบบฝึกที่ 23 บัตรภาพ ไฟ ไห ไถ ไอ
6. แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของฉัน เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของฉันในโรงเรียน
7. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลําดับที่ 3 ฝนแรกที่เขาหินซ้อน
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ใน แท็บเล็ต มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าเหตุการณ์
ประจําวัน
- การปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้น
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 23
- การอ่านออกเสียงคํา
- ภาพวาดประกอบการ - การอ่านแจกลูกสะกด
เขียน
คํา
- การแต่งประโยค

ศิลปะ
- การจัดนิทรรศการ
- การแสดงท่าทางประกอบเพลงและบทร้องเล่น

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีการหา
คําตอบการบวก
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวก
- การสร้างโจทย์ป๎ญหา
การบวก
- ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะ

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจําวัน
- การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
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ภาคผนวกสัปดาห์ที่ 10
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น “จ้้าจี้มะเขือเปราะ”
จ้ําจี้ มะเขือเปราะ กะเทาะ หน้า แว่น
พาย เรือ อก แอ่น แล่น ไป ตาม เกาะ
เห็น ด่าง จับ ปู หนู หนู หัวเราะ
กิน ลูกตาล เฉาะ เหาะ ไป กับ ลม

เพลง
เพลง มอ เปอ แล
มอ เปอ แลโกวา มอ เปอ แลโกวา
มอ เปอ แลโกวา ตือ บ่ ตือ โอปุย

เพลง ความสุขอยู่ในใจฉัน
ความสุขอยู่ในใจฉัน ความสุขอยู่ในใจเธอ
ความสุขอยู่ในใจฉันและในใจเธอ
ลา ลา ลา ลาลันลา ลันลา ลันลา
เพลง จับหัว จับหู จับไหล่
จับหัว จับหู จับไหล่ (ซ้ํา)
จับใหม่ จับไหล่ จับหู
จับใหม่ จับให้ฉันดู (ซ้ํา)
จับหัว จับหู แล้วมาจับไหล่

บทร้องเล่น ลุงมีกับลุงมา
ลุงมีแกเลี้ยงม้า ส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือ
เจ้าม้านั้นแสนดื้อ ส่วนกระบือฝึกปรือดี
ชาวบ้านเขาเล่าลือ ว่าม้าดื้อเพราะถูกตี
ลุงมาค่อยพาที
แต่ลุงมีดุเช้าเย็น
เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”
ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
ดั่งดอกไม้บาน ภูผาใหญ่กว้าง
ดั่งสายน้ําฉ่ําเย็น ในนภาอากาศ
อันบางเบา
เพลง รวมเงิน
รวมเงิน รวมเงินให้ดี
รวมกันวันนี้ อย่าให้มีผิดพลาด
ผู้หญิงนัน้ เป็นเหรียญบาท (ซ้ํา)
ผู้ชายเก่งกาจเป็นห้าสิบสตางค์ (ซ้ํา)
เพลง อักษรชื่อฉัน
อักษรชื่อฉัน นั้นผูกสัมพันธ์ไว้เป็นเพื่อนใจ
หากแม้นได้เจอ หวังว่าเธอคงจําได้
ขอจงอย่าลืมกัน (ซ้ํา)
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เพลง ฉัน ฉัน ฉัน
ฉัน ฉัน ฉัน บ้านฉันนั้นมีหลายคน
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน
เอาว่าไชยามาเล (ซ้ํา) มีพ่อมีแม่มีฉัน
เพลง เมาคลีล่าสัตว์
เมาคลีล่าสัตว์ (ซ้ํา)ล่าแชร์คาน (ซ้ํา)
ถลกหนังมันออกให้หมด(ซ้ํา)
มันกินวัว มันกินควาย

เพลง โอ้ดนตรี
โอ้ดนตรีทุกเครื่องเตรียมพร้อม
เราจะบรรเลงเพลงร่วมกันจงเตรียมบรรเลง
จงบรรเลงเพลงด้วยเสียง (กลอง/ซอ/ระนาด)
เสียงกลลอง =ตุม ตุ่ม ตุม ตุ่ม ตุม ตุ้ม ต้ม
ตุม ตุม ตุม ตุ้ม ตุม ตุม ตุ่ม
เสียงซอ

=ออ อี่ ออ อี่ ออ อี่ อ้อ

ออ อี่ ออ อี้ ออ อี่ ออ
เสียงระนาด=เตรง เตร่ง เตรง เตร่ง เตรง
เตรง เตร้ง เตรง เตรง เตรง เตร้ง เตรง เตรง
เตร่ง (เครื่องดนตรีเปลี่ยนได้ตามบริบท)

เพลง บูชาผู้มีพระคุณ
พุทธังวันทามิ ธรรมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ
พวกหนูบูชาพระรัตนตรัย หนูไหว้พระพุทธ
ไหว้พระธรรม ไหว้พระสงฆ์ คุณพ่อ คุณแม่
ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน หนูจะเป็นคนดี

เพลง อึ่งอ่าง
อึ่งอ่างมันนั่งข้างโอ่ง
มันนั่งตัวโก่งคอยจับกินมด
เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด (ซ้ํา)
จะเป็นเหมือนมด อาหารอึ่งอ่าง

เพลง เด็กดี
เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้้า)
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญํู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ําใจนักกีาากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพันนา
สิบ ทําตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพันนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
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เพลงสระในภาษาไทย
สระในภาษาไทย จงจําไว้ให้ดีๆ เสียงยาว เสียงสั้นนั้นมี ต่อไปนี้ ต้องจํา
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู น่าดู น่าขํา เอะ เอ แอะ แอ ต้องจํา แล้วตาม
โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว
ต่อตัวนี่หนอ ฤ ฤา ฦ ฦา แล้วรอ ต่อท้าย อํา ใอ ไอ เอา

ตบมือ 1-2-3
1-2-3 ซ้าย /1-2-3ขวา
1-2-3 หน้า/1-2-3หลัง
1-2-3บน/1-2-3ล่าง
1-2ซ้าย/ 1-2ขวา
1-2หน้า / 1-2หลัง
1-2บน /1-2ล่าง
1ซ้าย /1ขวา
1หน้า /1หลัง
1บน 1ล่าง

เพลง Red, white, blue
ท้านอง เพลง This old man
Red White Blue. Red White Blue.
Look over there that is a flag.
You can see red, white and blue.
You can see red, white and blue.
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นิทาน
นิทานสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา

นิทานสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา
วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกได้เชิญนกกระสาให้มากินอาหารเย็นที่บ้านของมันและด้วยต้องการที่
จะทําให้แขกที่มันได้เชิญมากับตัว ของมันเองเกิดความสนุกสนานจึงเอาอาหารจําพวกซุปใส่
จานแบนๆ ก้นตื้นออกมาให้นกกระสากินสุนัขจิ้งจอกกินน้ําซุปที่อยู่ในจาน แบนๆก้นตื้นนั้น
อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วส่วนนกกระสาด้วยมันมี ปากที่แหลมยาวนั่นเองจะดื่มกินก็ไม่
ถนัด จึงได้แต่จิกๆไปตามเรื่อง เสร็จงานเลี้ยงแล้วก็ยังไม่หายหิว เพราะเกือบจะเรียกว่าไม่ได้กิน
เอาเลยทีเดียวในชั่วขณะหนึ่งสุนัขจิ้งจอกแอบหัวเราะกับตัวเองอย่างสนุกสนานแล้วยังถามนก
กระสาว่าอาหารของมันไม่ถูกปากหรือไง?ถึงได้กินน้อยนัก นกกระสาพูดเล็กน้อยและตอบ
ขอบใจสุนัขจิ้งจอกที่ได้เชิญ ให้มันมากินอาหารและสุดท้ายมันก็ได้บอกเชิญ ให้ไปกินอาหารที่
บ้านของมันบ้างเป็นการตอบแทนสุนัขจิ้งจอกรีบรับคํา ตกลงที่จะไปในวันรุ่งขึ้นทีเดียว ครั้นได้
เวลาสุนัขจิ้งจอกก็มาถึงที่บ้านของนกกระสาสุนัขจิ้งจอกกล่าวคําสวัสดีแล้วลงนั่งที่โต๊ะที่นก
กระสา ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นกกระสายกอาหารใส่ถ้วยปากแคบทรงสูงออกมา พลางเชิญให้
สุนัขจิ้งจอกกิน สุนัขจิ้งจอกทําหน้าเจื่อนๆ ด้วยเพราะไม่สามารถที่จะเอื้อมปากของมันลงไปกิน
อาหารในถ้วยปากแคบทรงสูงนั้นได้ จึงได้แต่เลียๆอาหารที่ติดอยู่ที่ข้างๆปากถ้วยนั้นอย่างเดียว
และมองดูนกกระสาเพลิดเพลิน กับการกินอาหารของมัน นกกระสานั่งกินอาหารเหล่านั้น อย่าง
สะดวกสบายและรวดเร็วตามที่มันต้องการ สุนัขจิ้งจอกยังคงอยู่ในความหิว และในที่สุดก็บอก
ลาเจ้าของบ้านด้วยกริยาที่สุภาพที่สุดที่มันจะแสร้งทําได้ พลางพูดว่า อาหารมื้อนี้ดีเสมอมื้อที่
มันจัดเลี้ยงเมื่อวันก่อน และมันก็แน่ใจว่านกกระสาจะต้องแอบหัวเราะเยาะมันเหมือนอย่างที่
มันแอบหัวเราะเยาะนกกระสาวันนั้นอย่างแน่นอน
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บทอาขยาน
บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
แมวเอ๋ย แมวเหมียว
รูปร่างปราดเปรียวเป็นหนักหนา
ร้องเรียกเหมียว เหมียว เดี๋ยวก็มา เคล้าแข้ง เคล้าขา น่าเอ็นดู
รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง
ค่ํา ค่ํา ซ้ํานั่งระวังหนู
ควรนับว่ามันกตัญํูพอดูเอาไว้ ใส่ใจเอย

หนูไผ่กะหนูข้า
หนูไผ่เอาลําไย

มากองไว้ในศาลา

หนูขําเก็บไข่มา

เรียงไว้ท่าสี่ห้าใบ

ลุงมีถือตะกร้า

ส่วนลุงมาถือกระได

ลุงมาเก็บลําไย

ลุงมีใช้ตะกร้ารับ

ค้าแผ่เมตตาแม่ชีศันสนีย์
ขอมอบความรักของฉันแด่ทุกสิ่งอันในโลกนี้
พ่อแม่คุณครูหมู่มิตรไมตรี สรรพสัตว์และเทพยดา
ขอมอบความรักแก่แผ่นดิน ต้นไม้ลําธารท้องฟ้า
ให้อยู่ร่วมกันเพื่อสุข
พึ่งพาขอแผ่เมตตา
สิ้นทุกข์สุขเทอญ

278

ค้าชี้แจง โยงเส้นระหว่างคํากับภาพให้ถูกต้อง

โรงอาหาร
ห้องสมุด
สนามเด็กเล่น
สหกรณ์
ห้องน้ํา
ห้องพักครู

ชื่อ.................................................................ชื่อเล่น..........................เลขที่..............
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มีลูกอมกี่เม็ด

เม็ด
มีลูกอมกี่เม็ด

เม็ด
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สัปดาห์ที่ 11-14
แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูนาไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมสาหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้
สัปดาห์ที่ 11–14
ความเป็นพลเมือง
หลังจากที่ได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามวัยในฐานะการ
เป็นสมาชิกของครอบครัว ของห้องเรียน และของโรงเรียนแล้ว รวมทั้งได้ลงมือทาหน้าที่ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
และความเหมาะสมกับวัยของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และเคารพต่อสิทธิตนเองและผู้อื่นในฐานะ
สมาชิก เช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ห้องเรียน เป็นต้น อีกทั้งได้สะท้อนแลกเปลี่ยนการปฏิบัติอยู่เป็น
ประจาในตอนเช้าของแต่ละวัน รวมถึงการร่วมรับผิดชอบ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง และทรัพยากรของ
ห้องเรียน (ตามที่มีข้อตกลง) และ มีการสะท้อนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอตลอดมาต่อเนื่อง
มาจนถึงช่วงเวลานี้ นอกจากนักเรียนจะเริ่มเข้าใจความหมายของคาต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น ลูกที่ดี เพื่อนที่
ดี นักเรียนที่ดี สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การประหยัด การรู้คุณค่า เป็นต้น และเริ่มคุ้นเคยกับการให้
ความสาคัญของเรื่องเหล่านี้ในชีวิตประจาวันของตนเองมากขึ้นแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นโอกาส
สาคัญในการบ่มเพาะคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างมี
เหตุผลและเต็มใจไปพร้อมกันด้วย
ภาษาไทย
หลังจากได้ผ่านประสบการณ์การเล่าเรื่องง่ายๆตามที่ต้องการเล่า หรือเท่าที่เล่าได้มาระยะหนึ่ง
แล้ว เด็กจะเริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น กล้าพูดนาเสนอ สามารถพูดเล่าเรื่องราวได้ยาวขึ้น และตรง
ประเด็นที่ต้องการเล่ามากขึ้น... สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นต้นทุนสาหรับเขาทั้งในด้านการพูด และการเขียนใน
ระยะต่อไป
การได้ผ่านกิจกรรมที่ทาให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาพยัญชนะ และสระ ในปริมาณที่มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับที่ได้ฝึกฝนด้านหลักภาษาอยู่อย่างสม่าเสมอจากการประสมคา การสร้างคาใหม่
ด้วยตนเองไปพร้อมๆกับได้รับการฝึกฝนกระบวนการอ่าน ทั้งการฟัง การอ่าน อ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย
อยู่เสมอ จึงทาให้ในช่วงเวลานี้ เด็กเริ่มมีความเข้าใจความหมายของการอ่านและวิธีอ่านมากขึ้นเรื่อยๆ และ
ยังมีความมั่นใจในการอ่าน ความสนใจอ่านหนังสือมีปรากฏชัดขึ้น และนักเรียนบางคนเริ่มอ่านเรื่องราว
ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้จะเห็นว่า มีเด็กบางคนเริ่มนาเอารูปแบบประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาทั้งการพูด และ
การอ่านมาเป็นเครื่องมือสาหรับการทาความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถสร้างคาใหม่ได้
หลากหลายและสั่งสมคาในคลังคาของตนเองได้ และมีปริมาณที่เพิ่มพูนขึ้น รวมทั้งการฝึกฝนแต่งประโยค
ทั้งปากเปล่าและเขียนเป็นประโยค ในช่วงเดือนนี้ก็จะนาสู่การใช้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเขียนสระใน
ระยะต่อไป
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คณิตศาสตร์
เมื่อนักเรียนได้เข้าสู่ความรู้สึกเชิงจานวนเห็นที่มาและรูปแบบของการเกิดจานวนต่างๆ (0–
10) เช่น 5 มาจากไหน 6 มาจากไหน เป็นต้น และยังทาให้นักเรียนเห็นการสลับที่ของจานวน เห็นการ
เพิ่มขึ้นทีละ........ และลดลงทีละ........... ของจานวน
อีกทั้งยังได้เข้าถึงความหมายของการบวกโดยการนามารวมกันอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วนั้น
ช่วงเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมีฐานความเข้าใจและประสบการณ์ มีแนวคิดที่เพียงพอสะดวกสาหรับ
ทาความเข้าใจและมองเห็นความหมายของการบวก “โดยการนามาเพิ่ม” และขยายเชื่อมแนวคิดไปสู่การ
ทาความเข้าใจในความหมายของการลบ (ลดลงเท่าไหร่/เหลืออยู่เท่าไหร่)ได้รวดเร็วขึ้น
การนาเสนอสถานการณ์/เรื่องราวใกล้ตัวเด็ก ซึ่งทาให้เห็นจานวนของสัตว์หรือสิ่งของอย่างใด
อย่างหนึ่ง ถูกจัดไว้เป็น 2 ชุดขึ้นไป แล้วมีการเคลื่อนย้ายจานวนสิ่งเหล่านั้นจากชุดอื่นๆ ไปหาชุดแรก (ซึ่งมี
อยู่แล้ว จานวนหนึ่ง) เช่น
(ชุด 1)

(ชุด 2)

แล้ว=6f
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองเคลื่อนย้ายและเล่าเหตุการณ์=6f
การเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง ครูมี
บทบาทเพียงเป็นผู้จัดสถานการณ์และผู้ตั้งคาถามท้าทายให้นักเรียนได้ลองเคลื่อนย้ายและลองเล่าเรื่อง
สถานการณ์ และกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความหมาย การบวกโดยการนามาเพิ่ม ได้ด้วย
ตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ
นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมการเล่าเรื่องจากสถานการณ์ยังสามารถนาไปใช้ในการฝึกสร้างโจทย์
ปัญหาและนาสู่การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ด้วย การให้นักเรียนได้ลงมือหาผลบวกของจานวน
ที่หลากหลายแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นาเสนอ อภิปรายแนวคิดให้เหตุผลวิธีการและผลงาน จะช่วยให้
นักเรียนมองเห็นความหลากหลายของแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนๆ สามารถมองเห็นความ
เหมือนและความแตกต่างที่เกิดจากการบวกและสามารถจัดกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล
กิจกรรมการ “โยนลูกบอลลงตะกร้า” 2 ครั้งแล้วหาจานวนบอลที่โยนได้และเขียนประโยค
สัญลักษณ์จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก และในกรณีที่มีการโยนบอล
ผิดพลาด/ไม่ลงตะกร้าแล้วครูมีคาถามให้นักเรียนหาวิธีเขียนแสดงแทนด้วยตนเองนั้น จะช่วยให้เขาเข้าถึง
การบวกด้วยจานวน 0 ได้อย่างแท้จริงและเป็นธรรมชาติ
กิจกรรม “รถเข้าที่จอด” กับกิจกรรม “เด็กผู้ชายกับบล็อก” และกิจกรรม “ปลาในขวดโหล”
เมือ่ คุณครูตั้งคาถามให้นักเรียนลงมือเคลื่อนสื่อกึ่งรูปธรรมเช่น กระดุมแม่เหล็ก หรือ บล็อกแทนสัตว์/
สิ่งของในสถานการณ์และเล่าเรื่องที่ละช่วงๆ จนจบสถานการณ์ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนมองเห็น
ความหมายของการลบโดยการ “เอาออกไป” อย่างแท้จริงด้วยตนเอง
สถานการณ์ที่นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาในกิจกรรม “รถเข้าที่จอด” “เด็กผู้ชายกับบล็อก” “กิน
ขนม” และ “นกเกาะสายไฟ” นั้น จะทาให้นักเรียนเข้าถึงความหมายการลบ โดยการเอาออก ด้วยความ
เข้าใจของตนเองอย่างแท้จริง สามารถสื่อสารความเข้าใจความหมายของการลบด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ
ด้วยตนเอง เช่น “เอาออกไป” “แจกไป” “บินไป” “ให้ไป” เป็นต้น
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สัปดาห์ที่ 11 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 51

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3
ส 2.1 ป.1/1 ส 2.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/3 ต 2.1 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/2
ต 4.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. แต่งประโยคคา สระ ไอ
2. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนามาเพิ่ม
3. แนวปฏิบัติการใช้ชีวิตในโรงเรียน
4. อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย : Face Parts
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ามือลง หายใจ
ออกช้าๆ แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม วางมือไว้ที่เดิม
2. แต่งประโยคคาสระ ไอ
2.1 ร้องบทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขา” พร้อมทาท่าทางประกอบ/เคาะจังหวะ
2.2 นักเรียนร่วมกันหาคาที่ประสมสระ ไอ ครูเขียนคาบนกระดาน เลือกคาบางคามาสร้างคาใหม่
เช่น ไฟ เป็น ไฟฟ้า กองไฟ เสาไฟ เป็นต้น แล้วนาคามาช่วยกันแต่งประโยค
2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วนาไปเขียนบนกระดาน
2.4 นักเรียนเขียนคาที่สร้างใหม่ทุกคาจากกระดานลงในสมุดแล้วนาไปวาดภาพระบายสี เขียนคาใต้ภาพ
3. การบวก : ความหมายการบวกโดยการนามาเพิ่ม
3.1 นักเรียนและครูพูดคุยถึงเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (มีเป็ดอยู่ในสระ 4 ตัว และมีเป็ดอีก 2
ตัว ลงมาเล่นน้าด้วยกัน จะเป็นเป็ด 6 ตัว)
3.2 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพที่เห็น ครูนาเสนอภาพรถ“รถเข้าที่จอด”
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แล้วครูใช้คาถาม “จากภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ออกมาเล่าให้เพื่อน ๆ ในห้องฟังหน่อย”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- มีรถ 4 คันจอดอยู่ มีรถ 3 คันวิ่งมาจอด
- มีรถ 4 คันจอดอยู่ มีรถ 3 คันวิ่งออกไป
- มีรถ 4 คันจอดอยู่แล้ว มีรถวิ่งมาเพิ่ม 3 คันมีรถทั้งหมด 7 คัน
ครูติดบัตรคา/เขียนคาบนกระดานให้ตรงกับเรื่องที่นักเรียนเล่าในภาพ
3.3 ครูใช้สถานการณ์ปัญหา “รถเข้าที่จอดใน Big C”
สถานการณ์ “ลานจอดรถใน Big C”
“วันหนึ่ง น้องนุ่นไปเที่ยว Big C กับครอบครัว น้องนุ่นมองลงไปที่ลานจอดรถ เห็นรถจอดอยู่ 4 คัน
จากนั้นมีรถวิ่งเข้ามาจอดอีก น้องนุ่นอยากจะรู้ว่ามีรถในลานจอดรถทั้งหมดเท่าไร”
คาสั่ง ให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีการหาจานวนรถในลานจอดรถ โดยแสดงลงในกระดาษ แล้ว
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.4 ครูแจกอุปกรณ์และทาความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องคาสั่ง
3.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมกลุ่ม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
3.7 ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้
ความหมายของการบวก
ครูใช้คาถาม “จากภาพที่เห็นนักเรียนสามารถเล่าเรื่องได้อย่างไรบ้าง”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- มีรถอยู่ในลานจอดรถ 4 คันวิ่งมาจอดเพิ่มอีก 3 คันมีรถอยู่ในลานจอดรถ 7 คัน
- มีรถ 4 คัน มาเพิ่ม 3 คัน เป็น 7 คัน
ครูใช้คาถาม “แบบไหนที่ว่ามาเพิ่ม มาแสดงให้ครูดูหน่อย”
คาดการณ์แนวคิด
- นักเรียนออกมาเอาบล็อกวางบนรถ แล้วหยิบออกมานับ
- ออกมาเอาบล็อกวางบนรถ แล้วเลื่อนเข้าหากันแสดงการเพิ่ม
- คาที่ใช้แทนการเพิ่ม
ครูใช้คาถาม “ที่นักเรียนบอกว่ามาเพิ่ม จะมีคาไหนอีกบ้างนะ”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน ได้แก่
- เข้ามา
- มาจอด
- เข้ามาอีก
- การใช้เครื่องหมายแทนการเพิ่ม
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ครู ใช้คาถาม “แล้วเราจะใช้สัญลักษณ์/เครื่องหมายอะไรแทนคาว่า..(คาที่นักเรียนใช้) ดีนะ”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- เครื่องหมายบวก/บวก
- การสร้างประโยคสัญลักษณ์
ครู ใช้คาถาม “จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนะ”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
4+3=
ครูทดสอบความเข้าในของนักเรียนจากตัวเลขอื่น
ครูใช้คาถาม “ถ้าครูมีตัวเลข 4 + 2 จะเล่าเรื่องลานจอดรถได้ว่าอย่างไร
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- มีรถจอดอยู่ 4 คัน มีรถวิ่งมาเพิ่ม 2 คัน เป็นรถ 6 คัน
3.8 ให้นักเรียนทาแบบฝึกที่ 24 “เพิ่มเป็นเท่าไร”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “จับหัว จับหู จับไหล่”
2. แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้อาคารและห้องเรียนในโรงเรียน
2.1 ครูพานักเรียนสัมภาษณ์แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้อาคารหรือห้องต่าง ๆ จากบุคคลต่าง ๆ
ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้อานวยการ พี่ชั้นโต ภารโรง แม่ครัว ใช้วิธีการจดบันทึก อัดเสียง หรือถ่ายเป็นคลิป
วีดิโอ
2.2 สรุปทบทวน โดยให้นักเรียนบอกสิ่งที่จดจาได้คนละ 1 อย่าง ครูบอกว่า “บอกสิ่งที่จาได้ 1 อย่าง
หรือดวงดาว” ครูเขียนชื่อนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนบอกลงในกระดาษการ์ด
ดังตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………
ชื่อ-สกุลของนักเรียน...................................
นักเรียนนากระดาษที่เขียนไปติดที่ชาร์ทที่ครูเตรียมไว้
3. อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย : Face Parts
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่บนใบหน้ามีอะไรบ้าง ให้บอกเป็น
ภาษาไทย
3.2 ครูติดแผนภูมิเพลง Touch Your Eye.
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3.3 ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม
3.4 ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค
3.5 ครูแสดงท่าทางประกอบเพลงแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม
3.6 ครูนาบัตรรูปภาพ ศีรษะ ตา จมูก ปาก หู ใบหน้า และคาศัพท์ประกอบภาพ ติดบน
กระดาน ครูออกเสียงคาศัพท์ประกอบภาพให้ฟังที่ละภาพ
3.7 ครูชี้ที่ภาพและออกเสียงคาศัพท์ให้นักเรียนออกเสียงตามคาละ 2-3 ครั้ง พร้อมกัน ทุกคน
3.8 ครูพูดประโยค This is my ear. พร้อมแสดงการแตะที่หูให้นักเรียนดู และให้ปฏิบัติตาม
3.9 ครูพูดประโยค This is my ________. และประโยค Point to ______ . โดยเปลี่ยนคาศัพท์
คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาอื่น และให้นักเรียนปฏิบัติตาม
3.10 นักเรียนเล่นเกม Simon Says โดยมีอาสาสมัครผู้นาเกมยืนอยู่กลางวง จะเป็นคนพูด
ออกคาสั่ง เช่นพูดสั่งว่า Simon says touch your knees ผู้เล่นก็จะนามือมาจับเข่า แต่ถ้า
ผู้ดาเนินการไม่ได้พูดคาว่า "Simon" เช่น "Touch your knees" นักเรียนจะต้องไม่ทาตามคาสั่ง หาก
นักเรียนทาผิดให้นั่งรอจนกว่าจะถึงรอบต่อไป
3.11 นักเรียนทา ใบงาน : โยงคาศัพท์
3.12 นักเรียนทุกคนอ่านคา สะกดคา พร้อมบอกความหมายของภาพบนกระดานตามลาดับ
3.13 ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สาหรับทาพจนานุกรมภาพ เช่น ภาพเกี่ยวกับอวัยวะ กระดาษสี
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง/บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขา”
2. เพลง “จับหัว จับหู จับไหล่” “Touch Your Eye”
3. แบบฝึกที่ 24 “เพิ่มเป็นเท่าไร”
4. ภาพประกอบ การเล่าเรื่องลานจอดรถ
5. บัตรรูปภาพ ศีรษะ ตา จมูก ปาก หู ใบหน้า และคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ
6. ใบงาน : โยงคาศัพท์
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น
- การทางานกลุ่ม

ศิลปะ
- การวาดภาพ
ระบายสี

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 24
- การสร้างคา
- การเขียนคา
- การแต่งประโยค

คณิตศาสตร์
- การแสดงวิธีหาคาตอบ
จากสถานการณ์ปัญหา
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการนามาเพิ่ม
- การเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์การบวก
ภาษาอังกฤษ
ความเป็นพลเมือง
- การออกเสียง และบอกความหมาย - การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน ความดีที่ทา
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
คาศัพท์
- การใช้คาเพื่อบอกชื่ออวัยวะ
- การใช้ประโยค This is my
_____.และ Point to _____ .
- การใช้คาสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ได้ฟัง
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สัปดาห์ที่ 11 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 52
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1
ท 5.1 ป,1/1 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/1
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ส 2.1 ป.1/1 ส 2.2 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 2.1 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/2

(เวลา 5 ชั่วโมง)
ท 2.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3
ค 6.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5
ส 2.2 ป.1/3

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน การพูด สระไอ
2. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก (การนามาเพิ่ม)
3. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน
4. อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย : Face Parts
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
การเรียนรู้
1. Brain Gym เคลื่อนไหวร่างกายสลับข้าง โดยเอามือซ้ายจับหูขวา มือขวาจับจมูก (10 ครั้ง)
2. ทบทวนสระอือ สระไอ
2.1 ให้นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ลุงมีกะลุงมา” “หนูไผ่กะหนูขา” ประกอบจังหวะและเคลื่อนไหว
ร่างกาย
2.2 ครูนาบัตรคาและบัตรภาพ คาสระอือ คาสระไอ เช่น ลาไย มะไฟ เตาไฟ ไถนา มือถือ
กระบือ แจกนักเรียน ให้นักเรียนหาคู่ ภาพ-คา ให้ตรงกัน อ่านออกเสียงและเขียนคาใหม่บนกระดาน
2.3 นักเรียนเขียนคาจากการจับคู่คากับภาพ และเขียนคาใหม่ตามกระดานแล้วใช้สีแดงขีด
เส้นใต้ คาสระอือ ใช้สีเขียวขีดเส้นใต้คา สระไอ ช่วยกันสร้างคาใหม่/แต่งประโยคจากคาที่เขียนตาม
กระดาน คัดลายมือลงในสมุด
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก (การนามาเพิ่ม)
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (ลานจอดรถ/รถ 4 คัน มาเพิ่ม 3 คัน
เป็น 7 คัน/ รถ 4 คันมาเพิ่ม 2 คัน เป็น 6 คัน)
3.2 ครูนาเสนอภาพลูกแมวน้อยให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพให้เพื่อนฟัง
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- มีแมว 6 ตัว เล่นอยู่ มีแมว 4 ตัวมาเพิ่ม มีแมว 10 ตัว
- แมว 4 ตัวมาหาแมว 6 ตัว มาเล่นด้วยกัน
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ครูติดบัตรคา/เขียนคาตามที่นักเรียนเล่าเรื่อง
3.3 ครูให้นักเรียนช่วยแต่งโจทย์ปัญหา
ครูใช้คาสั่ง “ให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากตัวเลขที่ครูกาหนดให้ โดยเขียนลงใน
แบบบันทึก พร้อมทั้งหาคาตอบ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน”
3.4 ครูแจกแบบบันทึกให้นักเรียน
3.5 นักเรียนทากิจกรรม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โดยการนามาเพิ่ม
- การเขียนประโยคสัญลักษณ์
ความหมายของการบวก โดยการนามาเพิ่ม และการหาคาตอบ
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โดยการนามาเพิ่ม
- ครูใช้คาถาม “โจทย์ปัญหาต้องมีอะไรบ้างนะ”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- ตัวเลข/ตัวอักษร/ข้อความ
ครูใช้คาถาม “ประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าอย่างไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
-

6+4 = 

ความหมายของการบวกและการหาคาตอบ
ครูใช้คาถาม “แล้วคาตอบละคะ ได้เท่าไหร่”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- “10”
ครูใช้คาถาม “รู้ได้อย่างไรว่า ตอบ 10 ครับ/คะ”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- นับ/เอามาบวก
- มีอยู่ 6 แล้วเอามาเพิ่ม 4 เป็น 10
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 25
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “จับตัว”
2. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน
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2.1 ให้ช่วยกันพิจารณาว่าแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา
โดยนากระดาษการ์ดที่ครูเขียนให้ มาวางเรียงในตาราง ทั้งนี้สามารถอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และย้าย
สลับกันได้จนกว่าจะลงข้อสรุป
ทา

ไม่ทา

โรงอาหาร
ห้องสมุด
สนามเด็กเล่น
สหกรณ์
ห้องน้า
ห้องพักครู
2.3 ทาสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียน
1) แจกสติกเกอร์หน้ายิ้ม  ให้นักเรียนแต่ละคนตัดสินใจเลือกว่าในระยะ 1 สัปดาห์นี้จะ
ร่วมกันปฏิบัติในข้อใดก่อน ครูอ่านข้อความต่างๆ ให้นักเรียนอ่านตามแล้วจึงให้ติดเลือกข้อความที่ตนเอง
ชอบ
2) นับจานวนข้อที่นักเรียนในห้องเลือก โดยเลือก 5 อันดับแรก ครูนับจานวน
สติกเกอร์แล้วเขียนตัวเลขกากับไว้
3) ครูนาข้อความกติกาที่นักเรียนเลือกจากข้อ 2) มาเขียนลงในกระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่
นักเรียนช่วยกันวาดภาพประกอบหรือ ติดภาพจากนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับข้อความ
3. อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย : Face Parts
3.1 ครูทักทายนักเรียน Good Afternoon ……
3.2 ครูถามนักเรียนที่ละคน และนักเรียนตอบ
What’s your name?
My name is ……………
3.3 นักเรียนร้องเพลง Touch Your Eye และทาท่าทางประกอบ
3.4 ครูชูบัตรรูปภาพ ศีรษะ ตา จมูก ปาก หู ใบหน้า นักเรียนออกเสียงคาศัพท์
3.5 ครูแนะนาอุปกรณ์และวิธีการทาพจนานุกรมภาพ
3.6 นักเรียนออกแบบการทาพจนานุกรมภาพ ตามความสนใจ เช่น ออกแบบโดยการวาด หรือ
ตัดภาพเกี่ยวกับคาศัพท์ head, hair, eyes, nose, cheek, mouth, ears, chin, neck
3.7 นาเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง/บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน
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4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูขา”
2. แบบฝึกที่ 25
3. ภาพประกอบ การเล่าเรื่องลานจอดรถ
4. บัตรรูปภาพ ศีรษะ ตา จมูก ปาก หู ใบหน้า และคาศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น
- การทางานกลุ่ม

ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 25
- การสร้างคา
- การเขียนคา
- การแต่งประโยค

สังคมศึกษาฯ
- นาเสนอแนวปฏิบัติใน
การใช้อาคารสถานที่
ต่าง ๆ ในโรงเรียน
- การมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมในโรงเรียน

คณิตศาสตร์
- การแสดงวิธีหาคาตอบ
จากสถานการณ์ปัญหา
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการนามาเพิ่ม
- การเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์การบวก
ภาษาอังกฤษ
ความเป็นพลเมือง
- การออกเสียง และ
- การเล่าเหตุการณ์
บอกความหมายคาศัพท์ ประจาวัน ความดีที่ทา
- การใช้คาเพื่อบอกชื่อ - การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
อวัยวะ
- การใช้คาสั่งง่าย ๆ
ตามแบบที่ฟัง

กิจกรรมเสนอแนะ
ภาษาไทย ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้
ตามหา เรื่อง การอ่านแจกลู การสะกดคา สระไอไม้มลาย ในเวลาว่างภาคบ่าย
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สัปดาห์ที่ 11 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 53

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ส 2.1 ป.1/1 ส 2.2 ป.1/2
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน สระ ใอ
2. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก (การนามาเพิ่ม)
3. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอโทษครับ/ค่ะ มีอะไรให้
ช่วยไหมครับ/ค่ะ ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน/กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ รายงานการทาหน้าที่ที่รับผิดชอบที่บ้าน/
ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ามือลง หายใจ
ออกช้าๆ แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม วางมือไว้ที่เดิม
2. สระใอ
2.1 ครูอ่านบทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน” ให้นักเรียนฟัง (จากแผนภูมิ)
2.2 นักเรียนอ่านพร้อมครู พร้อมทั้งกวาดสายตาตามเสียงที่ครูอ่าน
2.3 นักเรียนอ่านพร้อมกับเคาะจังหวะ
2.4 นักเรียนสังเกตคาที่ประสม สระ ใ- จากแผนภูมิ
2.5 ครูเขียนคาบนกระดาน เช่น ผู้ใหญ่ ผ้าใหม่ สะใภ้ ใช้ ใจ ให้ ฯลฯ
2.6 นักเรียนอ่านคาที่ครูเขียน
2.7 ครูอธิบายความหมายของคา/นักเรียนพูด-เล่าคาจากประสบการณ์
2.8 ครูอ่านคาประกอบภาพ เล่นเกมจับคู่คากับภาพ ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคา เขียนคาให้ตรงกับภาพ
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก (การนามาเพิ่ม) สงสัย
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว (แมว 6 ตัวเล่นด้วยกันมีแมว 4 ตัวขอมา
เล่นด้วย รวมทั้งหมดมีแมว 10 ตัว)
3.2 ครูนาเสนอตัวเลข 6+4 บนกระดาน
- ครูใช้คาถาม “ตัวเลขที่ครูให้ได้คาตอบเท่าไร” (10)
แล้วครูนาเสนอตัวเลขใหม่ 5+3 บนกระดาน
- ครูใช้คาถาม “แล้วตัวนี้ล่ะได้คาตอบเท่าไร” (8)
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3.3 ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “อยู่ด้วยกันได้ไหม”
- ครูใช้คาสั่ง “ให้นักเรียนหาคาตอบของการบวกตัวเลขที่ครูกาหนดให้ แล้วจัดกลุ่มของตัวเลข
เหล่านี้ติดลงในกระดาษ นาเสนอหน้าชั้นเรียน”

9+1

5+5

4+6

2+8

7+3

8+2

1+9

3+7

2+5

1+6

3+6

4+2

1+8

2+7

7+1

1+5

3.4 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน
3.5 นักเรียนทากิจกรรม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การหาคาตอบของแต่ละข้อ
- ผลลัพธ์ของแต่ละข้อ
- การจัดกลุ่มและการให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 26
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง กิ่ง ก้าน ใบ
2. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน
2.1 นักเรียนร่วมกันให้สัญญาว่าจะช่วยกันปฏิบัติต่อการใช้อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ใน โรงเรียนให้
ถูกต้องเหมาะสม โดยครูเติมข้อความลงไป
2.2 นักเรียนร่วมลงชื่อข้อตกลงนี้ ด้วยการวาดภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเอง หรือเขียนชื่อของตัวเอง
2.3 นาป้ายข้อตกลงนี้ไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ ครูสรุปงานทั้งหมดผ่านผลงานที่นามาจัดแสดง แล้วให้
นักเรียนแต่ละคนแสดงความรู้สึก หรือบอกประโยชน์ที่ได้รับ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องสูตรคูณ
5. ท่องบทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน”
6. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน”
2. เพลง “กิ่ง ก้าน ใบ”
3. แบบฝึกที่ 26
4. เกม จับคู่คากับภาพ
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น
- การทางานกลุ่ม

สังคมศึกษา ฯ
- บอกประโยชน์และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน
- บอกหน้าที่ของตนเอง
ในโรงเรียน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-แบบฝึกที่ 26
-การอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง
-การอธิบายความหมาย
คา
- การจับคู่ภาพ–คา
สระไอ
- การเขียนคา
- การแต่งประโยค

คณิตศาสตร์
- การสร้างโจทย์ปัญหา
- การเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์การบวก
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการนามาเพิ่ม
- การวิเคราะห์และหา
คาตอบของโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
ภาษาไทย ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้
ตามหา เรื่องการอ่านแจกลูก การสะกดคา สระใอไม้ม้วน ในเวลาว่างภาคบ่าย
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สัปดาห์ที่ 11 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 54

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3
ส 2.1 ป.1/1 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ศ 3.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน สระใอ
2. การหาผลบวกของจานวน 2 จานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10
3. การรณรงค์ตามกติกาข้อตกลง
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
ขออนุญาตเข้าห้อง May I come in please? ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน May I go out please?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
3. ทบทวนกติกา/ข้อตกลงห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้นิ้วมือสองข้างเคาะเบาๆ ทั่วศีรษะจากกลางศีรษะออกมาด้านขวาและซ้ายพร้อมๆ กัน
2. สระใอ
2.1 ท่องบทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน”
2.2 ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ คาที่ใช้ สระใอ ในบทร้อยกรอง
2.3 เขียนคาที่ใช้ สระใอ จากคาที่ขีดเส้นใต้
2.4 อ่านแจกลูกสะกดคาจากคาที่ขีดเส้นใต้
2.5 นักเรียนช่วยกันคิดคา สระใอ นาไปเขียนบนกระดาน
2.6 นักเรียนร่วมกันสร้างคาใหม่จากคาบนกระดาน ครูเขียนคาใหม่บนกระดาน
2.7 ครู-นักเรียนร่วมกันนาคาใหม่บนกระดานแต่งประโยคปากเปล่า ครูเขียนประโยคบนกระดาน
2.8 นักเรียนเขียนคา สระใอ ตามกระดาน เลือกวาดภาพตามคาที่สร้างใหม่ (2 ภาพ)
3. การหาผลบวกของจานวน 2 จานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนในเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (บวกจานวน, ตัวเลขบวกกัน, จัดกลุ่ม)
3.2 ครูให้นักเรียนทายบัตรตัวเลขหน้าห้อง โดยครูกาหนดตัวเลขขึ้นมา 4+4 (8)
3.3 ครูแจกบัตรตัวเลขให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ 1 ชุด
3.4 ครูแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง
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ช่วงที่ 1 ให้นักเรียนช่วยกันหงายบัตรตัวเลขเอาไว้ทุกใบ
3.5 ให้นักเรียนหลับตาหยิบบัตรตัวเลขทีละคน แล้วบอกว่าบัตรตัวเลขที่หยิบได้มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่
แล้วเปิดเฉลยข้างหลังบัตรว่าถูกหรือไม่ โดยให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มเป็นกรรมการช่วยดูถ้าตอบถูกให้นาบัตร
ใบนั้นไว้กับตัว ถ้าไม่ถูกให้วางบัตรคืนไว้ ทาแบบนี้ทีละคนไปเรื่อย ๆ จนบัตรหมด ใครที่ได้บัตรมากที่สุด
เป็นผู้ชนะ
3.6 กลุ่มไหนที่บัตรหมดก่อนให้ร้อง “ไชโย” และคนที่ได้บัตรมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
ช่วงที่ 2 ให้นักเรียนคืนบัตรที่อยู่ในตัวมาวางบนโต๊ะ และหงายบัตรไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม
3.7 ให้นักเรียนแต่ละคนหาว่าบัตรไหนที่มีคาตอบตรงตามที่ครูยกบัตรขึ้นมา ถ้าได้คาตอบแล้วให้มาแลก
ดาวกับครู โดย 1 บัตรแลกได้ 1 ดาว
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
1) การใช้คาที่ใช้แทนเครื่องหมายบวกและความหมายของเครื่องหมาย + (บวก)
2) คาตอบเหมือนกันแต่เกิดจากการบวกตัวเลขที่แตกต่างกัน
3) การนาบัตรมาเรียง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ามือลง หายใจ
ออกช้า ๆ แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม วางมือไว้ที่เดิม
2. ครูเล่านิทานเรื่องคนหาปลากับพราน แล้วซักถามข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ฟัง
3. การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎกติการ่วมกัน
3.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน
3.2 นักเรียนคิดเพลงเพื่อส่งเสริมให้เพื่อน ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ร่วมกันเขียนไว้แล้ว โดยให้คิดคา
สาคัญลงในกระดาน แล้วช่วยกันคิดนาคานั้นมาแต่งเป็นเพลง
3.3 ช่วยกันคิดทานองเพลง โดยใช้เพลงง่าย ๆ ที่เคยได้ยิน เช่น เพลงช้าง (เพลงพม่าเขว) หรือคิด
ขึ้นมาใหม่
3.4 นักเรียนคิดท่าประกอบเพลง ให้คิดว่าคาต่าง ๆ จะแทนด้วยท่าทางอย่างไร โดยครูสอนภาษา
ท่าทางให้
3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอเพลง และท่าทางประกอบเพลง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน /ท่องบทร้อยกรอง เช่น “ยี่สิบม้วน”
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน”

301
2. นิทานเรื่องคนหาปลากับพราน
3. แสดงการบวก เช่น
2+1 , 3+2 ,
4 + 2 , 5 + 3 (ด้านหลังมีคาตอบ)
4. บัตรตัวเลข ที่มีการบวกจานวนที่มี ผลลัพธ์ตั้งแต่ 1-10
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น
- การทางานกลุ่ม

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การอ่านบทร้อยกรอง - การอธิบายแนวคิดและ
- การอ่านแจกลูกสะกด การให้เหตุผลการหา
คา
ผลบวกของจานวน 2
- ฟังและปฏิบัติตาม
จานวนไม่เกิน 10
คาสั่ง
- ความถูกต้องของการ
- การเขียนคา
หาคาตอบทาง
- การสร้างคา
คณิตศาสตร์การให้
- การแต่งประโยค
เหตุผลการหาผลบวก
ของจานวน 2 จานวน
ไม่เกิน 10
- ความถูกต้องของการ
หาคาตอบทาง
คณิตศาสตร์

ศิลปะ
- การร้องเพลง
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรี
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สัปดาห์ที่ 11 : โรงเรียนของเราน่าอยู่
แผนการสอนวันที่ 55

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/4
ศ 1.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน สระ เอะ และอ่านหนังสือที่สนใจ
2. การหาผลบวกของจานวน
3. งานศิลปะเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอโทษครับ/ค่ะ มีอะไร
ให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวันความดีที่ทา (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้นิ้วมือทั้งสองข้าง เคาะเบาๆ ที่ตาแหน่งหน้าอก โดยสลับมือกัน เคาะเบาๆ
2. สระ เอะ
2.1 ครูอ่านแผนภูมิบทร้องเล่น ตาเฮะ กะตาฮะ เคาะจังหวะ ให้นักเรียนฟัง
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านบทร้องเล่น ตาเฮะกะตาฮะ เคาะจังหวะหรือแสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบจังหวะ
2.3 นักเรียนช่วยกันหาคาสระ เอะ จากแผนภูมิ และขีดเส้นใต้คา
2.4 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ประสมสระเอะ จากแผนภูมิ ตาเฮะกะตาฮะ บัตรคา (เตะ เละ เอะ
เกะ เปะ เทะฯลฯ)
2.5 นักเรียนเขียนคา สระเอะ จากบัตรคา และคาที่ขีดเส้นใต้ในแผนภูมิ
2.6 โยงเส้นจับคู่คาที่มีความหมายตรงกับภาพ เอะ อะ เตะ เละ ฯลฯ
3. การหาผลบวกของจานวน
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนในเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (บวกจานวน,
ตัวเลขบวกกัน, จัดกลุ่ม,ตัวเลขขั้นบันได)
3.2 ครูนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
สถานการณ์ “นก” : ครูต้องการนักเรียนที่มีทักษะในการโยนลูกบอลเพื่อส่งไปแข่งขันแชร์บอล
คาสั่งในการทากิจกรรม ครูจะให้นักเรียนโยนลูกบอลลงในตะกร้าโดยที่ 1 คนสามารถ
โยนได้เพียง 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ลูก เมื่อโยนเสร็จแล้วให้นักเรียนมาบันทึกผลแต่ละครั้งลงในแบบบันทึก โดย
การบันทึกให้นักเรียนวาดรูปลูกบอลลงในตะกร้า
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3.3 นักเรียนทากิจกรรมทีละกลุ่ม ทีละคน โดยคนที่เหลือเป็นกาลังใจให้
3.4 ครูให้นักเรียนหาจานวนบอลที่แต่ละคนโยนลงทั้งหมด
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาจานวนบอลที่โยนลงของแต่ละคนว่าได้จานวนเท่าไรโดยเขียนเป็น
ประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
3.5 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
1) วิธีการหาจานวนบอลที่โยนได้ของแต่ละคน
- ครูใช้คาถาม “ทายังไงถึงจะรู้ว่าแต่ละคนโยนบอลได้ทั้งหมดกี่ลูก”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน รวม/บวก
“นับจานวนบอลในตะกร้าแต่ละใบ”
2) การแบ่งกลุ่มของผลการโยนบอลทั้งหมด
- ครูใช้คาถาม “ถ้าครูจะแบ่งกลุ่มผลงานของนักเรียนจะแบ่งได้แบบไหนบ้าง”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- แบ่งตามจานวนบอลทั้งหมดที่โยนได้
- แบ่งตามการเขียนประโยคสัญลักษณ์
3) การบวกด้วยจานวน 0
- ครูใช้คาถาม “ถ้าโยนลูกบอลไม่ลงเราจะวาดลูกบอลกี่ลูก ทาไม”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
“ไม่วาดเพราะว่าโยนไม่ลง”
- ครูใช้คาถาม “แล้วคนที่โยนไม่ลงจะเขียนตัวเลขอะไรลงไปแทน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
“เลข 0”
- ครูใช้คาถาม “แล้วผลของการบวกของเพื่อนเป็นอย่างไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
“ได้เท่าเดิม”
- ครูให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไร
ในกรณีที่ไม่มีใครโยนได้ 0+0
- ครู สาธิตการโยนบอลไม่ลงทั้งสองครั้ง แล้วให้นักเรียนช่วยบันทึกผล
- ครูใช้คาถาม “จะบันทึกผลอย่างไร”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน
- ไม่ต้องวาดรูป แล้วเขียนเลข 0 แทนจานวน
- ประโยคสัญลักษณ์ได้ 0 + 0 = 0
- ตอบ 0 เพราะว่าโยนไม่ลง
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3.7 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 27 และ แบบฝึกที่ 28
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่นประกอบการเคลื่อนไหว
2. งานศิลปะเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน
2.1 ครูให้นักเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในโรงเรียน
2.2 นักเรียนไปศึกษาอาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน สังเกตรายละเอียด และร่างเป็น
ลายเส้นลงในกระดาษที่ครูเตรียมให้
2.3 นักเรียนนาภาพมาจัดแสดง ใช้วิธี Gallery method วางภาพบนพื้นห้อง หรือใช้ไม้หนีบผ้า
ติดไว้กับเชือก นักเรียนแต่ละคนเดินดูผลงานของเพื่อน ๆ จับคู่พูดคุยเกี่ยวกับภาพของเพื่อน ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของภาพ ให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับภาพที่วาด
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/คาคล้องจอง/บทร้องเล่น
4. ท่องสูตรคูณ
5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 4 ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
6. สวดมนต์
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ตาเฮะกะตาฮะ”
2. สถานการณ์ “นก”
3. แบบฝึกที่ 27 และ แบบฝึกที่ 28
4. ลูกบอล
5. ตะกร้า
6. ภาพอาคารสถานที่ในโรงเรียน/ของจริง
7. ไม้หนีบผ้า
8. เชือก
9. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 4 ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น
- การทางานกลุ่ม

ศิลปะ
- การร้องเพลง
- การเคลื่อนไหว
- การอภิปรายเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะ และ
ขนาดของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว
ในธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 27
- การอ่านบทร้อยกรอง
- แบบฝึกที่ 28
- การอ่านแจกลูกสะกด
คา
- ฟังและปฏิบัติตาม
คาสั่ง
- การเขียนคา
- การโยงเส้นจับคู่คาที่มี
ความหมายตรงกับภาพ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการหา
ผลบวกของจานวน
- ความถูกต้องของการ
หาคาตอบทาง
คณิตศาสตร์
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวก
- การวิเคราะห์และหา
คาตอบของโจทย์ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวันความดีที่ทา
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่
ผ่านมาใน Tablet ในช่วงว่างภาคบ่าย คนละ 10-20 นาทีแล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพื่อนฟัง

306

ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 11
บทร้อยกรอง
เด็กดีต้อง
ขยันท่อง ขยันอ่าน
นะคะ

“นี่ของของเธอ”
นีข้ องของเธอนั่นของของฉัน
นี่ของของเธอที่ทาตกไว้

มันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ
ฉันนี้เก็บได้นามาให้เธอ
(ผู้แต่ง - นายฉันท์ ขาวิไล)

หนูไผ่กะหนูขา
หนูไผ่เอาลาไย

มากองไว้ในศาลา

หนูขาเก็บไข่มา

เรียงไว้ท่าสี่ห้าใบ

ลุงมีถือตะกร้า

ส่วนลุงมาถือกระได

ลุงมาเก็บลาไยเพลงและบทร้องเล่ลุนงมีใช้ตะกร้ารับ
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ลุงมีกับลุงมา
ลุงมีแกเลีย้ งม้า

ส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือ

เจ้าม้านั้นแสนดื้อ

ส่วนกระบือฝึกปรือดี

ชาวบ้านเขาเล่าลือ

ว่าม้าดื้อเพราะถูกตี

ลุงมาค่อยพาที

แต่ลุงมีดุเช้าเย็น

บทกลอนยี่สิบม้วน
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่
ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ
จะใคร่ลงเรือใบ
สิ่งใดอยู่ในตู้
บ้าใบ้ถอื ใยบัว
เล่าท่องอย่าละเลี่ยง

ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
มิหลงใหลใครขอดู
ดูน้าใสและปลาปู
มิใช่อยูใ่ ต้ตั่งเตียง
หูตามัวมาใกล้เคียง
ยี่สิบม้วนจาจงดี

สรุป ๒๐ ไม้ม้วน
ใหญ่

ใฝ่

ใคร่

ให้

ใส่

ใส
ใช้

ใช่

ใหม่

ใบ
ใคร

สะใภ้
ใน

ใกล้

ใจ

ใบ

ใต้

หลงใหล

ใด

ใย
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เพลง
เพลง ตาเฮะกะ ตาฮะ
ตาเฮะ กะตาฮะ
ร้องเอะอะ อย่าดังซิ

ตาเฮะ กะตาฮะ
ตาฮะหากะปิ

และกะทิกะน้าปลา

ตาฮะทาเละเทะ

ส่วนตาเฮะเทน้าปลา

วุ่นวายอยู่ไปมา

ใครมาหาโอ้โฮเฮะ

เพลง กิ่ง ก้าน ใบ
กิ่ง ก้าน ใบ

ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง

ฝนตก ลมแรง จริงๆ(ซ้า)

ชะ ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ (ซ้า)

เพลง Touch Your Eye
Touch your eye. Touch your eye.
Touch your eye and Touch your neck.
Touch your head. Touch your head.
Touch your head. and touch your ear.
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นิทาน
นิทานเรื่องคนหาปลากับพราน
วันหนึ่งคนหาปลาเดินสวนกับนายพรานเเละเห็นว่านายพรานมีเนื้อสัตว์มากมาย
จึงถามว่า"ท่านพรานป่าข้าขอเอาปลาเเลกกับเนื้อสัตว์บ้างได้หรือไม่"นายพรานเห็นคน
หาปลามีปลาหลายตัวก็นึกอยากจะลองกินเนื้อปลา วันต่อๆ มาคนหาปลากับนายพรานก็
นัดพบเพื่อเเลกเปลี่ยนอาหารกัน ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคนหาปลาก็เอ่ยขึ้นว่า"ท่านยัง
อยากจะเเลกเนื้อกับปลาอยู่หรือไม่"นายพรานก็ตอบว่าตนเริ่มเบื่อปลาเเละอยากกินเนื้อ
ดังเดิมเเล้วทั้งสองจึงตกลงเลิกเเลกเปลี่ยนอาหารกันอีกต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

"คนเรามักอยากลิ้มลองของใหม่ เเต่ไม่นานก็ต้องเห็นค่าของ ของเก่า”
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312

313

314
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ใบงาน : โยงคาศัพท์
ให้นักเรียนโยงคาศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพ
hair

eye

ear

mouth

nose

cheek

neck
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สัปดาห์ที่ 12 : กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน
แผนการสอนวันที่ 56

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/3 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 5.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/6 ส 1.1 ป.1/4
ส 2.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1
ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 2.1 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การพูดเล่าเรื่อง การอ่านและเขียนแจกลูก สระ เอะ
2. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10
3. การใช้สถานที่ในโรงเรียนให้คุ้มค่า ปลอดภัย
4. คาสั่งง่ายๆเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย : Face parts
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ พ่อ-แม่ เพื่อน-ครู)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนจับคู่กันตบมือ 5 จังหวะ แล้วเปลี่ยนคู่อื่น
2. การอ่านสระ เอะ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ตาเฮะกะตาฮะ”
2.2 ครูอ่านนิทานเรื่อง “เสือเกเร” นักเรียนอ่านพร้อมกันทั้งชั้น ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม จับคู่กันอ่านและ
อ่านรายบุคคล
2.3 นักเรียนตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน จากเรื่องเสือเกเร ตัวอย่างคาถาม
1) เสือทากิริยาอย่างไร (เอะ อะ)
2) เสือทาอะไรกับชะนี (เตะ)
3) ชะนีมาหาใคร (ตาเฮะ)
4) เสือเดินอย่างไร (เปะปะ)
2.4 นักเรียนเขียนคาที่ชอบจากเรื่องที่อ่าน พร้อมสร้างคาใหม่จากคาที่ชอบ และคัดลายมือ
ทากิจกรรมโยงเส้นจับคู่คาที่มีความหมายตรงกับภาพ เช่น เละเทะ เอะอะ เตะ เกะกะ เปะปะ
3. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนในเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (บ้านตัวเลข ตัวเลขบวกกัน โยนบอล
บวกด้วยศูนย์)
3.2 ครูนาเสนอสถานการณ์ป๎ญหา สถานการณ์ 56 “สี่บวกห้า” : จากภาพที่ครูนาเสนอนักเรียน
มองเห็นอะไรบ้าง
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(ครูนาเสนอทีละภาพ) ให้ตัวแทนนักเรียนออกมานาเสนอดังนี้
“มีไอศกรีมสีชมพูอยู่ 4 แท่ง มีหนังสือเรื่อง 4 + 5 อัน รวมเป็น 9 อัน”
3.3 บทบาทครู ใช้คาถาม “ทั้งสองภาพมีอะไรที่เหมือนกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- บวกเหมือนกัน
- เอามารวมกัน
- ครูใช้คาถาม “ทั้งสองภาพมีอะไรที่แตกต่างกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน ภาพแรกเป็นร่ม ภาพที่สองเป็นลูกโป่ง
- จานวนไม่เท่ากัน
- อันแรกเอามารวมกันอันที่สองเอามาเพิ่ม
3.4 ให้นักเรียนเลือกตัวเลขที่ชอบแล้วนาไปทาสมุดงานของตนเอง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนจับคู่ ตบมือ 5 จังหวะ แล้วเปลี่ยนคู่อื่น
2. การออกแบบอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้น่าอยู่
2.1 นักเรียน ทางานศิลปะเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ในโรงเรียน ครูแสดงภาพจากโปสเตอร์หนังสือ
หรือค้นภาพจาก Internet ด้วยคาสาคัญคือ paper craft หรือ model เพื่อหางานกระดาษเกี่ยวกับ
สถานที่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มาให้นักเรียนได้ทา ดังตัวอย่างสื่อต้นแบบดังภาคผนวก
2.2 เมื่อนักเรียนออกแบบเสร็จ พร้อมนาเสนอ
2.3 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการใช้ อาคารเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ให้เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่าและปลอดภัย โดยช่วยกันคิดวิธีปฏิบัติร่วมกัน
3. คาสั่งง่ายๆเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย : Face parts
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง Touch Your Eye . พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
3.2 แจ้งเรื่องและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
3.3 ครูเขียนประโยค Touch your _________. บนกระดานและติดบัตรภาพบนกระดาน
3.4 ครูพูดประโยค Touch your head. จากนั้นอ่านประโยค Touch your head. และเปลี่ยน
คาศัพท์ไปจนกว่าจะครบทุกคา
3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านประโยคตามแบบที่ครูอ่านทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม
3.6 นักเรียนผลัดกันออกไปที่หน้าชั้นเรียนและสั่งให้เพื่อนแตะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคนละ
ประโยค
3.7 นักเรียนจับคู่หันหน้าเข้าหากันผลัดกันออกคาสั่งให้เพื่อนปฏิบัติตามด้วยประโยค Touch your
mouth/ eye/ nose. หรือคาอื่นๆ ที่นักเรียนนึกได้
3.8 ร้องเพลง Touch Your Eye. พร้อมแสดงท่าทางประกอบพร้อมกัน
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ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจ้อง/บทร้อยกรอง/บทอาขยาน
4. ท่องสูตรคูณ
5. สวดมนต์
วดมนต
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ตาเฮะกะตาฮะ”
2. เพลง “Touch Your Eye”
3. นิทานเรื่อง “เสือเกเร”
4. สถานการณ์ “สี่บวกห้า”
5. ใบงาน : วาดภาพธงชาติ
6. แบบฝึกโยงเส้นจับคู่คาที่มีความหมายตรงกับภาพ

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น

สังคมศึกษา ฯ
- เห็นคุณค่าของการ
สวดมนต์
- การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของโรงเรียน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
ใบงานวาดภาพธง - การอ่านออกเสียง
ชาติ
- การตอบคาถาม
- การสร้างคาใหม่
- การเขียนคา
- การคัดลายมือ
- การโยงเส้นจับคู่คากับภาพ
ศิลปะ
- การอภิปรายเกี่ยวกับ
รูปร่าง ลักษณะ และ
ขนาดของสถานที่หรือสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
- ทักษะในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์

ภาษาอังกฤษ
-การออกเสียง และบอก
ความหมายคาศัพท์
-การใช้คาเพื่อบอกชื่อ
อวัยวะ
- การใช้ประโยค Touch
your ……

คณิตศาสตร์
- การแสดงวิธีหาคาตอบ
จากสถานการณ์ป๎ญหา
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการนามาเพิ่ม
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 12 : กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน
แผนการสอนวันที่ 57

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/4
ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ส 5.1 ป.1/4
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3
ต 2.1 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคา เขียนสระ เขียนสะกดคา สระอัว
2. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10
3. ทิศและแผนผัง, การเตรียมวัสดุไปวัด, การกราบไหว้
4. คาสั่งง่ายๆเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย : Face parts
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ พ่อ-แม่ เพื่อน-ครู)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนยืนเป็นรูปวงกลม ร้องเพลง “วัว” และแสดงท่าทางประกอบเพลง
2. อ่านคาประสมสระอัว
2.1 ฝึกอ่านบทร้องเล่น “ลิงกะตาขรัว” พร้อมเคาะจังหวะ
2.2 นักเรียนฝึกอ่านข้อความที่ประสมด้วย สระอัว จากแผนภูมิ
2.3 เลือกคาที่กาหนดให้ เติมลงใต้ภาพ วัวดา ใบบัว ขาวัว ห้าตัว หัวใจ เกาหัว
2.4 เขียนวงกลมล้อมรอบคาที่ตรงกับภาพในใบงาน แบ่งกลุ่มนักเรียนแข่งขันกันต่อคาให้ตรงกับภาพ
2.5 นักเรียนหาคาที่ประสมด้วยสระ อัว แล้วฝึกอ่านสะกดคาแจกลูก
2.6 เขียนแผนผังความคิด สระอัว เช่น
มีวัว
วัว
หัว
วัวดา
สระอัว

บัว
ตัว
3. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10
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3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงเรียนที่แล้ว (วาดรูปทาสมุดการบวก)
3.2 นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
- “ถ้าครูอยากจะแบ่งกลุ่มผลงานนักเรียนจะจัดยังไงดีนะ”
- “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่มันเหมือนกัน”
- “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่แตกต่างกัน”
3.4 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 29 และ 30
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง แหงนมองดูฟ้า ทาท่าทางก้มดูเพื่อนที่อยู่ข้างหลัง
2. ทิศทางและแผนผัง
2.1 ครูสอนเรื่องทิศทาง โดยเตรียมแผ่นกระดาษสีต่าง ๆ จานวน 9 แผ่น จานวน 3 ชุด เพื่อให้นักเรียน
เล่นเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังภาพ
กดที่นี้

กดที่นี้

กดที่นี้

กดที่นี้

คุณ

ตะวันออก

กดที่นี้

กดที่นี้

กดที่นี้

ทิศ

ครูอธิบายการเล่นว่าให้นักเรียนไปยืนตรงกลาง พระอาทิตย์จะเคลื่อนจากขวามือแล้วไปตกที่ซ้ายมือ
แล้วให้นักเรียนบอกชื่อทิศต่างๆ การเฉลยใช้วิธีพลิกคาตอบที่อยู่ด้านล่างของกระดาษขึ้น เน้นที่ทิศง่าย ๆ
ก่อน ได้แก่ ตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันเล่น
3. คาสั่งง่ายๆเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย : Face parts
3.1 ครูทักทายนักเรียนด้วยคาว่า Good Afternoon ……
3.2 นักเรียนร้องเพลง Touch Your Eye. พร้อมแสดงท่าทางประกอบพร้อมกัน
3.3 ครูชูบัตรรูปภาพ ศีรษะ ตา จมูก ปาก หู ใบหน้า นักเรียนออกเสียงคาศัพท์
3.4 นักเรียนนั่งเข้ากลุ่ม ๆ ละ 5 คนนั่งเป็นวงกลม ให้เล่นเกม "Touch your body"
- คนที่นับ 1 เป็นผู้นาเกม พูด
1. Hi หรือ Hello
2. My name is …………… (head, hair, eyes, nose, cheek, mouth, ears, chin, neck)
3. This is my ________.
4. ออกคาสั่ง "Touch your ………….." ให้เพื่อนทาตาม
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- คนอันดับต่อไปเป็นผู้นาแนะนาและออกคาสั่ง อาจะซ้าหรือไม่ซ้าก็ได้ (ให้นักเรียนปฏิบัติ
จนพูดหรือปฏิบัติได้คล่อง)
3.5 นักเรียนร้องเพลง Touch Your Eye และทาท่าประกอบ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัดและคุ้มค้า
4. ท่องบทร้อยกรอง “ลิงกะตาขรัว”
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ลิงกะตาขรัว”
2. เพลง “วัว” เพลง “If you’re happy” เพลง “แหงนมองดูฟ้า”
3. แบบฝึกเพิ่มเติม - จับคู่ภาพและคาศัพท์
4. แบบฝึกที่ 29 และ 30
5. แผนภูมิ “สระอัว”
6. ใบงานการต่อคาให้ตรงกับภาพ
7. บัตรภาพ เช่น วัวดา ใบบัว ขาวัว ห้าตัว หัวใจ เกาหัว
8. สมุดการบวก (ตัวอย่างของครู)
9. สมุดการบวกของนักเรียน
10. บัตรคา “รวมกัน” “นามาเพิ่ม”
11. บัตรรูปภาพ ศีรษะ ตา จมูก ปาก หู ใบหน้า

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
-การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 29 และ 30 - การอ่านบทร้อยกรอง
- การอ่านแจกลูกสะกด
คา
- การเขียนแผนผัง
ความคิด

คณิตศาสตร์
- การแสดงวิธีหาคาตอบ
จากสถานการณ์ป๎ญหา
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการเอามารวมกัน
และการนามาเพิ่ม
- ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะ
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ศิลปะ
- การแสดงท่าทางประกอบ
เพลงอย่างสนุกสนาน

วัดและประเมินผล
ภาษาอังกฤษ
- การออกเสียง และบอก
ความหมายคาศัพท์
- การใช้คาเพื่อบอกชื่ออวัยวะ
- การใช้ประโยค Touch your
……….

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการทา
หน้าที่สมาชิกที่ดี

กิจกรรมเสนอแนะ
- ศึกษา Tablet หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนลูกช้าง เรื่องเรียนรู้อักษรต่า สระเอีย สระอัว
- ครูอาจให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ไปทาบุญที่วัดในวันเข้าพรรษา เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน
อาหารถวายพระ ฯลฯ
- การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10 การอภิปรายจะช่วยให้นักเรียนได้สะท้อนความเข้าใจของ
ตนเองเกี่ยวกับการบวกตามประเด็นคาถามในแผนฯ ซึ่งจะนาเสนอเป็นแนวคิด เช่น
1. แบ่งเป็นการบวกแบบรวมกันและการบวกแบบนามาเพิ่ม
2. เป็นการบวกเหมือนกัน
3. กลุ่มที่ 1 เอามารวมกัน กลุ่มที่ 2 เอามาเพิ่ม (ในกรณีที่ไม่มีการบวกแบบมาเพิ่มให้ใช้สมุด
ภาพเริ่มต้นในการถามความเข้าใจนักเรียนอีกครั้ง)
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สัปดาห์ที่ 12 : กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน
แผนการสอนวันที่ 58

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/4 ส 5.1 ป.1/2 ส 5.1 ป.1/3
ส 5.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงคาสระอัว บทอาขยาน บทร้อยกรอง การพูดเล่าเรื่อง
2. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10
3. ทิศทางและแผนผัง
4. การวาดภาพ-เขียนอิสระ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่น
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน/ครู/ครอบครัว)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง จับตัว ทาท่าประกอบ
2. แต่งประโยคปากเปล่าสระอัว
2.1 ให้นักเรียนท่องบทร้องเล่น สระอัว “ลิงกะตาขรัว”
2.2 นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกันทั้งชั้น ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม จับคู่อ่าน และอ่านรายบุคคลและบอกความหมาย
ของคา
2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกมแข่งขันหาคาที่มี สระอัว จากบทร้องเล่น
2.4 นาคามาแต่งประโยคปากเปล่า เขียนประโยคลงในกระดาษ และวาดภาพประกอบ ตัวแทนนาเสนอ
หน้าชั้น
3. การหาผลบวกของจานวน
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (วาดรูปการบวกทาสมุดการบวก)
3.2 นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
- ครูใช้คาถาม “ถ้าครูอยากจะแบ่งกลุ่มผลงานนักเรียนจะจัดยังไงดีนะ”
(แบ่งเป็นการบวกแบบรวมกันและการบวกแบบนามาเพิ่ม)
- ครูใช้คาถาม “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่เหมือนกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- เป็นการบวกเหมือนกัน
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ครูใช้คาถาม “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่แตกต่างกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- กลุ่มที่ 1 เอามารวมกัน กลุ่มที่ 2 เอามาเพิ่ม
(ในกรณีที่ไม่มีการบวกแบบมาเพิ่มให้ใช้สมุดภาพเริ่มต้นในการถาม
ความเข้าใจนักเรียนอีกครั้ง)
3.4 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 31
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลง “วัว”
2. ทิศทางและแผนผัง
นักเรียนทากระดาษจาลองอาคารและสถานที่ในโรงเรียน โดยตัดกระดาษ และติดด้วยกาว และทา
สถานที่ต่างๆ เพิ่มเติม โดยจัดวางตามตาแหน่งและทิศทางให้ใกล้เคียงของจริง โดยครูระบุทิศเหนือซึ่งเป็น
ทิศหลัก)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัดและคุ้มค่า
4. ท่องสูตรคูณ
5. ท่องบทร้อยกรอง ลิงกะตาขรัว
6. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ลิงกะตาขรัว”
2. เพลง “วัว” เพลง “จับตัว”
3. แบบฝึกเสริม (ครูจัดทาเอง)
4. แบบฝึกที่ 31
5. เกมแข่งขันหาคาที่มี สระอัว
6. อุปกรณ์การจาลองแสดงอาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนเช่น กล่องนม กล่องยาสีฟ๎น กาว กรรไกร
กระดาษแข็ง เป็นต้น (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
7. Photomo (โฟโตโม๊ะ) ทาจากภาพถ่าย แล้วตัดมาทาโมเดลอาคารต่าง ๆ
8. Tablet หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนลูกช้าง เรื่องเรียนรู้อักษรต่า สระเอีย สระอัว
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
-การทางานกลุ่ม

สังคมศึกษา ฯ
- บอกความสัมพันธ์ของ
ตาแหน่งทิศ
- บอกทิศหลักและที่ตั้ง
ของสถานที่ในโรงเรียน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 31
- การอ่านออกเสียง
- แผนผังจาลองอาคาร - การบอกความหมาย
และสถานที่ในโรงเรียน ของคา
- การแต่งประโยค

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการเอามารวมกัน
และการนามา เพิ่ม
- ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะ

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
และการทาหน้าที่
สมาชิกที่ดี

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม Tablet หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนลูกช้าง เรื่องเรียนรู้อักษรต่า
สระเอีย สระอัว
2. บูรณาการ ก่อนนักเรียนทาแผนผังโรงเรียน ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมในแท็บเล็ต
วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว เรื่องทิศทั้งสี (ภาคเรียนที่ 2) ซึ่งจะทาให้
นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
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สัปดาห์ที่ 12 : กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน
แผนการสอนวันที่ 59

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป 1/2 ท 3.1 ป1/2 ท 4.1 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/1 ส 5.1 ป.1/3 ส 5.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียนสระอัวะ และการพูดเล่าเรื่อง ตอบคาถาม คาสั่งประโยคง่ายๆ
2. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน10
3. ทิศทางและแผนผัง
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน/ครู/ครอบครัว)
3. ทบทวนกติกา ห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนทาท่าประกอบเพลง มือ ตัก ไหล่
2. สระอัวะ
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่นสระอัวะ “ตาขากะเจ้าดา” ให้นักเรียนฟ๎งและพานักเรียนทา
จังหวะประกอบ
2.2 นักเรียนฝึกอ่าน สระอัวะ
2.3 นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคา สระอัวะ ยัวะ ลัวะ ผัวะ
2.4 ครูอธิบายความหมายและบริบทของคา
2.5 ให้นักเรียนอ่านคา และบอกความหมายของคา
2.6 ให้นักเรียนเขียนคาที่ประสม สระอัวะ
3. การหาผลบวกของจานวน
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงเรียนที่แล้ว (วาดรูปการบวก
ทาสมุดการบวก)
3.2 นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
- ครูใช้คาถาม “ถ้าครูอยากจะแบ่งกลุ่มผลงานนักเรียนจะจัดอย่างไรดีนะ”
(แบ่งเป็นการบวกแบบรวมกันและการบวกแบบนามาเพิ่ม)
- ครูใช้คาถาม “ทัง้ สองกลุ่มมีอะไรที่มันเหมือนกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- เป็นการบวกเหมือนกัน
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ครูใช้คาถาม “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่แตกต่างกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- กลุ่มที่ 1 เอามารวมกัน กลุ่มที่ 2 เอามาเพิ่ม (ในกรณีที่ไม่มกี ารบวกแบบ
มาเพิ่มให้ใช้สมุดภาพเริ่มต้นในการถามความเข้าใจนักเรียนอีกครั้ง)
3.4 นักเรียนทาใบงาน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือโดยใช้เพลง มือ ตัก ไหล่
2. ทิศทางและแผนผัง
2.1 นักเรียนทาโมเดลกระดาษเพิ่มเติม
2.2 นาผลงานต่าง ๆ มาจัดนิทรรศการ นาเสนองานให้เพื่อนในชั้นหรือชั้นอื่น ๆ ฟ๎ง (อธิบายที่ตั้งและ
ทิศทาง จากแผนผังที่ตนเองจัดทา)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด คุ้มค่า
3. บันทึกการบ้าน บันทึกความดี
4. ท่องบทอาขยาน บทร้อยกรอง เช่น แมวเหมียว ลิงกะตาขรัว ฯ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ลิงกะตาขรัว” บทอาขยาน “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”
2. บทร้องเล่น “ตาขากะเจ้าดา”
3. เพลง “มือ ตัก ไหล่”
4. ตัวอย่างแผ่นโมเดลกระดาษรูปรถโรงเรียน
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
-การทางานกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- โมเดลแผนผังอาคาร - การอ่านออกเสียง
เรียนอื่น ในโรงเรียน
- การบอกความหมาย
ของคา
- การเขียนคา

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการเอามารวมกัน
และการนามาเพิ่ม
- ตรวจแบบฝึกเสริม
ทักษะ
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วัดและประเมินผล
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
- บอกความสัมพันธ์ของ - การร้องเพลง
ตาแหน่งทิศ
- บอกทิศหลักและที่ตั้ง
ของสถานที่ในโรงเรียน

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องมือง่ายๆ ใน
การทางานอย่าง
ปลอดภัย

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
และการทาหน้าที่สมาชิก
ที่ดี

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูควรเสนอว่าการทาความดีทาได้ทุกวัน ทุกเวลา และสามารถนาไปบันทึกในสมุดความดี
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สัปดาห์ที่ 12 : กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน
แผนการสอนวันที่ 60

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ว 1.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/7 ส 2.1 ป.1/2 พ 4.1 ป.1/1 ศ 1.2 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงการตอบคาถาม และการเล่าเรื่อง
2. การหาผลบวกของจานวนที่ไม่เกิน 10
3. สุขบัญญัติในโรงเรียน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าภาษาไทย ภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน/ครู/ครอบครัว)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ท่าประกอบเพลง “มอ เปอ เล โอ วา”
2. เขียนคาที่ประสม สระอัวะ
2.1 นักเรียนอ่านบทร้องเล่น “ตาขากับเจ้าดา” เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและรายบุคคล
2.2 ขีดเส้นใต้คาที่มี สระอัวะ จากบทร้อยกรอง
2.3 ครูกาหนดพยัญชนะให้นักเรียนฝึกออกเสียงโดยประสมกับ สระอัวะ
2.4 ฝึกเขียนคาที่ประสมด้วย สระอัวะ ผัวะ ลัวะ ยัวะ
2.5 ครูเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า จากหนังสือวรรณคดีลานา
2.6 ครูถามคาถาม เช่น
1) ตัวละครสาคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง
2) ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน
3) นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด
4) ถ้านักเรียนบอกกับกระต่ายได้จะบอกกระต่ายว่าอย่างไร
5) นักเรียนเคยทาอะไรที่มีลักษณะแบบเต่าบ้างนักเรียนรู้สึกอย่างไร
3. การหาผลบวกของจานวน
3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงเรียนที่แล้ว (วาดรูปการบวก ทาสมุดการบวก)
3.2 นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเอง
3.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้
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- ครูใช้คาถาม “ถ้าครูอยากจะแบ่งกลุ่มผลงานนักเรียนจะจัดยังไงดีนะ”
(แบ่งเป็นการบวกแบบรวมกันและการบวกแบบนามาเพิ่ม)
- ครูใช้คาถาม “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่มันเหมือนกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- เป็นการบวกเหมือนกัน
- ครูใช้คาถาม “ทั้งสองกลุ่มมีอะไรที่แตกต่างกัน”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน
- กลุ่มที่ 1 เอามารวมกัน กลุ่มที่ 2 เอามาเพิ่ม
(ในกรณีที่ไม่มีการบวกแบบมาเพิ่มให้ใช้สมุดภาพเริ่มต้นในการถามความเข้าใจ
นักเรียนอีกครั้ง)
3.4 นักเรียนทาใบงาน
3.5 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 32 และ 33
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนยืนเป็นรูปวงกลม ร้องเพลงส่งดอกไม้ พร้อมส่งดอกไม้เวียนขวาเมื่อได้ยินสัญญาณ
ให้หยุดส่งดอกไม้ ดอกไม้อยู่กับใคร ให้คนถือดอกไม้ออกมาแสดงเลียนแบบสัตว์
2. สุขบัญญัติในโรงเรียน
2.1 นักเรียนดูภาพสุขบัญญัติของคนไทย 10 ประการ ครูอ่านและอธิบายแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อสุขภาพอนามัย

2.2 นักเรียนอธิบายลักษณะ หน้าที่และความสาคัญของอวัยวะของมนุษย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ
2.3 นักเรียนช่วยกันคิดว่าจะปรับสุขบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อนามาใช้ในห้องเรียนและโรงเรียนได้
อย่างไร ครูเขียนคาที่นักเรียนบอกลงในกระดาษการ์ด
2.4 ครูนากระดาษการ์ดตามข้อ2.2 ติดลงในกระดาษชาร์ท แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเท่ากับจานวน
ข้อความ ให้นักเรียนวาดภาพที่สื่อตามข้อความที่เขียน และระบายสีให้สวยงาม
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2.5 นักเรียนจับคู่ เพื่อให้สัญญาต่อกันว่าจะปฏิบัติตามกฎกติกาสุขภาพที่ร่วมกันคิดนี้ ใครไม่ปฏิบัติ
ตามกฎก็สามารถตักเตือนกันได้
2.6 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคาแนะนา
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน บทร้องเล่น เช่น “ตาขากะเจ้าดา”
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 4 ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ตาขากับเจ้าดา”
2. เพลง “มอ เปอ เล โอ วา” เพลง “ส่งดอกไม้”
3. นิทานเรื่อง กระต่ายกับเต่า
4. ใบงาน/แบบฝึกเสริม (ครูทาเพิ่มเติม)
5. แบบฝึกที่ 32-33
6. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 4 ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
- การทางานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์
- การอธิบายลักษณะ
หน้าที่และความสาคัญ
ของอวัยวะของมนุษย์
และ การดูแลรักษา
สุขภาพ

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 32-33
- การอ่านแจกลูกสะกดคา
- การเขียนคา
- ตอบคาถามและเล่า
เรื่อง
- พูดแสดงความคิดเห็น
- ท่องบทอาขยาน
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
- การยกตัวอย่างความดี - การปฏิบัติตนตาม
และผลจากการกระทา หลักสุขบัญญัติ 10
ตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ
ประการ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการเอามารวมกัน
และการนามาเพิ่ม
- ตรวจแบบฝึกทักษะ
ศิลปะ
- การวาดภาพระบายสี
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วัดและประเมินผล
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและการทาหน้าที่สมาชิกที่ดี
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 12

บทร้อยกรอง
ตาขากะเจ้าดา
ตาขากะเจ้าดา ตาขาทาตาตี่
ตีเจ้าดาดังผัวะผัวะ เจ้าดาทาโมโห
ถูกเจ้าวัวร้องเตะเอา

แกว่ามีเจ้าวัวดา ลัวะมายัวะตาขา
ลัวะเฮโลมาตีตัว ตาขาทามั่วซั่ว

บทร้องเล่น
ตาเฮะกะ ตาฮะ
ตา เฮะ กะ ตา ฮะ ร้อง เอะอะ อย่า ดัง ซิ
ตา ฮะ หา กะปิ และ กะทิ กะ น้าปลา
ตา ฮะ ทา เละเทะ ส่วน ตา เฮะ เท น้าปลา
วุ่นวาย อยู่ ไป มา ใคร มา หา ...โอ้โฮเฮะ

ลิงกะตาขรัว
เจ้าลิง ยิ้ม หัว

โยก ตัว ไป มา

ตาขรัว ทา ท่า

เข้า มา ขับ ไล่

ลิง วิง่ จุก ตูด

รุด ข้าม รั้ว ไป

ตาขรัว ชอบใจ

ร้อง ไล่ เสียง ดัง
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บทอาขยาน
แมวเอ๋ย แมวเหมียว
แมวเอ๋ย แมวเหมียว
ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา
รู้จัก เอารัก เข้าต่อตั้ง
ควรนับว่ามันกตัญํู

รูปร่าง ประเปรียวเป็นหนักหนา
เคล้าแข้ง เคล้าขาน่าเอ็นดู
ค่าค่า ซ้านั่ง ระวังหนู
พอดู อย่างไว้ ใส่ใจเอย

เพลง
Down and up song
Down and up and walk walk walk(ซ้า)
We walk to the left And We walk to the right.
We turn one around And we walk walk walk

เพลง เที่ยวท้องนา
ฉันท่องเที่ยวไป ผ่านตามท้องไร่ท้องนา เห็นฝูงวัวกินหญ้า 1 2 3 4 5 ตัว
หลงเที่ยวเพลิดเพลิน ฉันเดินพบฝูงวัว นับดูจนทั่ว 6 7 8 9 10 ตัว

เพลง ตบมือ
ตบมือ สิบครั้ง
ตบมืออีกที
ตบไปข้างซ้าย
ตบไปข้างหน้า

ตบให้ดังกว่านี้
ตบให้ดีกว่าเดิม
ย้ายไปข้างขวา
ตบขาตัวเอง
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เพลงแหงนมองดูฟ้า
แหงนมองดูฟ้า
นกนางนวลถลาบิน (ซ้า)

ก้มหน้าลงดิน
บินไปไกลสุดตา (ซ้า)

เพลงมอโปแลโอวา
มอโปแลโอวา(ซ้า 3 ครั้ง) ตือ บ่ ตือ โอปุย
ฉันรักเธอจริง (ซ้า 3 ครั้ง) รักยิ่งกว่าสิ่งใด

เพลง เสียงฝน
เสียงฝนหล่นจากฟากฟ้า

สาดซัดมาหนาวเย็นกระไร

พวกเราอย่าออกไปไหน(ซ้า)

เปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอย

ฮัด..เช้ย ฮัด..เช้ย ฮัด..เช้ย ฮัด..เช้ย

จ่ายตลาด
มีเงิน.......บาท ฉันไปตลาด ไปซื้อของมา ซื้อไป.........บาท แล้วหนา
คงเหลือ เงินตรามีค่า......บาท
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เพลง วัว
วัว วัว วัว วัว วัว

วัวไม่กลัวไถนา

อาหารที่กินคือหญ้า

ไถนามันก็ไถเก่ง

ยอ ยอ ยอ
วัวรู้วัวจะหยุดเอง

ร้องยอแล้ววัวมันเกรง
เพราะวัวมันเกรงคาร้องยอยอ

เพลงสระอัว
บัว ถั่ว วัว ตัว ชั่ว กลัว

รั้ว สวนครัว มีสระอัว

เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัวมี ว แหวน และ หันอากาศ (ซ้า)
ควร ช่วยกวน ชวน พวก ญวน
ล้วนทบทวนมีสระอัว เราอย่ามัวรีรอ จงดูที่สระอัว
มี ว แหวน ไม่มีหันอากาศ (ซ้า)

เพลงมือ ตัก ไหล่

มือ มือ มือ ตบตัก ตบมือตบมือ ตบไหล่ (ซ้า)
แล้วสลับ แล้วสลับกันไปแล้วสลับ แล้วสลับกันไป ตบตัก ตบไหล่
ตบมือ ตบมือ
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เพลง ดีสินี
ดีสินี่ ลา ดิสินี่ กี่ ตา ปอ จุ่ม ปาล้ากี่ (ซ้า) สลัม ๆ ๆ ๆ ๆ เฮ้

เพลงส่งดอกไม้
ส่งดอกไม้ แล้วก็สง่ ยิ้มเธอจงยิ้ม แล้วรับดอกไม้
โปรดถนอมอย่าให้ร่วงหล่น เราทุกคน รักษาให้ได้
ยิ้มๆๆ แล้วส่งดอกไม้ ส่งดอกไม้แล้วก็ส่งยิม้

นิทาน
เรื่อง เสือเกเร
เสือ เก เร ตัว หนึ่ง ทา เอะอะ
จะ เตะ ชะนี ชะนี จะ มา หาตา เฮะ เสือ เจอ ชะนี
เสือ ว่าชะนี เดิน เกะกะเสือ จึง เดิน เปะปะ เข้าป่า ไป

คาคล้องจอง
ไม่โยกเก้าอี้ ไม่หนีโรงเรียน
ไม่เขียนข้างฝา ไม่ด่าคุณครู ไม่นอนตื่นสาย
ไม่หน่ายการเรียน ให้เพียรศึกษา ให้ดูคนดี
ให้มีศีลธรรม ฝักใฝ่คุณธรรม
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บัตรคา “รวมกัน”“นามาเพิ่ม”

รวมกัน
นามาเพิ่ม
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ภาพสุขบัญญัติ 10 ประการของคนไทย

340

ตัวอย่างโมเดลกระดาษรูปโรงเรียน
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342

โมเดลกระดาษรูปรถโรงเรียน
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344

345

ตัวอย่างสมุดภาพการบวกของนักเรียน
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4

มีไอศกรีมสีฟ้า 4 แท่ง มีไอศกรีมสีชมพู 5 แท่ง รวมเป็น 9 แท่ง

มีลูกโป่งสีฟ้า 3 ลูก มีลูกโป่งสีชมพู 2 ใบ รวมเป็น 55 ใบ
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน
แผนการสอนวันที่ 61

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/3 ท.5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 พ 4.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.2 ป.1/4 ต 4.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคา สระเอะ สระอัว สระโอะ
2. การลบ : ความหมายการลบ
3. การใช้อุปกรณ์และการวาดภาพระบายสี
4. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
5. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (อังกฤษ)
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง ประกอบท่าทาง เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”
2. ทบทวน สระเอะ สระอัว
2.1 ท่องบทร้องเล่น ตาเฮะกะตาฮะ และลิงกับตาขรัว
2.2 นักเรียนช่วยกันคิดคาและบอกความหมายของคาที่ประสมด้วยสระเอะ สระอัว เช่น เอะอะ เกะกะ
ตาเฮะ เปะปะ เละทะ เตะบอล แม่วัว ใบบัว หัวใจ เป็นต้น
2.3 ครูเขียนคาที่นักเรียนบอก นักเรียนอ่านเป็นคาพร้อมกัน อ่านเป็นกลุ่ม และสุ่มอ่านทีละคน
2.4 นักเรียนเลือกคาจากที่อ่านมาเขียนแต่งประโยคคนละ 5 ประโยค และวาดภาพประกอบ
2.5 นักเรียนช่วยกันคิดหาคาสระโอะ จากประสบการณ์ เช่น ขาโต๊ะ โป๊ะไฟ โละของ แกงโฮะ เป็นต้น
2.6 สนทนาเพื่อหาความหมายของคา
2.7 นักเรียนเขียนคา วาดภาพประกอบคา แล้วระบายสี
3. การลบ : ความหมายการลบ (เอาออกไป)
3.1 ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา
3.2 ครูนาภาพขึ้นมาติดบนกระดานแล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง (รูปรถในลานจอดรถ มีรถ 4 คัน)
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3.3 นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพให้เพื่อนฟัง (มีรถจอดอยู่ 4 คัน มีรถ 2 คันวิ่งออกไปเหลือรถ 2 คัน)
3.4 ครูถามนักเรียนว่าที่เหลือ 2 คัน เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ช่วยอธิบายให้เพื่อนฟัง ครูให้นักเรียน
แสดงโดยการใช้กระดุมแม่เหล็กประกอบการอธิบาย
ครู : ติดบัตรคาตามที่นักเรียนเล่า “เอาออกไป, เหลืออยู่” (เน้นคาว่าเอาออกไป)
3.5 ครูนาภาพลานจอดรถมาติดให้นักเรียนดู แล้วถามว่ามีรถเหลือกี่คัน ให้นักเรียนช่วยอธิบายโดยใช้
กระดุมแม่เหล็กแทนรถ
3.6 ครูนาเสนอภาพ “เด็กผู้ชายกับบล็อก”
แล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไร (ภาพเด็กผู้ชายกับบล็อก เด็กผู้ชายเอาบล็อกใส่/เด็กผู้ชายเอาบล็อกออก)
จากนั้นครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าเรื่อง (เด็กผู้ชายมีบล็อกในถาด 3 บล็อก เอาใส่อีก 1 จะเป็น 4
บล็อก / เด็กผู้ชายมีบล็อกในถาด 4 บล็อก เอาออกไป 1 จะเหลือ 3 บล็อก)
3.7 ครูถามนักเรียนว่าวิธีทาทั้งสองแบบเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไง (อันแรกเพิ่มขึ้น/อันที่สองลดลง)
บทบาทครู : ใช้คาถาม “แล้วแบบไหนที่เหมือนกับเรื่องรถ” (แบบที่สอง เอาออกไป)
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
จานวนสิ่งของที่มีอยู่ จานวนสิ่งของที่เอาออกไปและจานวนสิ่งของที่เหลืออยู่
ครู : ใช้คาถาม “ในภาพแรกจานวนรถเพิ่มหรือลด” (ภาพรถจอดในลานจอกรถ)
(มีรถจอดอยู่ 4 คัน/เดิมมีรถอยู่ 4 คัน)
ครู : ใช้คาถาม “แล้วถัดมาล่ะ” (ภาพรถวิ่งออกไป)
(มีรถขับออกไป 2 คัน/รถวิ่งออกไป 2 คัน)
ครู : ใช้คาถาม “แล้วภาพสุดท้ายล่ะ” (ภาพรถจอดในลานจอดรถ 2 คัน) (เหลือรถอยู่ 2 คัน)
3.9 ครูให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทตามเรื่องที่เล่าแต่ละขั้นตอนเพื่อทาความเข้าใจคาว่าเอาออกไป
ว่าเป็นอย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนใช้ภาพบล็อกและเล่าเรื่องราวพร้อมกับแสดงประกอบการเล่าเรื่อง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนหลับตา มือซ้ายลูบขาซ้ายตนเองเป็นวงกลม มือขวาตีขาขวาด้วยสันมือ
2. สุขบัญญัติในโรงเรียน
2.1 ครูสอนเรื่องแนวปฏิบัติในการล้างมือ 7 ขั้นตอน ใช้โปสเตอร์ประกอบ

2.2 นักเรียนฝึกปฏิบัติล้างมือตามขั้นตอน
2.3 ครูพิมพ์ภาพ “การล้างมือ 7 ขั้นตอน” ลงในกระดาษสติกเกอร์ ให้นักเรียนนาไปติดไว้ในห้องน้า
หรือโรงอาหารของโรงเรียน รวมทั้งนาไปติดที่บ้าน
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2.4 นักเรียนแสดงความรู้สึกที่ได้รับจากการปฏิบัติ
3. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
3.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
3.2 นักเรียนเล่นเกม Memory Game โดยครูนาสิ่งของที่ต้องการให้ทราบวางไว้บนโต๊ะและนาผ้า
มาคลุมไว้ จากนั้นให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มละ 1 คน มาดูสิ่งของที่ครูเปิดผ้าให้ดูแล้วรีบวิ่งไปบอกเพื่อนว่ามีสิ่ง
ใดบ้าง ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันจาสิ่งของนั้น ๆ
3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกว่าจาอะไรได้บ้าง กลุ่มใดบอกได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ
3.4 ครูเปิดผ้าคลุมสิ่งของออกแล้วแสดงให้นักเรียนดูทีละชิ้นพร้อมกับพูดเป็นภาษาอังกฤษทีละคาจน
ครบ (Pen, pencil, book, ruler bag, chair)
3.5 ให้นักเรียนออกเสียงคาศัพท์ที่ตรงกับสิ่งของนั้น
3.6 ให้นักเรียนอาสาสมัครหยิบสิ่งของให้เพื่อนดูและให้เพื่อนขอของสิ่งนั้นโดยใช้ประโยค
“Give me a _________, please.” เพื่อนหยิบของสิ่งนั้นให้
นักเรียนรับสิ่งของนั้นพร้อมกับพูดว่า “Thank you.”
นักเรียนที่ส่งของให้ตอบว่า “You’re welcome.” ให้นักเรียนทาเช่นนี้จนครบทุกคา
3.7 แจกใบงานให้นักเรียนวงกลมรูปภาพคาที่ครูบอก (Pen, pencil, book, ruler , bag, chair)
3.8 นาผลงานแสดงหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนทุกคนแสดงหรือชี้สิ่งของให้ตรงกับที่ครูบอก
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนาการเรียนรู้วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น “ตาเฮะกะตาฮะ”
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ตาเฮะกะตาฮะ” และ “ลิงกับตาขรัว”
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”
3. ภาพประกอบการลบ
4. ภาพเด็กผู้ชายกับบล็อก
5. ภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอน
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การร่วมกิจกรรม
- การเขียนสื่อ
- การให้เหตุผล
ความหมาย
- ความถูกต้องของการ
- การเขียนสะกดคา
หาคาตอบทาง
- การอ่านออกเสียง
คณิตศาสตร์
- การท่องอาขยาน
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
ความเป็นพลเมือง
- การวาดภาพ ระบายสี - พูดขอและให้ข้อมูล
- การเล่าเหตุการณ์
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง ประจาวัน
ตามแบบที่ฟัง
- การปฏิบัติตามกติกา
- บอกชื่อสิ่งของที่อยู่ใน ห้องเรียน
ห้องเรียนได้
- สามารถบอกสิ่งของที่
ต้องการจากเพื่อนได้

สุขศึกษาและพลศึกษา
- การปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ

กิจกรรมเสนอแนะ
กรณีที่ครูผู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้บูรณาการกับวันสาคัญทางศาสนา สัปดาห์นี้อาจจะอยู่ในช่วง
วันอาสาฬหบูชา เรื่อง วันสาคัญทางศาสนา

357

สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน
แผนการสอนวันที่ 62

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท.1.1 ป.1/1 ท.1.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ค.1.2 ป.1/1
ส 3.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.2 ป.1/4 ต 4.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน ประสมคาแจกลูกสระโอะ การอ่านบทร้อยกรอง
2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์
3. การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
4. การอ่านบทร้องเล่นประกอบจังหวะ
5. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย ยามเช้า แบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (ภาษาอังกฤษ)
2. เล่าประสบการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ ครอบครัว เพื่อน- ครู)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนหลับตา มือซ้ายลูบขาซ้ายตนเองเป็นวงกลม มือขวาตีขาขวาด้วยสันมือ
2. สระโอะ
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่นโต๊ะเอ๋ยโต๊ะ จากแผนภูมิให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้องเล่นโต๊ะเอ๋ยโต๊ะพร้อมกับเคาะจังหวะ
2.3 นักเรียนบอกคาและความหมายของคาที่มีสระโอะจากบทร้องเล่น
2.4 ฝึกประสมคาแจกลูกสระโอะ
2.5 นักเรียนช่วยกันคิดหาคาและบอกความหมายของคาที่มีสระโอะ จากประสบการณ์ เช่น ขาโต๊ะ
โป๊ะไฟ โละของ แกงโฮะ เป็นต้น
2.6 นักเรียนเขียนคาและนาคามาแต่งประโยคคนละ 5 ประโยค
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3.1 ครูพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านๆ มาในชั่วโมงที่แล้ว (รถออกจากลานจอดรถ /เอาบล็อกออก)
3.2 สถานการณ์ “ไข่ไก่ในรัง” ครูเล่าเรื่องว่า ครูมีไข่ไก่ในรัง 5 ฟอง ต่อมาครูอยากจะเอาไข่ไก่ไปฝากให้
คุณลุงเข้าตู้ฟักไว้ 2 ฟอง ครูจะทาอย่างไรดี (ตัดออก/เทออก)
3.3 ครูให้นักเรียนมาช่วยนาไข่ไก่ไปใส่ในรังใหม่
3.4 ครูมไี ข่ไก่ 5 ฟอง เอาออก 2 ฟอง จะมีไข่ไก่อยู่เท่าไร ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษบรู๊ฟ
3.5 นักเรียนทากิจกรรม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงาน
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3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) จานวนไข่ไก่ในรัง จานวนไข่ไก่ที่ตักออก จานวนไข่ไก่ที่เหลือ ครูถามนักเรียนว่าในรัง
มีไข่ไก่อยู่กี่ฟอง (5 ฟอง) นาออกไปกี่ฟอง (2 ตัว) แล้วตอนนี้มีไข่ไก่เหลือยู่ในรังกีฟ่ อง (3 ฟอง)
2) ประโยคสัญลักษณ์การลบเขียนอย่างไร ตาแหน่งการวาง ตัวตั้ง ตัวลบ ตัวที่เหลือ
- ครูถามว่าเราจะเขียนสัญลักษณ์อะไรแทนการเอาออกไป และเขียนสัญลักษณ์อะไรแทน
การเหลือ
- แทนการเอาออกไป และ = แทนคาว่าเหลือ
- ถ้านักเรียนตอบได้ให้นักเรียนออกมาเขียนให้เพื่อนดูหน้าห้อง แต่ถ้าไม่ได้ครูก็บอก
เครื่องหมาย – และ = พร้อมทั้งบอกความหมายของเครื่องหมาย
3) ความหมายของการลบ (เอาออกไป-นาออก)
- ครูถามนักเรียนว่าถ้าจะใช้บล็อกแทนจานวนไข่ไก่ได้อย่างไร ให้นักเรียนออกมาเขียนบล็อก
แทนจานวนไข่ไก่ (นักเรียนเขียนบล็อก 5 บล็อกแทนไข่ไก่ 5 ฟอง)
- ครูถามนักเรียนว่าทาอย่างไรให้คนอื่นรู้ว่าเรานาไข่ไก่ออกไปแล้ว 5 ฟอง โดยให้แสดงให้ดูจาก
บล็อกที่เขียนเมื่อสักครู่ (กากบาท หรือ การวงกลม จานวนไข่ไก่ที่ถูกนาออกไป)
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 34
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลง ยามว่าง
2. การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
2.1 ครูใช้โปสเตอร์ “บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงานสาหรับเยาวชน” สอนเรื่องการประหยัด
พลังงานและการประหยัดสิ่งต่าง ๆ
2.2 ให้นักเรียนเลือกทาแนวปฏิบัติในการประหยัดของตัวเองคนละ 3 ข้อ โดยจัดทาโปสเตอร์ เขียน
ข้อความและวาดภาพประกอบ นาไปติดไว้เพื่อเตือนใจตัวเองที่บ้าน
2.3 ให้นักเรียนดูภาพหลอดยาสีฟันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชุดดินสอทรงใช้ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ แล้วแสดงความรู้สึกต่อการใช้สิ่งของ นักเรียนตั้งปณิธานเรื่องการประหยัดใช้สิ่งของ
ให้หมด
3. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
3.1 ครูทบทวนคาศัพท์ “ Pen, pencil, book, ruler, bag, ” โดยให้นักเรียนหยิบสิ่งของใน
ห้องเรียนพร้อมพูดคาศัพท์
3.2 ครูให้นักเรียนฝึกซ้าเป็นกลุ่มและเป็นคู่ โดยใช้คาและประโยคต่อไปนี้
Give me a ___________. “ Pen, pencil, book, ruler , bag,”
Here you are.
Thank you.
You’re welcome.
ให้นักเรียนทาเช่นนี้จนครบทุกคา (สลับกันถามและตอบ)
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3.3 ครูสนทนาเปรียบเทียบการแสดงออกถึงมารยาทในการขอบคุณ ที่เป็นมารยาทไทยและแบบ
สากล (ภาษาอังกฤษ) ใช้คาThank you.
3.4 นักเรียนทาพจนานุกรมภาพ จากคา “Pen, pencil, book, ruler , bag”
ก่อนเลิกเรียน
1. บันทึกการบ้าน
2. รายงานการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ คุ้มค่า
3. ท่องบทร้องเล่น โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. แผนภูมบิ ทร้องเล่น “โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ”
2. เพลง “ยามว่าง”
3. สถานการณ์ “ไข่ไก่ในรัง”
4. แบบฝึกที่ 34
5. ขวดโหล
6. ปลา 5 ตัว (สิ่งของอื่นๆ ตามความเหมาะสม)
7. โปสเตอร์ “บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงานสาหรับเยาวชน”
8. ภาพหลอดยาสีฟันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9. ภาพชุดดินสอทรงใช้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

สังคมศึกษาฯ
- การประหยัดพลังงาน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 34
- การอ่านออกเสียงการ
- พจนานุกรมภาพ
บอกความหมายของคา
และการเขียนสะกดคา
- การเรียบเรียงคาเป็น
ประโยคง่ายๆ
ศิลปศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
- ความสนุกสนานในการ - การพูดโต้ตอบ
ร่วมกิจกรรม
- การบอกความต้องการ
ของตนเองกับผู้อื่น เช่น
การขอสิ่งของจากเพื่อน

คณิตศาสตร์
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ และการหา
คาตอบ
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน
แผนการสอนวันที่ 63

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ว. 3.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียนคาที่มีสระโอะ การอ่านบทร้อยกรอง
2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3. ความปลอดภัยในโรงเรียน
4. การวาดภาพระบายสี การแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น
5. การระบุคุณภาพวัสดุที่ใช้

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (อังกฤษ)
2. เล่าประสบการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ ครอบครัว เพื่อน- ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม และทาท่าทางประกอบ
2. สระโอะ
2.1 ครูอ่านนิทานสระโอะ ให้นักเรียนฟัง นักเรียนตอบคาถามจากนิทานที่ฟัง
2.2 นักเรียนอ่านนิทานพร้อมกับครู อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล
2.3 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครในนิทาน
2.4 นักเรียนหาคาในนิทานที่มีสระโอะ และบอกความหมายของคา เขียนสะกดคา นามาแต่งเป็น
ประโยค
2.5 นักเรียนอ่านประโยค อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (ไข่ไก่ เอาออกไป เหลือไข่ไก่การลบ)
3.2 สถานการณ์ “กินขนม” ครูนาเสนอภาพข้อ 1 (กินขนม) จากภาพนักเรียนเห็นอะไร (เด็กกับขนม /
ขนมมี 4 ชิ้น/กินขนมไป 1 ชิน้ )
3.3 ครูให้นักเรียนลองคาดเอาผลของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง (กินขนม 1 ชิ้น /กินขนม 2
ชิ้น / กินขนม 3 ชิ้น / กินขนม 4 ชิ้น)
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3.4 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง “ให้นักเรียนหาว่ามีขนม เหลือ จานวนเท่าไรได้บ้าง” โดยเขียน
แสดงวิธีคิดลงในกระดาษปรู๊ฟ
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนทากิจกรรม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) จานวนขนมที่มีอยู่แล้ว ที่กินไป และเหลือ
จานวนขนมที่มีอยู่(เดิม)
จานวนขนมที่กินไป
จานวนขนมที่เหลือ
4
0
4
4
1
3
4
2
2
4
3
1
4
4
0
2) ประโยคสัญลักษณ์การลบ(ตัวไหนใช้แทนอะไร)
จานวนขนมที่มีอยู่(เดิม) จานวนขนมที่กินไป จานวนขนมที่เหลือ ประโยคสัญลักษณ์
4
0
4
4-0=
4
1
3
4-1=
4
2
2
4-2=
4
3
1
4-3=
4
4
0
4-4=
ตัวหน้าใช้แทน จานวนขนมที่มีอยู่แล้ว ตัวหลังใช้แทนขนมที่กินไป
3) ความหมายของการลบ (เอาออกไป)
- ครูใช้คาถาม “จากภาพเด็กทาอะไรนะ/จากภาพเป็นยังไง” (เด็กกินขนม/มีขนมอยู่แล้วเด็กกินขนม)
- ครูใช้คาถาม “กินแล้วเป็นอย่างไร” (กินแล้วจะมีขนมเหลือ)
- ครูติดภาพ “เด็กให้ดอกไม้” และใช้คาถาม “แล้วภาพนี้ล่ะเป็นยังไง” (เด็กผู้ชายเอาดอกไม้ให้
เด็กผู้หญิง)
- ครูใช้คาถาม “ช่วยอธิบายให้เข้าใจว่าให้ยังไง” (มีดอกไม้อยู่ 3 ดอก เอาให้เด็กผู้หญิงไป 2 ดอก
จะเหลือดอกไม้กับเด็กผู้ชาย 1 ดอก)
* ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่าอย่างไร (3-2= ตอบ 1)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลงฮอกกี้ ทาท่าเต้น เพลงฮอกกี้
2. ความปลอดภัยในโรงเรียน
2.1 นักเรียนพิจารณาข้อมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ในโรงเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ครูถามถึง
เหตุผลที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกา ดังนี้
1) ครูถามว่า “ทาไมนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎกติกา” แล้วเขียนบนกระดาน
2) นักเรียนตอบคาถามทีละคน ครูเขียนคาตอบแต่ละคนลงบนกระดาน โดยนักเรียนอาจใช้กระดาษ
การ์ดทีเ่ คยเขียนไว้แล้วประกอบ
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3) นาการ์ดทั้งหมดมาวางบนโต๊ะ จัดกลุ่มข้อมูล ใช้ปากกาเคมีวงรอบ และเขียนชื่อกลุ่มของข้อมูลไว้
เช่น เพื่อแสดงความเป็นเด็กดี เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
2.2 นักเรียนคิดวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนและระหว่างเดินทางกลับบ้านลงในผัง
ความคิด Mind map ดังตัวอย่าง
ไม่เดินบนรถ
ถืออย่าง
ระมัดระวัง

กรรไกร

ขณะตัดไม่พูดคุย
หรือทางานอื่น

ดินสอ

การเล่น
กีฬา

การขึ้นรถ
กลับบ้าน
เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

เข้าแถว
เวลาขึ้น

ไม่ยื่นแขน ขา หรือ ศีรษะออกจากรถ
2.3 นักเรียนนาข้อความจาก Mind map ไปวางแผนจัดทาแผ่นโปสเตอร์ โดยร่างว่าจะใช้เส้นสีภาพ
สัญลักษณ์ หรือข้อความอย่างไรบ้าง
3. ครู/นักเรียนร่วมกันกาหนดกติกา การเล่นเกมอีกาฟักไข่ แล้วเล่นเกมอีกาฟักไข่
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ คุ้มค้า
4. ท่องบทอาขยาน บทร้อยกรอง เช่น โต๊ะ เอ๋ย โต๊ะ
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” “โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ”
2. เพลง “ฮอกกี้”
3. นิทาน สระโอะ (ครูพิจารณาตามความเหมาะสมหรือแต่งเอง)
4. สถานการณ์ “กินขนม”
5. เกมอีกาฟักไข่
6. ภาพเด็กกับขนม
7. ภาพเด็กให้ดอกไม้
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ในโรงเรียน
9. ความรู้สาหรับครู เรื่อง 8 จุดอันตรายในโรงเรียน
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
- การร่วมกิจกรรม
- การอ่าน การเขียน
- การวิเคราะห์
- การวาดภาพระบายสี
สะกดคา
สถานการณ์ปัญหา การ - การแสดงท่าทาง
-การพูดตอบคาถาม
ให้เหตุผล และการหา ประกอบบทร้องเล่น
แสดงความคิดเห็น
คาตอบ
- ความสนุกสนาน
- การเขียนพยัญชนะ
วรรณยุกต์ ตัวเลข
- การท่องบทร้องเล่น
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ความเป็นพลเมือง
- การบอกคุณสมบัติของ - การบอกอันตรายในโรงเรียน
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
วัสดุที่ใช้ในการทางาน - การบอกแนวปฏิบัติในการอยู่ - การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
อย่างปลอดภัยในโรงเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูให้นักเรียนไปบันทึกความดีง่ายๆ ที่ทาดีต่อครอบครัว สังคม มิจิตอาสา ให้นักเรียนเตรียม
นาเสนอเรื่องการทาความดีต่อไป
ภาษาไทย ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หน่วยการ
เรียนรู้ ตามหา เรื่อง การอ่านแจกลูก การสะกดคา สระโอะ โอ เอาะ ออ ในเวลาว่างภาคบ่าย
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน
แผนการสอนวันที่ 64

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/2 ส 2.1 ป.1/1 ส 2.1 ป.1/2
ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง การสะกดคา การบอกความหมายของคาที่มีสระเอา การตอบ
คาถามจากเรื่องที่ฟัง การคัดลายมือและเขียนพยัญชนะ
2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3. การวาดภาพระบายสี การแสดงท่าทางประกอบบทร้อง
4. การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (ภาษาอังกฤษ)
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym กามือสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้าให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมกัน หมุน
เป็นวงกลม สองวงต่อกัน คล้ายเลข 8 ในแนวนอน
2. สระเอา
2.1 ครูท่องบทร้องเล่น เมาคลี ให้นักเรียนฟัง แล้วตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง
2.2 ครูอ่านบทร้องเล่น เมาคลี จากกระดานเคลื่อนที่ นักเรียนอ่านตามครู อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
อ่านคู่ และอ่านเดี่ยว
2.3 นักเรียนคัดลายมือ บทร้องเล่น เมาคลี
3. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงเรียนที่แล้ว (ขนม/ลูกชิ้น/ลูกอม)
3.2 ครูใช้ภาพการลบเอาไข่ไก่ออกมาถามนักเรียน จากภาพนักเรียนเห็นอะไร (ไข่ไก่ 5 ฟอง
นาออก 2 ฟอง เหลือไข่ไก่ 3 ฟอง )
3.3 ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไร (5-2=3)
3.4 ครูถามนักเรียน 5 คืออะไร (จานวนไข่ไก่ตอนแรก) 2 คืออะไร (จานวนไข่ไก่ทนี่ าออก) 3 คืออะไร
(จานวนไข่ไก่ที่เหลืออยู่)
3.5 ครูลองยกตัวอย่างตัวเลขขึ้นมา 1 ชุด เช่น 6-4= แล้วถามนักเรียนแล้วจากตัวเลขที่ครูกาหนดให้
จะเล่าเรื่องว่าอย่างไร (มีไข่ไก่ 6 ฟองนาออก 4 ฟอง จะเหลือไข่ไก่อยู่ 2 ฟอง)
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3.6 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง “ให้นักเรียนหาคาตอบจากโจทย์ต่อไปนี้ โดยเขียนแสดงวิธีคิด
ลงในกระดาษ”
3.7 ครูแจกใบงานให้นักเรียนและให้นักเรียนทากิจกรรม
3.8 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้น (โดยครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอคนละ 1 ข้อ)
3.9 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
1) วิธีการในการหาคาตอบของแต่ละข้อ ครู : ใช้คาถาม “นักเรียนใช้วิธีไหนในการหาคาตอบ”
2) ความหมายของการลบ (เอาออกไป)
ครู : ใช้คาถาม “วิธีการที่นักเรียนใช้ในการหาคาตอบลองแสดงให้ครูดู” เช่น 5-3

บทบาทครู : “ใช้คาถาม “เราใช้คาว่าอะไรแทนคาว่าเอาออกนะ” “ (ลบ)” “นอกจากเอาออก
แล้วใช้คาไหนอีกได้บ้าง” (กินไป / ให้)
3.10 ให้นักเรียนทาแบบฝึกที่ 35
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางบนกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่ตาแหน่งสะดือ กวาดตามองจาก
ซ้ายไปขวา และจากพื้นขึ้นเพดาน เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
2.1 จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้นาร่างการทาแผ่นโปสเตอร์รณรงค์สร้างความปลอดภัยใน
โรงเรียนมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
2.2 ทากิจกรรม star voting โดยแจกดาวคนละ 2 ดวง ให้เลือกทาชิ้นงาน กลุ่มละ 1 แผ่น งานใดได้
ดวงดาวมากที่สุดจะได้รับเลือกเป็นงานกลุ่ม
2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูตัวอย่างโปสเตอร์แบบต่างๆ ให้พิจารณาองค์ประกอบส่วนต่างๆ เช่น ข้อความ
ภาพ สัญลักษณ์ และข้อมูล ที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และปฏิบัติตามดังตัวอย่าง
2.4 แต่ละกลุ่มคิดเรื่องแบบ สี วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้ แล้วอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกัน
2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทาแผ่นโปสเตอร์ ด้วยการวาดภาพระบายสี หาภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือตัด
จากหนังสือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มาติดบนแผ่นโปสเตอร์
3. ครูเล่านิทานเรื่อง “กาบ้ายอ” แล้วซักถามข้อคิดที่ได้จากการฟัง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน /บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น เช่น เมาคลี
4. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “เมาคลี”
2. นิทาน เรื่อง กาบ้ายอ
3. แบบฝึกเสริมทักษะ
4. แบบฝึกที่ 35
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 35
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของคา
- การตอบคาถามและ
พูดแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟัง
- การเขียนพยัญชนะ
- การบอกข้อคิดจาก
วรรณกรรมที่อ่าน
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ - การวาดภาพระบายสี - การเล่าเหตุการณ์
ดีของโรงเรียน
การใช้วัสดุอุปกรณ์
ประจาวัน
- การเคลื่อนไหว การ
- การปฏิบัติตามกติกา
แสดงท่าทาง
ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา การ
ให้เหตุผล และการหา
คาตอบ

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูให้นักเรียนไปบันทึกความดีง่ายๆ ที่ทาดีต่อครอบครัว สังคม มิจิตอาสา ให้นักเรียนเตรียมนาเสนอ
เรื่องการทาความดีต่อไป
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน
แผนการสอนวันที่ 65

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1ป.1/3
ท 4.1 ป.1/2 ท.5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 พ 4.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านคา การตอบคาถาม การเขียนสะกดคา สระเอา เขียนสื่อสาร
2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3. การท่องบทร้อยกรองด้วยความสนุกสนาน การแสดงท่าทางประกอบ
4. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (อังกฤษ)
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
3. สนทนาและรายงานการทาหน้าที่และการรับผิดชอบที่บ้าน/ห้องเรียน
4. ทบทวนกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพื่อน-ครู)
การเรียนรู้
1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่นเมาคลี ตบมือเป็นจังหวะ
2. สระเอา
2.1 ครูให้นักเรียนสังเกตคาในบทร้องเล่น เมาคลี ว่านักเรียนพบสระใดมากที่สุด เขียนลงบนกระดาษ
2.2 ครูชูบัตรภาพให้นักเรียนดู เช่น เตาไฟ คนเมา ภูเขา เงา เสา ตัวเหา
2.3 ฝึกประสมคาที่มี สระเอา
2.4 ฝึกอ่านคา เขียนสะกดคาที่ประสมด้วย สระเอา
2.6 แต่งประโยคคาที่ประสมด้วยสระเอา พร้อมวาดภาพประกอบ
3. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3.1 นักเรียนและครูร่วมกับทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ เช่น บล็อก ตัวนับ เป็นต้น
3.3 ครูแจกแบบฝึกที่ 36 ให้นักเรียนช่วยกันทาแล้วนาเสนอ
3.4 ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้มือทั้งสองข้างทาท่ารูดซิปขึ้น (สุดแขนด้านล่าง แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ) หายใจเข้าช้าๆ
ทาท่ารูดซิปลงหายใจออกช้าๆ
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2. ความปลอดภัยในโรงเรียน
2.1 ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
2.2 นักเรียนนาผลงานโปสเตอร์รณรงค์ความปลอดภัยในโรงเรียนของแต่ละกลุ่มนาเสนอในชั้นเรียนพร้อมให้
เพื่อนๆ กลุ่มอื่นและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะ
2.3 แต่ละกลุ่มนาผลงานโปสเตอร์ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
2.4 แต่ละกลุ่มนาผลงานโปสเตอร์ไปติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้น หรือป้ายนิเทศของโรงเรียน หรือหากมีเวลา
อาจจะนาไปประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ ทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง/บทอาขยาน เช่น เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “เมาคลี”
2. บทอาขยาน “เด็กเอ๋ยเด็กน้อย”
3. แบบฝึกเสริมทักษะ
4. แบบฝึกที่ 36
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 36
- การอ่านคา การตอบ - การลบ : เหลืออยู่
คาถาม การเขียนสะกด เท่าไหร่
คา สระเอา
- การเขียนสื่อสาร
การท่องอาขยาน
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา ความเป็นพลเมือง
- การท่องบทร้อยกรอง - การปฏิบัติตนตาม
- การเล่าเหตุการณ์
ด้วยความสนุกสนาน
สุขบัญญัติ
ประจาวัน
การแสดงท่าทาง
- การปฏิบัติตามกติกา
ประกอบ
ห้องเรียน
- การทาหน้าที่และการ
รับผิดชอบ
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 13
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น เมาคลี
หมีใหญ่ ไม่มีเขา
เมาคลีนี้ คือคน
เสือดา เป็นเจ้าป่า
เรื่องเล่าดูเข้าที

ส่วนแมงเม่า ไม่มีขน
อยู่ปะปนกับพวกหมี
มันทาท่ารักเมาคลี
นิทานนี้มีเค้าจริง

ตาเฮะกะตาฮะ
ตา เฮะ กะ ตา ฮะ ร้อง เอะอะ อย่า ดัง ซิ
ตา ฮะ หา กะปิ

และ กะทิ กะ น้าปลา

ตา ฮะ ทา เละเทะ ส่วน ตา เฮะ เท น้าปลา
วุ่นวาย อยู่ ไป มา

ใคร มา หา ...โอ้โฮเฮะ

ลิงกะตาขรัว
เจ้าลิง ยิ้ม หัว

โยก ตัว ไป มา

ตาขรัว ทา ท่า

เข้า มา ขับ ไล่

ลิง วิ่ง จุก ตูด

รุด ข้าม รั้ว ไป

ตาขรัว ชอบใจ

ร้อง ไล่ เสียง ดัง
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บทร้องเล่น โยกเยก

น้าท่วมเมฆ

โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ
โต๊ะ เอ๋ย โต๊ะ
มา โละ ไข่ แดง
เอา ไฟ แดง แดง
มา แยง ก้น โต๊ะ
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เพลง
เพลงฝนตกสุยๆ
ฝนตกสุย ๆ
กรุ๋งกริ๋งกรุ๋ง
ยามนี้แหละทุยเอ๋ย
เกรง เกร๋ง เกรง เกร๋ง

เจ้าทุยไปไถนากลางทุ่ง
นั่นแหละลุงเขาจูงไปเอง
ที่เคยเห็นเขาชมว่าเก่ง
เจ้าเองจะรู้ตัวหรือเปล่า
เพลงยามว่าง

เราควรนอนพักผ่อนให้เป็นเวลา หัดเล่นกีฬาออกกาลังกาย
อ่านหนังสือเป็นนิจจิตสบาย
หัดปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ทาบุญ
กินอาหารให้เป็นเวลา
ช่วยงานบิดา มารดา ตอบแทนพระคุณ
เข้าวัดตักบาตรทาบุญ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลคนแก่ชรา

เพลงฮอกกี้
ยื่นมือข้างซ้ายออกไป ยื่นมือข้างขวาออกไป
แล้วก็สั่นให้มันแรงๆ เราเต้นฮอกกี้ๆ แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบๆ
ทาให้เราสบายใจ

เพลง วันทั้งเจ็ด
สัปดาห์หนึ่งมีอยู่เจ็ดวัน
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร กับวันพุธ
พฤหัสบดีและวันศุกร์(ซ้า)
วันเสาร์สนุก ลั้น ลั้น ลั้น ลั่น ลา
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บทร้องเล่น สระโอะ

นิทานเรื่องกาบ้ายอ
สุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนื้อชิ้นโตอยู่ในปาก จึงเอ่ยว่า
" เพื่อนกาเอ๋ย ตาของเพื่อนช่างงามราวกับตาเหยี่ยว ปีกก็เป็นเงางามดั่งปีกนกอินทรี
ข้าอยากรู้นักว่า ถ้า เพื่อนร้องเพลง เสียงของเพื่อนจะไพเราะเพราะพริ้งเพียงใด "
กาได้ฟังคาป้อยอก็ชอบใจ รีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอก
ทันใดเมื่อกาอ้าปาก ชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่พื้น สุนัขจิ้งจอกก็เข้าไปคาบเนื้อเเล้ววิ่งจากไปทันที
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "คนที่มาเฝ้ายกยอปอปั้น ย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา
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ภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอน
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ภาพตัวอย่างของใช้ในหลวง

375

ความรู้สาหรับครู เรื่อง 8 จุดอันตรายในโรงเรียน
ใบความรู้สาหรับครู เรือ่ ง “8 จุดอันตรายในโรงเรียน”
ประตูโรงเรียน ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ล้อเลื่อนประตูอยู่ในราง
และมีน็อตยึดติดอย่างแน่นหนา หากพบว่าชารุดหรือเปิด - ปิดยาก ควรแจ้งให้ช่าง
ผู้ชานาญการมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที เพื่อป้องกันประตูล้มทับเด็ก
เครื่องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟไว้บนที่สูงให้พ้นจากมือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วแหย่
เล่น ทาให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟลัดวงจร รวมทั้งหมั่นตรวจสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณแท็งก์น้าหรือตู้น้าดื่ม ซึ่งมักมี
กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าช็อต ทาให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
โต๊ะ - เก้าอี้ ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่โยกเยก ไม่มีตะปูแหลม
คมยื่นออกมา เพราะหากเด็กกระโดดเล่นอาจพลัดตกลงมาโดนตะปูทิ่ม ได้รับบาดเจ็บ
บันได ควรซ่อมแซมบันไดให้อยู่ในสภาพแข็งแรง โดยเฉพาะบันไดที่เป็นไม้ เพราะอาจ
โดนปลวกกัดกินจนผุพัง หากเด็กยืนพิงหรือกระโดดเล่นอาจตกบันได
สนามเด็กเล่น ยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่หมุนหรือ
เคลื่อนที่ได้ เช่น ลูกโลก ชิงช้า เป็นต้น เพื่อป้องกันเครื่องเล่นล้มทับเด็ก และควรตรวจสอบ
เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องเล่นชารุดควรรีบแจ้ง
ช่างมาดาเนินการแก้ไขทันที จัดพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เป็นสัดส่วน ทารั้วรอบสนามเด็กเล่น เพื่อ
ป้องกันเด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
บ่อน้า ควรจัดทารั้วกั้นแหล่งน้าภายในโรงเรียน และติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการ
เล่นบริเวณริมน้า เพราะหากลื่นพลัดตก อาจทาให้จมน้าเสียชีวิตได้
สนามกีฬา ควรตรวจสอบมิให้สนามเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือมีเศษวัสดุของมีคม เพราะ
เสี่ยงต่อการเหยียบโดนจนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งดูแลมิให้หญ้าขึ้นรก เพราะอาจเป็นที่อาศัย
ของสัตว์มีพิษได้
อาคารที่กาลังก่อสร้าง ควรจัดทารั้วกั้นหรือใช้ผ้าคลุมบริเวณที่กาลังก่อสร้าง ติดตั้ง
ป้ายและประกาศเตือนมิให้เด็กเข้าไปเล่นในบริเวณดังกล่าว เพราะอาจได้รับอันตรายจากวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น กระจก กระเบื้อง ตะปู เป็นต้น
สุดท้ายนี้ หากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหมั่นดูแลเอาใจใส่และสร้างสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนที่ปลอดภัย และกาหนดมาตรการป้องกันอันตรายในโรงเรียน ก็จะสามารถลด
อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียนได้ นอกจากโรงเรียนจะป้องกันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควร
มองข้าม ต้องสอนนักเรียนให้ระมัดระวังอันตรายด้วย
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ตัวอย่างแผ่นโปสเตอร์แบบต่าง ๆ
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก
แผนการสอนวันที่ 66

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/3 ส 1.2 ป.1/2 ส 1.2 ป.1/3 ส 2.1 ป.1/1 ส 2.1 ป.1/2
ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.2 ป.1/4 ต 4.2 ป.1/1 ต.4.1 ป.1/1
ต 1.4 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง บอกความหมายคาที่มีสระเอาะ แต่งประโยค
2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ความสาคัญของวันแม่
4. การวาดภาพ ท่องบทร้องเล่น ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
5. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อนและครู
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่ต่างกัน เช่น อาจจะใช้เท้าซ้ายย่า
ส่วนมือขวาเขียนวงกลมในอากาศ (ผู้สอนออกแบบเองหรือนักเรียนออกแบบ)
2. สระเอาะ
2.1 ครูเปิดเพลงระบาชาวเกาะให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องตาม และราประกอบเพลงอย่างอิสระ
2.2 นักเรียนฝึกอ่านบทร้องเล่น “จ้าจี้มะเขือเปราะ”เพลงจากแผนภูมิ พร้อมสังเกตคา ที่มีสระเอาะ
เช่น เกาะ ไพเราะ เสนาะ ชาวเกาะ
2.3 ครูอธิบายความหมายของคา นักเรียนฝึกสร้างคาใหม่ แต่งประโยคปากเปล่า เช่น เกาะ เทาะ เราะ
เฉาะ เคาะ เป็น เคาะกะลา เราะ เป็น หัวเราะ เป็นต้น
2.4 นักเรียนเขียนคาที่สร้างใหม่ลงในสมุด วาดภาพประกอบคา
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3.1ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (ลบเลข)
3.2 ครูนาเสนอภาพกระดาษสี ครูพูดคุยกับนักเรียน ครูมีกระดาษสีตามภาพ นักเรียนเห็นกระดาษสี
จานวนกี่แผ่นนะ (กระดาษสี 9 แผ่น)
3.3 นักเรียนฟังและตอบคาถาม “ถ้าครูแจกกระดาษสีจานวนตามกระดานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้
นักเรียนทุกคนในกลุ่มนาไปพับจรวด แต่ละกลุ่มจะมีกระดาษสีเหลือจานวนเท่าไร” (5 แผ่น / 9 – 4 = 5)
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3.4 ครูถามนักเรียน “แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเหลือกระดาษสี 5 แผ่น” (มีกระดาษสีอยู่ 9 แผ่น พับไป 4
แผ่น จะเหลือกระดาษสี 5 แผ่น)
3.5 ครูให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีการในการหาจานวนกระดาษสีที่เหลือ
3.6 ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนแบบใด (9 – 4 =  )
3.7 ครูนาตัวเลขมาให้นักเรียนเล่าเรื่องพับกระดาษสี ได้แก่ 8-3 ,7 – 2, 6 – 5 และ 9 - 5
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) จานวนกระดาษสีที่มี จานวนกระดาษสีที่พับไป จานวนกระดาษสีที่ไม่ได้พับ
ครูให้นักเรียนพูดถึงสิ่งที่อยู่ในภาพและเล่าเป็นเรื่อง (มีกระดาษอยู่ 9 แผ่น แจกให้นักเรียนนาไปพับ
กระดาษสี 4 แผ่น จะเหลือกระดาษสี 5 แผ่น)
2) ประโยคสัญลักษณ์การลบ(ตัวไหนใช้แทนอะไร) จากประโยคสัญลักษณ์ 9 – 4 = 5 ครูใช้คาถาม
9 คืออะไร (จานวนกระดาษสีที่มีอยู่) 4 คืออะไร (จานวนกระดาษสีที่แจกให้นักเรียนนาไปพับ) 5 คืออะไร
(จานวนกระดาษสีที่เหลือ)
3) ความหมายของการลบ(การพับ) จากเรื่องที่เล่าการพับกระดาษสีเหมือนกับอะไร (การลบ /
การเอาออก/ การแจก)
3.9 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 37 และ 38
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ทาท่าประกอบ
2. ความสาคัญของแม่
2.1 ครูบรรยายเรื่อง ความสาคัญของวันแม่ ครูนาภาพแม่แห่งชาติให้นักเรียนดูและบอกพระนาม
2.2 ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ตนเองที่เคยไปร่วมในกิจกรรมวันพ่อและวันแม่ (เล่าเป็นรายบุคคล
ประมาณ 9 – 10 คน หรือตามความเหมาะของจานวนนักเรียน) ครูเขียนชื่อกิจกรรมที่นักเรียนทา
บนกระดานเช่น ร่วมพิธีวันแม่ของโรงเรียน ให้บัตรอวยพรแก่แม่ เขียนเรียงความ วาดภาพ ไปทาบุญที่วัด
เป็นต้น
2.3 ครูนาสิ่งที่เขียนบนกระดานให้นักเรียนอ่านตาม
2.4 ครูอ่านนิทานเกี่ยวกับแม่ ให้นักเรียนฟังแล้วแจกนิทานให้นักเรียนทุกคนนักเรียนอ่านพร้อมกัน
2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็น “เด็ก ๆ จะแสดงความกตัญญู
ต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณได้อย่างไร”
3. การให้ข้อมูลสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
3.1 ครูทบทวนคาศัพท์ Pen, pencil, book, ruler , bag, chair
3.2 ครูติดชาร์จเพลง What’s this? ครูร้องเพลง ให้นักเรียนฟัง
3.3 นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค
3.4 นักเรียนและครูร้องเพลงพร้อมกัน
3.5 นักเรียนทบทวนคาศัพท์จากชั่วโมงก่อนโดยครูแสดงภาพและบัตรคาให้นักเรียนพูดคาศัพท์นั้นๆ
3.6ครูชี้มือไปที่หนังสือที่อยู่ใกล้มือ พร้อมถามว่า What’s this?
3.7ครูชี้มือไปที่หนังสือที่อยู่ไกลมือ พร้อมถามว่า What’s that?
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3.8 ครูติดแถบประโยคคาถาม What’s this? และ What’s that? บนกระดาน แล้วอ่านให้นักเรียนฟัง
ทีละประโยค จากนั้นให้นักเรียนอ่านตามแล้วอธิบายการใช้คาถามทั้งสอง
3.9 ครูติดแถบประโยคคาตอบ It’s a……………………… บนกระดาน พร้อมทั้งอธิบายการใช้
3.10 ให้อาสาสมัครออกมาสาธิตการใช้ประโยคคาถามและคาตอบกับครู
3.11 นักเรียนจับคู่กันฝึกถามตอบ What’s this/that? It’s a…………………
3.12 เมื่อคล่องแล้วให้นักเรียนออกมาแสดงหน้าชั้นทีละคู่ ครูให้การเสริมแรง กล่าวชมเชย
3.13 นักเรียนทาใบงาน จับคู่คาถามกับคาตอบ
3.14 นักเรียนร้องเพลง What’s this? พร้อมกัน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง /บทอาขยาน
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “จ้าจี้มะเขือเปราะ” “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. เพลง “ระบาชาวเกาะ” “What’s this?”
3. นิทานเกี่ยวกับแม่
4. แบบฝึกเสริมทักษะ
5. แบบฝึกที่ 37 และ 38
6. ภาพ ดอกมะลิ หรือ ดอกมะลิของจริง
7. ภาพวันแม่
8. ภาพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
9. แถบประโยคคาถาม What’s this? What’s that? What’s this/that? It’s a…………………

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 37
- การอ่านออกเสียง บอก
และ 38
ความหมายคาที่มสี ระเอาะ
- การฟังและทาตามคาสั่ง
ง่ายๆ การตอบคาถาม แสดง
ความคิดเห็น
- การเรียบเรียงคาเป็นประโยค

คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์หา
คาตอบ
- การให้เหตุผล
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์
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วัดและประเมินผล
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
- การเป็นสมาชิกที่ดีของ - การวาดภาพระบาย - บอกชื่อสิ่งของที่อยู่ใน
ครอบครัว
สี
ห้องเรียนได้
- การบอกความสาคัญ - การท่องบทร้องเล่น - ถามและตอบคาถามโดยใช้
ของวันแม่
– การร่วมกิจกรรม ประโยค
ด้วยความสนุกสนาน What’s this/that?
และแสดงท่าทาง
It’s a…………………
ประกอบ

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้ศึกษา Tablet หน่วยการเรียนรู้เกือบไป การอ่านแจกลูก การสะกดคา สระโอะ โอ เอาะ ออ
2. ครูอาจให้นักเรียนไปศึกษาแท็บเล็ต เรื่องวันสาคัญ จาก Learning Object (LO) กลุ่มสังคมศึกษา
หน่วยฉันเป็นเด็กดี
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก
แผนการสอนวันที่ 67

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ค 1.2 ป.1/1 ส 1.1 ป.1/3 ส 2.1 ป.1/1 ส 2.2 ป 1/1 ส 2.2 ป.1/2
ส 4.3 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/1 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.2 ป.1/4 ต 4.2 ป.1/1 ต.4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง บอกความหมายคาที่มีสระเอาะเรียบเรียงคาเป็นประโยค
2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว มารยาทการไหว้แบบไทย
4. การวาดภาพ ท่องบทร้องเล่น ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
5. คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อนและครู
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ทาท่าทางประกอบเพลง ระบาชาวเกาะ
2. สระเอาะ
2.1 ฝึกอ่านออกเสียง บทร้องเล่น จ้าจี้มะเขือเปราะ เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย
2.2 ฝึกแจกลูก สะกดคา ที่ประสมด้วยสระ เอาะ
2.3 นักเรียนสร้างคาใหม่ที่มีความหมาย เช่น เกาะ เกาะแขน เกาะขา ชาวเกาะ เกาะสมุย เกาะกิ่งไม้
เป็นต้น
2.4 นาคาที่ได้มาเขียนแต่งประโยค วาดภาพ ระบายสีให้สวยงาม
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา
3.2 ครูเล่าเรื่องว่า เมื่อเช้าครูขี่รถมอเตอร์ไซด์มาที่โรงเรียน มองเห็นนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ อยู่ 8 ตัว
(ครูยกรูปภาพนกเกาะกิ่งไม้จานวน 8 ตัว) จากนั้นนาเสนอภาพ นกแปดตัวบินไปสองตัว
3.3 ครูถามนักเรียนว่าเหลือนกที่ยังเกาะอยู่บนกิ่งไม้กี่ตัว
3.4 ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องและติดบัตรคาลงไปด้วย (มีนก 8 ตัว บินไปสองตัว มีนกเหลืออยู่บน
กิ่งไม้ 6 ตัว)
3.5 ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์จากเรื่องเล่าของครู (8 – 2 = 6)
3.6 ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้างเรื่องราวของ 9 – 3 โดยไม่ให้ซ้ากับเรื่องของครู
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3.7 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) วิธีแสดงการลบในแต่ละข้อและเหตุผล
ภาพนก 8 – 2 = 6
เดิมมีนกอยู่บนกิ่งไม้ 8 ตัว ต่อมาบินออกไป 2 ตัว ดังนั้นบินออกคือการลบ จึงเหลือนกอยู่บนกิ่งไม้
6 ตัว
จากเรื่องที่นักเรียนสร้างขึ้น 9 – 3 = 6
จากเดิมมีอยู่ 9 ต่อมาเอาออก 3 ดังนั้น เอาออกคือการลบ จึงเหลืออยู่ 6
2) โจทย์ 1 โจทย์สามารถสร้างเรื่องราวที่หลากหลายได้
บทบาทครู : ใช้คาถาม “เรื่องแต่ละเรื่องที่ทุกคนสร้างขึ้นเหมือนกันหรือต่างกันตรงไหน”
- เหมือนกัน เป็นตัวเลขเดียวกัน เป็นการลบเหมือนกัน ได้คาตอบเท่ากัน
- ต่างกัน เรื่องที่เล่าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
3) คาที่หมายถึงการลบ
บทบาทครู : ใช้คาถาม “คาไหนนะที่หมายถึงการลบ”
เอาออกไป - แจกไป - บินไป - ให้ไป
3.9 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ
9–2= 7–1= 8–6= 9–7=
8–2= 9–8= 9–1=
8–7=
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym กลม เหลี่ยม
2. คนไทยไหว้สวย
2.1 ร้องเพลงสวัสดี พร้อมกับให้ทุกคนทาท่าทางประกอบ
2.2. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การเป็นเด็กที่มีมารยาทดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
2.3 นักเรียนและครูสนทนา “คนไทยไหว้สวย” โดยเปิดวีดิทัศน์การไหว้แบบต่าง ๆ ให้นักเรียนชม หรือ
สาธิตการไหว้ให้นักเรียนดู
2.4 ครูให้นักเรียนออกมาฝึกปฏิบัติ “ไหว้ผู้ใหญ่” การไหว้ พ่อ และแม่
2.5 ครูชวนสนทนาเรื่องความสาคัญของพ่อแม่ และรู้จักดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ “ดอกมะลิ”
3. การให้ข้อมูลสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom
3.1 นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน ทาท่าประกอบอย่างอิสระ
3.2 นักเรียนทบทวนคาศัพท์จากชั่วโมงก่อนโดยครูแสดงภาพและบัตรคาให้นักเรียนพูดคาศัพท์นั้นๆ
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม และจับคู่ เพื่อฝึกซ้าในสถานการณ์ต่อไปนี้
What’s this? It’s………….
What’s that? It’s………….
(เปลี่ยนเป็น pen, pencil, chair, desk ,school)
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3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องคาคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “จ้าจี้มะเขือเปราะ”
2. เพลง “ระบาชาวเกาะ” เพลง “สวัสดี” เพลง “Ten Little Good Friends Now”
3. ภาพนก 8 ตัว เกาะบนกิ่งไม้ ภาพนก 6 ตัว เกาะบนกิ่งไม้ นกสองตัวบินออกไป
4. วีดิทัศน์การไหว้
5. ภาพดอกมะลิ หรือดอกมะลิ
6. แถบประโยคคาถาม What’s this? What’s that? What’s this/that? It’s a…………………
วัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การร่วมกิจกรรม - การอ่านออกเสียง บอก
- การวิเคราะห์หา
ความหมายคาที่มสี ระเอาะ คาตอบ
- การฟังและทาตามคาสั่ง - การให้เหตุผล
ง่ายๆ การตอบคาถาม
- การเขียนประโยค
แสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์
- การเรียบเรียงคาเป็น
- จาแนกรูปกลม เหลี่ยม
ประโยค
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
ความเป็นพลเมือง
- การวาดภาพระบายสี - บอกชื่อสิ่งของที่อยู่ใน - การเล่าเหตุการณ์
- การท่องบทร้องเล่น
ห้องเรียนได้
ประจาวัน
- การร่วมกิจกรรมด้วย - ถามและตอบคาถาม - การปฏิบัติตามกติกา
ความสนุกสนาน และ
ห้องเรียน
โดยใช้ประโยค
แสดงท่าทางประกอบ What’s this/that?
It’s a…………………

สังคมศึกษา ฯ
- การเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว
- การแสดงความคิดเห็น
ความสาคัญของแม่
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก
แผนการสอนวันที่ 68

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/2 ส 3.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/2 ส 3.1 ป.1/3 ว 3.1 ป.1/1 ว 3.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/4
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนสะกดคา ความหมายของคาที่ประสมด้วยสระโอะ สระเอา สระเอาะ
2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3. การวาดภาพระบายสี ท่องบทร้องเล่นอย่างสนุกสนาน
4. การจาแนกวัสดุและบอกสมบัติวัสดุที่ใช้ในการทางาน
5. การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่างประหยัด

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อนและครู
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym ทาท่าทางประกอบเพลงโอ้เจ้าดอกลั่นทม
2. ทบทวน สระที่เรียนผ่านมาแล้ว
2.1 ทบทวนสระที่เรียนมาแล้ว (สระโอะ สระเอา สระเอาะ) โดยการท่องบทร้องเล่นและบทเพลงพร้อม
ทาท่าทางประกอบ
2.2 ครูกาหนดคาที่ประสมด้วยสระโอะ สระเอา สระเอาะ ให้นักเรียนอ่านคาและนาคาที่อ่านไปเขียน
ลงในตารางให้ตรงกับสระที่กาหนดให้ เช่น
สระเอาะ
สระโอะ
สระเอา
เหาะ
โต๊ะ
เขา
เบาะ
โปะ
เบา
2.3 ครูเล่นเกมหาคาประสมด้วยสระโอะ สระเอา สระเอาะ โดยครูมีบัตรคาพยัญชนะเพื่อให้นักเรียน
นาไปเติมในแผนภาพ
2.4 นาคาที่นักเรียนหาได้มาเขียนลงในสมุด และแต่งประโยค
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ
3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว (การสร้างโจทย์ปัญหา)
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3.2 สถานการณ์ “ครอบครัวนกฮูก” ครูเล่าเรื่องว่า มีครอบครัวนกฮูกครอบครัวหนึ่งมีนกฮูกอยู่ทั้งหมด
8 ตัวอยู่ด้วยกัน ในจานวนทั้ง 8 ตัวมีนกฮูกตัวผู้ อยู่จานวน 4 ตัว (ครูชูภาพนกฮูกจานวน 8 ตัวให้นักเรียนดู)
3.3 ครูให้นักเรียนช่วยกันหานกฮูกตัวผู้
3.4 ครูพูดว่า “ให้นักเรียนช่วยกันหาหน่อยว่าจะมีนกฮูกตัวเมียจานวนเท่าไร และรู้ได้อย่างไร”
3.5 ครูแจกแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียน (ทากิจกรรมเป็นคู่)
3.6 ครูให้นักเรียนทากิจกรรม “ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีการหาจานวนนกฮูกตัวเมีย”
3.7 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) การที่จะหาจานวนของอะไรบางอย่างที่เหลือจะต้องใช้วิธีการใด
- มีนกฮูกอยู่ 8 ตัว เป็นตัวผู้ 4 ตัวจะเหลือตัวเมียอยู่ 4 ตัว ใช้วิธีการลบ
- เด็กนักเรียนชั้น ป.1 จานวน 12 คนเป็นผู้หญิง 10 คนจะเป็นผู้ชายกี่คน ใช้การลบ
2) คาที่หมายถึงการลบ (เป็นนกฮูกตัวพ่อ 4 ตัว, เป็นเด็กหญิง 10 คน)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง “มอ เปอ แล โอ วา” ทาท่าทางประกอบ
2. ประดิษฐ์ดอกมะลิ
2.1 ครูทบทวนเรื่องดอกมะลิ คาศัพท์ภาษาอังกฤษโครงสร้างภายนอกของต้นมะลิ และให้นักเรียน
นาเสนอผลงานภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติครูนาเข้าสู่เรื่อง “การประดิษฐ์ดอกมะลิ”
2.2 ให้นักเรียนฟังเพลง “อุทยานดอกไม้” และกระตุ้นให้นักเรียนตอบคาถามว่ามีดอกไม้อยู่กี่ชนิด
อะไรบ้างในบทเพลง ครูนาสู่เรื่องดอกมะลิ
2.3 ระดมความคิดนักเรียนว่าเราจะใช้วัสดุอะไรมาประดิษฐ์ดอกมะลิ
2.4 ครูให้นักเรียนทดลองประดิษฐ์ดอกมะลิจากวัสดุที่ต่างกัน เช่น กระดาษทิชชู กระดาษหนังสือพิมพ์
2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงานที่เกิดขึ้น ว่าวัสดุชนิดใดใช้แล้วประดิษฐ์เป็น “ดอกมะลิ” ได้
เหมือนที่สุด
2.6 ครูนาสนทนาเรื่องกระดาษที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีที่มา “ต้นไม้” เราจึงต้องรู้จักใช้กระดาษอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า เพราะถ้าเราใช้กระดาษโดยไม่เห็นคุณค่าต้นไม้จะหมด ปุาจะหมด จะเกิดอุทกภัย
และสัตว์ปุาเช่น เสือ ช้าง ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย (ครูสามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2.7 ครูชักชวนให้นักเรียนลองหาวิธีการใช้สมุดจดงานหรือทาแบบฝึกหัดอย่างประหยัดด้วยตนเอง เป็น
การช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัด เมือ่ ทดลองได้ผลแล้วนามาเสนอเพื่อนในคราวต่อไป
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องคาคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน
5. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น สระโอะ สระเอา สระเอาะ
2. เพลง “โอ้เจ้าดอกลั่นทม” เพลง “มอ เปอ แล โอ วา” เพลง “อุทยานดอกไม้”
3. สถานการณ์ “ครอบครัวนกฮูก”
4. เกมหาคาที่ประสมด้วยสระโอะ สระเอาะ และสระเอา
5. ภาพนกฮูก 8 ตัว
6. อุปกรณ์การทาดอกมะลิ กระดาษทิชชู กระดาษหนังสือพิมพ์
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วิทยาศาสตร์
- การจาแนกวัสดุและ
บอกสมบัติวัสดุที่ใช้ใน
การทางาน

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การเขียนสะกดคาและ - การวิเคราะห์หา
บอกความหมายของคา คาตอบ
ที่ประสมด้วยสระโอะ
- การให้เหตุผล
สระเอา สระเอาะ
- การเขียนประโยค
- การพูดเล่าเรื่องและ
สัญลักษณ์
แสดงความคิดเห็น
- การฟังและปฏิบัติตาม
คาสั่งง่ายๆ
สังคมศึกษา ฯ
ความเป็นพลเมือง
- แสดงความคิดเห็นและ - การเล่าเหตุการณ์
ปฏิบัติการใช้ทรัพยากร ประจาวัน
ในชีวิตประจาวันอย่าง - การปฏิบัติตามกติกา
ประหยัด
ห้องเรียน

ศิลปะ
- การวาดภาพระบายสี
- ท่องบทร้องเล่นอย่าง
สนุกสนาน
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก
แผนการสอนวันที่ 69

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ส 1.2 ป.1/2 ส 1.2 ป.1/3 ส 2.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/5
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 พ 2.1 ป1/1 พ 3.1 ป.1/1 พ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคาที่ประสมด้วยสระอา
2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3. การวาดภาพระบายสี ท่องบทร้องเล่นอย่างสนุกสนาน
4. การระบุหน้าที่ต่อครอบครัว
5. ความผูกพันและความรักของแม่กับลูกและบุคคลในครอบครัว เคลื่อนไหวร่างกาย
เล่นเกมประกอบอุปกรณ์ (เกมอีกาฟักไข่)

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือครอบครัว เพื่อนและครู
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยนักเรียนทาท่าทางประกอบเพลง (ตามความต้องการของนักเรียน)
2. สระอา
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น ตาสีกะตาขา
2.2 นักเรียนเล่นเกมหาเพื่อน โดยครูแจกบัตรคา สระอา พร้อมอธิบายวิธีเล่น
2.3 ครูให้สัญญาณ นักเรียนเริ่มวิ่งหาเพื่อนที่มีบัตรคาสีเดียวกัน กลุ่มใดครบแล้ว นั่งลงเป็นวงกลม
2.4 นักเรียนแต่ละคนอ่านออกเสียงบัตรคาของตนเอง และของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
2.5 บอกความหมายของคา ตามบัตรคาที่ตนเองได้
2.6 นักเรียนเขียนคาตามบัตรคาในกลุ่มจนครบทุกคา แล้วนาไปเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น นามาเขียน ทาเช่นนี้
ไปจนครบทุกกลุ่ม
3. โจทย์ปัญหาการลบ
3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมคาบที่แล้ว (นกฮูกตัวผู้ นกฮูกตัวเมีย /มีนกฮูก 8 ตัว
ตัวผู้ 4 ตัวจะเป็นตัวเมีย 4 ตัว)
3.2 ครูนาเสนอภาพเด็กกาลังเหลาดินสอ แล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไรจากภาพ (เด็กผู้ชายกาลังเหลา
ดินสอ)
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3.3 ครูเล่าว่า “เด็กคนหนึ่งมีดินสอ 7 แท่ง เขาเหลาดินสอไป 3 แท่งให้นักเรียนช่วยกันหาดินสอที่ไม่ได้
เหลา ”
3.4 ครูแจกแบบบันทึกให้นักเรียนและให้นักเรียนทากิจกรรม (ทาเป็นคู่) “ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีคิด
ลงในกระดาษ”
3.5 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) จะทราบว่าสิ่งของที่เหลือมีจานวนเท่าไหร่ เราต้องใช้วิธีการใด (ลบ)
บทบาทครู : ใช้วิธีการใดหาจานวนของดินสอที่ยังไม่เหลานะ
- 10 ลบ 3 เหลือ 7
- ใช้บล็อกแทนดินสอ 10 แท่ง เหลาไป 3 (เอาออก) เหลือที่ยังไม่เหลา 7 แท่ง
2) คาที่หมายถึงการลบ (เหลาไป)
บทบาทครู : ทาไมถึงใช้การลบ คาไหนนะแทนการลบ
- เพราะว่ามีอยู่ 10 พอเหลาไป 3 คือลบออกแล้วจะรู้ว่าเหลือที่ยังไม่เหลา 7 แท่ง (คาว่าเหลาไป)
3) ประโยคสัญลักษณ์
บทบาทครู : เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนะ 10 – 3 = 7 10 แทนอะไร (ดินสอ 10 แท่ง)
เครื่องหมายลบแทนอะไร (การเหลา) 3 แทนอะไร (ดินสอที่เหลาไป) เครื่องหมายเท่ากับแทนอะไร
(เหลือ) 7 แทนอะไร (ดินสอที่ยังไม่ได้เหลา)
ครูยกตัวอย่างตัวเลขให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับดินสอ และเรื่องอื่น ๆ
10 – 7 = 
10 – 4 =
10 – 6 = 
3.7 ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ
10 – 4 = 10 – 1 =  10 – 9 =  10 - 2 = 
10 – 6 =  10 – 8 =  10 – 7 =  10 – 5 = 
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
2. ครูเล่านิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับหมี นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการฟัง
3. ความผูกพันและความรักของแม่กับลูกและบุคคลในครอบครัว
3.1 ครูนาแผนภาพบทเพลงอิ่มอุ่น ที่มีการเว้นช่องว่างให้นักเรียนนาคาไปเติม
3.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเล่นเกมเติมคา และแจกบัตรคาให้นักเรียนแข่งกันไปเติมคาในช่องว่าง
3.3 ให้นักเรียนเล่าเรื่องพระคุณของแม่ และการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี
3.4 ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนและระบุสมาชิกในครอบครัวจากความรู้ที่เรียนผ่านมา พร้อมพูดถึง
บทบาทหน้าที่แต่ละคนมีความสัมพันธ์และผูกพันกันอย่างไร
3.5 ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีความประทับใจ “แม่ของฉัน หรือ ครอบครัวของฉัน”
4. เกมอีกาฟักไข่
4.1 นักเรียนร้องเพลงกระโดด
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4.2. ให้นักเรียนจับกันเป็นคู่ ๆ หันหน้าเข้าหากันใช้มือทั้งสองจับกับคู่ไว้
4.3. เริ่มร้องเพลง และทาท่าทางประกอบดังนี้
1) กระโดดไปทางด้านขวา 3 ครั้ง
2) กระโดดกลับมาที่เดิม 3 ครั้ง
3) กระโดดขึ้นในแนวดิ่ง 3 ครั้ง
4) ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับคู่ชูขึ้นพร้อมเดินหมุนตัวไปรอบ ๆ
4.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเล่น การปูองกันอันตรายจากการเล่นและอธิบายกติกาเพิ่ม
4.5 การทาความสะอาดร่างกายหลังการเล่น
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้อยกรอง บทอาขยานหรือฟังเพลงสระ/พยัญชนะ
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ตาสีกะตาขา” “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”
2. เพลง “อิ่มอุ่น” เพลง “กระโดด” เพลง “สระ/พยัญชนะ”
3. นิทานเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับหมี
4. แบบฝึกเสริมทักษะ
5. เกม หาเพื่อน เกม อีกาฟักไข่
6. ภาพเด็กกาลังเหลาดินสอ
7. ใบบันทึกกิจกรรม
8. บล็อก
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การอ่านออกเสียงและ - การวิเคราะห์หา
บอกความหมายของคา คาตอบ
ที่ประสมด้วยสระ อา
- การให้เหตุผล
- การพูดเล่าเรื่องและ
- การเขียนประโยค
แสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์
- การฟังและปฏิบัติตาม
คาสั่งง่ายๆ

สังคมศึกษา ฯ
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็น
ลูกที่ดี
- การระบุหน้าที่ต่อ
ครอบครัว
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ศิลปะ
- การวาดภาพ
ระบายสี
- การท่องบทร้องเล่น
อย่างสนุกสนาน

วัดและประเมินผล
สุขศึกษาและพลศึกษา ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเรื่องพระคุณ - การเล่าเหตุการณ์
แม่และการปฏิบัติตน
ประจาวัน
เป็นลูกที่ดี
- การปฏิบัติตามกติกา
- การเคลื่อนไหวร่างกาย ห้องเรียน
เล่นเกมประกอบ
อุปกรณ์

กิจกรรมเสนอแนะ
หน่วยบูรณาการ ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนความรู้ในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ครอบครัวของฉัน เรื่องครอบครัวของฉัน เรื่องสมาชิกในครอบครัวของฉัน เรื่องหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว เรื่องสิทธิของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก
แผนการสอนวันที่ 70

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2
ส 2.1 ป.1/1 ส 2.1 ป.1/2 ส 2.2 ป.1/1 ส 2.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/2
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง เขียนสะกดคา บอกความหมายของคาที่ประสมด้วยสระอา
2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3. การขับร้องเพลงประสานเสียง “อิ่มอุ่น” การแสดงท่าทางประกอบเพลง การบอก
ลักษณะของเสียงดัง เบา ท่องบทร้อยกรองง่ายๆ การวาดภาพระบายสี
4. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว หน้าที่และบทบาทของเด็กในครอบครัว

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อนและครู
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym นักเรียนท่องบทร้อยกรอง จับปูดา โดยนักเรียนทาท่าทางประกอบอย่างอิสระ
2. สระอา
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น ตาสีกะตาขา ประกอบจังหวะ ท่าทางอิสระ
2.2 ครูเปล่งเสียงเป็นคาสระอา เช่น ขา นักเรียนทุกคนร่วมกันแจกลูกสะกดคา เป็น ขอ-อา-ขา
ทา นักเรียนทุกคนร่วมกันแจกลูกสะกดคา เป็น ทอ-อา-ทา
2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ครูแจกใบงานและอธิบายวิธีการเขียนแผนผังความคิด
2.4 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด คาสระอา สร้างคาใหม่เขียนลงในสมุด
3. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่
3.1 ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูแจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละชุด ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหา กระดาษปรู๊ฟ
3.3 นักเรียนช่วยกันทากิจกรรม แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.4 ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกที่ 39 และ 40
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym ตบมือ
2. วันแม่แห่งชาติ
2.1 ครูทบทวนความสาคัญของวันแม่ วันแม่แห่งชาติ วิธีการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัว ดอกไม้
สัญลักษณ์วันแม่ และแสดงผลงานภาพปะติด ดอกมะลิประดิษฐ์ ใบงานต่าง ๆ ที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ และให้
นักเรียนได้ดู ชมผลงานของตนและเพื่อน
2.2 นักเรียนเล่าเรื่องวันแม่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับแม่
2.3 ครูทบทวนการอ่านบทกลอนเพลง “อิ่มอุ่น”
2.3 ครูเปิดเพลง “อิ่มอุ่น” และให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามบทเพลง
2.4 นักเรียนฝึกร้องเพลง “อิ่มอุ่น”
2.5 นักเรียนฝึกร้องเพลง “อิ่มอุ่น” ในลักษณะการร้องประสานเสียง
2.6 ครูให้นักเรียนเตรียมนาของเล่น เครื่องใช้ หรืออื่นๆ ที่เป็นของเก่า ในบ้านมาจัดนิทรรศการ
ในวันจันทร์ (สัปดาห์ต่อไป) พร้อมให้สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับ ชื่อ ประวัติ ประโยชน์ เป็นต้น
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมสัปดาห์ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง/บทร้อยกรอง/นิทาน
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “จับปูดา”
2. บทร้องเล่น “ตาสีกะตาขา”
3. เพลง “อิ่มอุ่น”
4. แบบฝึกเสริมทักษะ
5. แบบฝึกที่ 39 และ 40
6. ใบงานการเขียนแผนผังความคิดคาสระอา
7. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 39 และ 40 - การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของคา
ที่ประสมด้วยสระ อา
- การพูดเล่าเรื่องและ
แสดงความคิดเห็น
- การฟังและปฏิบัติตาม
คาสั่งง่าย ๆ
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- การเป็นสมาชิกที่ดีของ - การขับร้องเพลง
- การเล่าเหตุการณ์
ครอบครัว
ประสานเสียง “อิ่มอุ่น” ประจาวัน
- การระบุหน้าที่ต่อ
- การแสดงท่าทาง
- การปฏิบัติตามกติกา
ครอบครัว
ประกอบเพลง
ห้องเรียน
- การบอกลักษณะของ
เสียงดัง เบา
- การท่องบทร้อยกรอง
ง่าย ๆ
- การวาดภาพระบายสี

คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์หา
คาตอบ
- การให้เหตุผล
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่ผ่าน
มาใน Tablet ในช่วงว่างภาคบ่าย คนละ 10-20 นาทีแล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพื่อนฟัง
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 14
บทร้อยกรอง

บทร้อยกรองจับปูด้า
จับ ปู ด้า ขย้า ปู นา
จับ ปู ม้า

คว้า ปู ทะเล

วิ่ง ไม่ ทัน หก ล้ม ขา เป๋
เหมือน ปู ทะเล

ยัก เย่ ยัก ยัน

บทร้องเล่น
จ้้าจี้มะเขือเปราะ
จ้้าจี้มะเขือเปราะ

กะเทาะหน้าแว่น

พายเรืออกแอ่น

แล่นไปตามเกาะ

เห็นด่างจับปู

หนูหนูหัวเราะ

กินลูกตาลเฉาะ

เหาะไปกับลม

ค้าคล้องจอง สวัสดี
สวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกัน

สนุกสุขสันต์เล่นกันครื้นเครง

ดอกไม้ผลิบานขับขานบทเพลง

เร็วซิคนเก่งเปล่งเสียงสวัสดี
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บทร้องเล่น ตาสีกะตาข้า
ตาข้าถือจ้าปี

ส่วนตาสีมีจ้าปา

ตาข้าเดินเชื่องช้า

ส่วนตาสามาพรุ่งนี้

ก้ามือถือเอามา

ดอกจ้าปาดอกจ้าปี

ย่้ารุ่งวันพรุ่งนี้

ดอกจ้าปีดอกจ้าปา

บทร้องเล่นตาสีกะตาข้า
ตา ขา ถือ จาปี
ตา ขา เดิน เชื่องช้า
กา มือ ถือ เอา มา
ย่ารุ่ง วัน พรุ่งนี้

ส่วน ตา สี มี จาปา
ส่วน ตา สา มา พรุ่งนี้
ดอก จาปา ดอก จาปี
ดอก จาปี ดอก จาปา

วิธีเล่น
วัสดุอปุ กรณ์
ใช้ร่างกายเป็นสื่อ
ขั้นตอน - นักเรียนร้องบทร้อยเล่น ตาสีกะตาขา
- นักเรียนเล่นกับตนเองหรือเล่นคนเดียวหรืออาจเปลี่ยนไปหาคู่อื่นก็ได้
ให้ลงจังหวะ
- ทาท่าประกอบโดยกามือขวาหลวม ๆ มือซ้ายแบและตั้งขึ้น ประกบกับคู่ให้
ลงจังหวะ
- สลับเปลี่ยนมือซ้ายกาหลวม ๆ มือขวาแบและตั้งขึ้น
- เริ่มจากช้าและเร็วตามลาดับ
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บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม
กรรไกร ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ
ห้าสิบ สองบาท หนึง่ ใบ ไข่ ผ้าไหมไข่ กรรไกร

เพลง
เพลงระบ้าชาวเกาะ
เต้นร้าระบ้าชาวเกาะ
ฟังเพราะเสนาะจับใจ
เสียงน้้าหลั่งไหล
เสียงน้้าหลัง่ ไหล
กระทบหาดททรายดังครืน่ ๆ กระทบหาดทรายดังครืน่ ๆ

เพลงสวัสดีเธอจ๋า
สวัสดี สวัสดี เธอจ๋า

เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกันสวัสดี

เพลง สวัสดี สวัสดี
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน
เธอกับฉันพบกันแล้วสวัสดี สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
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เพลงกระโดด
กระโดด กระโดด กระโดด

กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน

กระโดดเพื่อสร้างพลัง

ก้าลังให้แก่พวกเราลา ล่า หล่า.....สร้อย

เพลงมอเปอแลโอวา
มอ เปอ แลโอวา มอ เปอ แลโอวา มอ เปอ แลโอวา ตือ บ่ ตือ โอปุย
ฉันรักเธอจริง ๆ ฉันรักเธอจริง ๆ ฉันรักเธอจริง ๆ รักยิ่งกว่าสิ่งใด

เพลงการลบ
มีแมวอยู่ 3 ตัว เดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย
ย่างปลา 10 ตัวไว้ เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 3 ตัว
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว
คงเหลือปลาอีก 7 ตัว
( ตัวเลขเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม)

เพลง โอ้เจ้าดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น
เด็ดเช้า เด็ดเย็น

ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดม เด็ดดม
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เพลง “อิ่มอุ่น”
อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
รักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตา
อิ่มใดๆโลกนีม้ ิมีเทียบเทียม
น้้านมจากอกอาหารของความอาทร
ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง
ใช่เพียงอิ่มท้อง
อุ่นไอรักอุ่นละมุน

อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน
อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
แม่พร่้าเตือนพร่้าสอน สอนสั่ง
ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป
ที่ลูกร่้าร้องเพราะต้องการไออุ่น
ขอน้้านมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน

เพลง What’s this?
What’s this? What’s this?
It’s a book. It’s a book.
What’s this? What’s this?
It’s a book. It’s a book. It’s a book.
(เปลี่ยนเป็น pen, pencil, chair,desk)
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นิทาน
นิทาน “เมาคลีลูกหมาป่า”
มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่แถว เทือกเขาซิโอเนีย ในประเทศอินเดีย วันหนึ่งสามีภรรยาคู่นี้
เข้าไปตัดฟืนในปุาโดยพาลูกน้อยไปด้วย พอถึงกลางคืนก็ก่อไฟขึ้น ตกดึกมีเสือโคร่งชื่อ "แชร์คาน" หรือ
"อ้ายขาเก" ผ่านมาพบเข้า เสือโคร่งจึงกระโดดตะครุบใส่แต่พลาดตกลงไปในกองไฟจึงร้องด้วยความ
เจ็บปวดและวิ่งหนีไป ส่วนสองสามีภรรยาก็ตกใจวิ่งหนีไปเช่นกันจึงเผลอทิ้งลูกน้อยไว้ในปุาคนเดียว
เด็กน้อยเดินเตาะแตะเข้าไปในปุาลึก บาเกียร่าเสือดามาพบเข้าเกรงว่าเด็กน้อยจะถูกเจ้า แชร์คาน
ตามมาจับกินจึงนาเด็กชายมาฝากไว้ในถ้าของหมาปุาครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพ่อแม่และลูก 4 ตัวอยู่กันเป็น
ครอบครัว แม่หมาปุารีบให้นมแก่เด็กที่เป็นลูกของมนุษย์ด้วยความรักและเลี้ยงดูรวมกับลูกของตนเอง
ราวกับว่าเด็กชายเป็นลูกแท้ๆของนาง พ่อหมาปุาตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่า เมาคลี ซึ่งแปลว่าลูกกบ
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีขนเช่นเดียวกับลูกกบตัวน้อยๆเมื่อเมาคลีโตพอรู้ความได้แล้ว ตามกฏของปุาเมื่อ
หมาปุาครอบครัวใดมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกของฝูงหมาปุาก่อน
ดังนั้น ในคืนวันเพ็ญ ณผาประชุม อาเคล่า หมาปุาแก่ขนสีเทา นั่งอยู่บนโขดหินเพื่อเป็นประธาน
ในการรับรองสมาชิกใหม่ของฝูงวิธีการรับองสมาชิกหมาปุาจะนั่งเป็นวงกลม แล้วให้สมาชิกใหม่เข้าไป
อยู่ภายในวงกลม จากนั้นหมาปุาก็จะเข้าไปดมกลิ่นและพิจารณารับรอง ซึ่งรวมทั้ง เมาคลี ด้วย
ในขณะที่สมาชิกหมาปุาพิจารณานั้น อาเคล่า จะร้องเตือนว่า “ จงดูให้ดี จงดูให้ดีพวกเรารู้กฎแล้ว”
สาหรับเมาคลี มีหมาปุากลุ่มหนี่งไม่รับรองแต่กฎของปุากาหนดว่า ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน
จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 ตัวที่ไม่ใช่พ่อแม่ของลูกหมาปุาให้คารับรองได้ จึงจะมีสิทธิเข้าอยู่ในฝูง
เหตุการณ์ ณ ผาประชุม กาลังตึงเครียดพ่อและแม่หมาปุาเตรียมพร้อมที่จะปูองกันเมาคลีไม่ให้
ถูกทาร้าย ทันใดนั้น บาลูหมีเฒ่าที่เป็นครูสอนกฎของปุาให้แก่ฝูงหมาปุาก็ให้การรับรอง พร้อมทั้ง
บาเกียร่าเสือดาที่กล้าหาญอีกด้วย เมาคลีจึงได้เข้าเป็นสมาชิกของฝูงหมาปุาอาเคล่าจ่าฝูงอาวุโสจึงให้
เมาคลีได้รับการเรียนรู้กฎของปุาจาก บาลู ส่วน บาเกียร่าได้สอนวิธีการล่าสัตว์ให้แก่เมาคลีตลอดมา
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(ต่อ)
เมาคลี เติบโตขึ้น เป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายกายาแข็งแรง แม้ว่ามติของฝูงจะยอมรับเขาแต่ด้วย
สายพันธุ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทาให้เมาคลีต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพิสูจน์ตัวเองกับสมาชิกตัวอื่นๆ
ในฝูงเขาและพรรคพวกสามารถบุกทลายปราสาทร้างที่เป็นรังของฝูงลิงนิสัยไม่ดีได้สาเร็จ ไม่นาน
หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เขาต้องชาระหนี้แค้นให้กับพ่อแม่ ที่เข้าใจว่าถูกแชร์คาน เสือโคร่งคู่ปรับที่คอย
ราวีตลอดมาฆ่าตาย ซึ่งบัดนี้แชร์คานได้กลายเป็นเสือเฒ่าเจ้าเล่ห์แต่ก็ยังคงความน่ากลัวอยู่
ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายฝูงหมาปุาต้องสูญเสียผู้เฒ่าขนสีเงิน อาเคร่า ผู้ดารงตาแหน่งจ่าฝูงมา
ยาวนานไปทว่า เมาคลีก็สามารถฆ่าแชร์คานได้ และถลกหนังมันมาประดับบนบัลลังก์จ่าฝูง ซึ่งสมาชิก
ในฝูงต่างเห็นชอบให้ เมาคลี เป็นจ่าฝูงตัวต่อไป อย่างไรก็ตามเมาคลี ไม่ได้อยู่ในปุาตลอดไป วันหนึ่งเขาได้พบ
กับหญิงสาวที่แม่น้า หญิงที่เป็นมนุษย์เหมือนเขา เมาคลี เริ่มมีคาถามมากมาย ความรู้สึกแปลกแยกกลับมาอีก
ครั้ง เมือ่ เจอมนุษย์ที่เดินสองขาเหมือนกันนึ่ง ในขณะนั้นมนุษย์เริ่มรุกล้าเข้ามาในปุามากขึ้น หลายครั้งที่เมา
คลีไม่สามารถปกปูองฝูงของเขาจากอาวุธที่เรียกว่า ปืน ได้ ไม่นานนัก ทุกตัวลงความเห็นว่าหากมีเมาคลีอยู่ใน
ฝูงจะเป็นเปูาของพวกนายพราน ซึ่งก็อันตรายต่อทั้งตัวเมาคลีเองและฝูง บาลูและบาเกียร่าเข้าใจข้อนี้ดี จึง
โน้มน้าวให้ เมาคลีออกจากปุาไปเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกครรลองในเผ่าพันธุ์ของตนเองแรกเริ่มที่เข้าไปใน
หมู่บ้านเมาคลี กลายเป็นตัวประหลาดสาหรับทุกคน เขาต้องพยายามอย่างมากในการปรับตัวทั้งการเรียน
ภาษา มารยาทในสังคม การใช้ชีวิตประจาวัน หลายครั้งที่เขาท้อและคิดจะกลับเข้าไปในปุาแล้วไม่ออกมาอีก
แต่บาลู บาเกียร่าครอบครัวหมาปุาและสมาชิกในฝูงทุกคนต่างก็คอยให้กาลังใจในที่สุดเมาคลีก็สามารถมีชีวิต
อยู่อย่างเป็นสุขในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบ
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สุนัขจิ้งจอกกับหมี
สุนัขจิ้งจอกเฒ่านั่งคุยกับหมีเฒ่าถึงประวัติชีวิตของพวกตนตั้งเเต่วัยหนุ่มจนถึง
วัยชราอย่างภาคภูมิใจ
"ข้าน่ะไม่เคยไปกินคนที่ตายเเล้วเลยนะเจ้ารู้หรือไม่"หมีอวดในความมีคุณธรรมของตน
เเต่สุนัขจิ้งจอกหัวร่อเบาๆพลางว่า"ถ้าเจ้าอยากให้ใครนับถือเจ้าก็ไม่ควรกินคนที่ยังมี
ชีวิตอยู่"
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "ช่วยคนที่ยังไม่ตายย่อมเป็นที่น่านับถือกว่าช่วยคนที่ตายไปเเล้ว

เกม
เกม อีกาฟักไข่ (E-KA FUK KHAI)
จ้านวนผู้เล่น ไม่จากัดจานวน
วิธีเล่น
ใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้ สมมุติว่าเป็นไข่ และเขียนวงกลมลงบนพื้นเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 4 ฟุต 1 วง และอีกขาอยู่ในวงแรกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุตวางไข่กาหนดไว้
ในวงกลมเล็กให้คนใดคนหนึ่งเป็นกายืนในวงกลมใหญ่หรือนั่งคร่อมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุก
คนยืนรอบนอกวงกลมใหญ่คอยแย่งไข่คนเป็นกามีหน้าที่ ปูองกันไข่ โดยมีกติกาการเล่น
ดังนี้
1. ผู้มีหน้าที่หยิบ (แย่ง) ไข่ เข้าไปในวงกลมไม่ได้
2. ผู้มีหน้าที่หยิบไข่ต้องระวังมิให้อีกาตีถูกมือ หรือแขนของตนซึ่งล่วงล้าเข้าไปใน
วงกลมได้
3. ถ้าแย่งไข่ไปจากอีกาได้หมด ให้ปิดตาอีกา แล้วเอาไข่ไปซ่อนให้อีกาตามหาไข่
ถ้าพบไข่ที่ผู้เล่นคนใดเป็นคนซ่อนผู้นั้นต้องเปลี่ยนเป็นกาแทน
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ภาพกิจกรรมวันแม่
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410

411

412
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สัปดาห์ที่ 15-18
แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูนาไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จาเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมสาหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้
สัปดาห์ที่ 15–18
“ความเป็นพลเมือง”
ช่วงนี้นักเรียนจะเริ่มคุ้นเคยกับวิถีปฏิบัติและกติกาข้อตกลงของห้องเรียน/สังคมของเขาแล้ว
จึงเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะสาหรับการนาเสนอแนวคิดการดารงชีวิต/ทักษะชีวิตใหม่ นาแนวคิด วิธีปฏิบัติ
เพื่อสร้างทักษะชีวิต ตัวใหม่ มาพูดคุยสะท้อนการปฏิบัติงานตามกติกา/ข้อตกลงของห้องเรียน แล้วร่วมกัน
ปรับปรุงกติกา/ข้อตกลงของห้องเรียนครั้งที่ 1 ทาประชามติก่อนประกาศใช้ให้ทุกคนถือปฏิบัติต่อไป เพื่อให้
เกิดเป็นนิสัยเข้าไปในวิถีปฏิบัติของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การดูแลรับผิดชอบตนเองและอุปกรณ์การ
เรียนได้ การทาหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อน ห้องเรียน การประหยัดน้า ประหยัดไฟฟ้าหรือการ
ออมด้วยจิตสานึกดีของตนเองในฐานะสมาชิก เป็นต้น
“ภาษาไทย”
นักเรียนจะมีประสบการณ์จากการอ่านมากขึ้น อ่านเรื่องราวง่ายๆได้ด้วยตนเอง เพราะได้รู้จัก
คาใหม่ ที่เกิดจากการประสมด้วยสระที่หลากหลายยิ่งขึ้น มีกลวิธีสร้างคาใหม่และสามารถสร้างคาใหม่ด้วย
ตนเองได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างมีความหมายมากขึ้นตรงตามที่
ต้องการสื่อสาร
“คณิตศาสตร์”
ในช่วงนี้นักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับจานวน การเกิดของจานวน การเพิ่ม การลด การ
เรียงลาดับและการใช้เครื่องมือต่างๆในการค้นหาคาตอบด้วยตนเองมาแล้ว มีความเข้าใจความหมายของ
การบวกทั้งในลักษณะการนามารวมกันและการเพิ่มขึ้นมา และได้เข้าใจความหมายของการลบโดยการ
ลดลงมาก่อนแล้ว ดังนั้น กิจกรรมการหาผลลบ จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้นาเอาความเข้าใจ
พื้นฐานและประสบการณ์การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงวิธีคิด วิธีหาคาตอบการลบด้วยตนเองที่
แตกต่างและหลากหลายวิธี เช่น
- “การใช้บล็อกไม้แทน”
- “การกากบาท”
- “การวาด”
- “การขีดออก” เป็นต้น
นักเรียนได้อธิบายให้เหตุผล การมองเห็นความสัมพันธ์ในความหลากหลายของตัวเลขที่นามาลบกัน กับ
“ผลการลบ” ด้วยตนเอง
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต การจัดสถานการณ์ให้นักเรียน ได้สังเกต สัมผัส จัดวาง
จับคู่ จัดกลุ่ม อธิบายและบอกเหตุผล รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้เขาได้สร้างภาพโดยการทาบ วาด สร้าง
ภาพแล้ว
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ให้นาเสนออธิบายเหตุผลว่าใช้ส่วนใดของสิ่งของใด มาทาเป็นอะไร พร้อมบอกขยายวิธีทาและเหตุผลการ
ทา กิจกรรมเหล่านี้เป็นการจัดให้นักเรียนได้สัมผัสสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ซึ่งจะนาสู่การเข้าถึงสมบัติของ
รูปทรงเรขาคณิตด้วยตนเอง สามารถอธิบายความเข้าใจเชิงเรขาคณิตด้วยภาพที่เป็นธรรมชาติด้วยตนเอง
เช่น “มี 3 แหลม” (มุม) “มี 4 ยาว” (ด้าน) เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรม “การสร้างภาพ” จะทาให้นักเรียน
มองเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 2 มิติได้สะดวกขึ้น และเป็นธรรมชาติ
จานวนที่มากกว่า 10 การจัดสถานการณ์ไปเที่ยวสวนสัตว์ให้นักเรียนหา “จานวนกระต่าย”
โดยมีเครื่องมือให้คือ “บล็อก” และเงื่อนไขการใช้บล็อกคือ ให้ต่อบล็อกยาวเรียกว่า “บล็อก 1 ชุด” ได้ไม่
เกิน 100 อัน เพื่อหาจานวนกระต่าย แล้วให้หาวิธีเขียนตัวเลขแทนจานวนกระต่าย ลงในแบบบันทึก โดย
ครูไม่ได้อธิบายหลักการเกี่ยวกับค่าประจาหลักมาก่อน จะทาให้กิจกรรมในสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูง
ต่อแนวคิดของนักเรียน การค้นหาแนวคิดที่จะเขียนแสดงแทนจานวนจากการต่อบล็อกแทนจานวนกระต่าย
(ซึ่งต่อบล็อกได้ 10 อัน เรียกว่า 1 ชุด) เด็กจึงมองเห็นบล็อก1 ชุด เป็น 10 หรือ “1 แถว” และมีบล็อกที่
เหลือไม่สามารถนาวางนอกชุดได้อีก 3 อัน ทาให้นักเรียนเข้าถึงเลขฐาน 10 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ (โดยไม่
รู้ตัว) เช่น
บล็อก 1 ชุด มี บล็อก 10 อัน
ส่วนที่เกินจากบล็อก 1 ชุด อีก 3 อัน
เมื่อนักเรียนได้ใช้บล็อกเป็นชุด เพื่อแสดงจานวนและบันทึกในตารางแล้วอธิบายความเข้าใจ
พร้อมบอกเหตุผลของตนเองและใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติของตนเอง เช่น
เด็กเขียน 10 กับ 3 เป็น
คาถาม 1 คืออะไร
เด็กอธิบาย
1

1

13

3

กับ
เป็น 1 สิบ กับ 3 จึงเป็น 13 เป็นต้น

กิจกรรมเปรียบเทียบอย่างไร การให้สื่อกึ่งรูปธรรม เช่น ให้บล็อกแก่นักเรียน สาหรับทากิจกรรม
เปรียบเทียบอย่างไร จะช่วยให้นักเรียนมองความแตกต่างและวิธีเปรียบเทียบจานวน 2 จานวน ที่มากกว่า
10 ได้ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น
กิจกรรมเรื่อง “บัตรตัวเลข” ที่มีคาถามสาคัญว่า “จะวางบัตรตรงไหนดีนะ” ที่มีคาถามกระตุ้น
ว่า “จะได้เลขอะไรดี” ทาไมต้องใส่เลขนี้”จะทาให้เด็กได้คิดจัดระบบการวางบัตรเลข และได้มองเห็นว่ามี
การเพิ่มขึ้นทีละ.......... ลดลงทีละ ...........
กิจกรรม “กระต่ายกระโดดและกบกระโดด” จะทาให้นักเรียนมองเห็นวิธีการหาผลต่างโดยเส้น
จานวนกิจกรรม “ถั่วแดงและถั่วดา” กิจกรรม “ดอกทานตะวัน” จะเป็นสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียน
ค้นหาวิธีหาจานวนของสิ่งของเหล่านั้นและจะนานักเรียนเข้าสู่การจัดกลุ่ม 5 กลุ่ม 10 เพื่อการนับได้สะดวก
เป็นระบบด้วยตนเอง
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต
แผนการสอนวันที่ 71

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ส 4.2 ป.1/1 ส 4.2 ป.1/2 ส 5.2 ป.1/1 ส 5.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/4
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3
ต 1.3 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียง บอกความหมายของคา เขียนเรื่อง เล่าเรื่อง ตอบคาถาม
พูดแสดงความคิดเห็น
2. การหาคาตอบของการลบจานวน
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว Teacher และ Student
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
2. เล่าประสบการณ์ความรับผิดชอบ การทาหน้าที่ตามข้อตกลงชองห้องเรียน
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่แตกต่างกัน
2. อ่านคา แต่งประโยค เขียนเรื่อง
2.1 ครูและนักเรียนอ่านบทร้องเล่น วัว ขณะอ่านครูใช้มือชี้ภาพตัวละครในเรื่องที่อ่านไปด้วยช้า ๆ
ด้วยน้าเสียงธรรมชาติ และอ่านเน้นให้มีท่วงทานองและจังหวะ เสียงสูงต่า จากนั้นฝึกนักเรียนฝึกออกเสียง
ให้ชัดเจน (วรรณคดีลานา หน้า 31)
2.2 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกม “ห้องหุ่น” โดยครูจะชูบัตรคา เช่น คาว่า “นกกระจอก” “กินข้าว”
“ฝนตก” นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อตัวนักเรียนให้เป็นรูปนกกระจอก หรือรูปต่างๆตามบัตรคาที่ครูชูขึ้น
เมื่อจัดเสร็จให้ทาตัวแข็งเป็นหุ่น กลุ่มที่สาเร็จก่อนและมีองค์ประกอบเสมือนจริงมากที่สุดจะได้ดาว
(สะสมดาว)
2.3 เขียนคาสระอา ตามคาบอก 10 คา (จาปา ทานา สีดา กาไล ระบา ลาไย จาคา อาลา กามือ
ทาไม ฯลฯ)
2.4 นาคาที่เขียนตามคาบอกไปแต่งประโยค และเขียนเรื่องสั้นๆ
2.5 สุ่มเรื่องของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง นามาอ่านให้เพื่อนฟัง นักเรียนคนอื่นๆ เล่าเรื่องที่ได้ฟัง
2.6 นักเรียนอ่านเรื่องและเล่าเรื่องของตน
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3. การหาคาตอบของการลบจานวน
3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูนาเสนอบัตรการลบตัวเลข เช่น 6 – 4 แล้วช่วยกันหาคาตอบ (คาตอบเท่ากับ 2)
3.3 ครูทาแบบเดิมโดยเพิ่มบัตรตัวเลขอีก 5 ใบ
3.4 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง
“ครูจะมีบัตรที่เป็นการลบอยู่จานวน 24 ใบ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคาตอบ จากนั้นให้นาบัตร
เหล่านี้มาจัดกลุ่มโดยติดลงในกระดาษนาเสนอ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน”
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน และให้นักเรียนทากิจกรรม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การหาคาตอบของแต่ละข้อ
- ผลลัพธ์ของแต่ละข้อ
- การจัดกลุ่มและการให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 41 และ 42
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym บริหารข้ามส่วนกึ่งกลางของร่างกาย เช่น การเขียนเลข 8
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
2.1 ครูเปิดเพลง “ฝนตก สุย สุย” ให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องเพลง เคาะจังหวะ และทาท่าทาง
ประกอบเพลง
2.2 ครูและนักเรียนสนทนาสภาพวิถีชีวิตที่กล่าวถึงในบทเพลง
2.3 ครูสนทนาถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้งด้านการดาเนินชีวิต
สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร สมัยของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย
2.4 ครูนาของเล่น เครื่องใช้ที่เป็นของเก่า มาให้นักเรียนดู
2.5 ให้นักเรียนนาของเล่นของตนมานาเสนอ เปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างของของ
เล่น เครื่องใช้ในปัจจุบันกับอดีต
2.6 ครูยกตัวอย่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงการรีดชุดนักเรียนจากการใช้เตารีดถ่านเป็นใช้ เตารีดไฟฟ้า
สาเหตุของการปรับใช้เพราะอะไร
2.7 ครูและนักเรียนสนทนาเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของครอบครัว และของประเทศไทย ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น อากาศร้อน น้าท่วม ไฟฟ้า
2.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้อมกับชีวิตประจาวัน และบันทึก
ลงในสมุด
2.9 ครูแนะนาให้นักเรียนดูข่าวพยากรณ์อากาศตอนเย็นเพื่อเตรียมรายงานสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้
3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ใกล้ตัว Teacher และ Student
3.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลในโรงเรียน
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3.2 ครูชูบัตรภาพนักเรียนพร้อมกับพูดว่า This is Fang. He is a student. จากนั้นครูชูภาพตัวครู
เองพร้อมกับพูดว่า This is me. I’m a teacher.
3.3 ครูติดบัตรคาบนกระดาน Teacher student ให้นักเรียนอ่านตามทีละคา
3.4 ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย
3.5 ครูติดแถบประโยค Who are you? อ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตาม จากนั้นอธิบาย
การใช้
3.6 ครูติดแถบประโยค My name is……….. I’m a …….. บนกระดานจากนั้นอธิบายการใช้
3.7 นาบัตรภาพ Teacher และStudent มาปนกันในกล่องเท่ากับจานวนนักเรียนให้นักเรียน
ออกมาหยิบไปคนละแผ่นห้ามให้เพื่อนเห็น
3.8 ให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้นทีละคน ให้เพื่อนในห้องถามพร้อมกันว่า
Who are you? นักเรียนที่มายืน ตอบ My name is……(ชื่อตัวเอง)… I’m a …..(บอกตาม
ภาพที่จับได้)ทาเช่นนี้จนครบนักเรียนทุกคน จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 ฝึกในกลุ่ม โดยคว่า
บัตรภาพรวมกันไว้บนโต๊ะให้สมาชิกกลุ่มหยิบทีละคน เพื่อนในกลุ่มทั้งหมดถาม
3.9 นักเรียนทาใบงาน นาคาศัพท์ไปเขียนใต้ภาพ
3.10 ครูแสดงบัตรภาพ teacher และ student ให้นักเรียนบอกคาศัพท์พร้อมกัน
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนาการเรียนรู้วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง/บทอาขยาน เช่น รีรีข้าวสาร
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น วัว
2. เกม ห้องหุ่น
3. แบบฝึกที่ 41 และ 42
4. บัตรการลบ
5. ตัวอย่างของเล่น ของใช้ในปัจจุบันกับอดีต
6. บัตรภาพ teacher และ student
7. แถบประโยค Who are you? My name is……….. I’m a ……..
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

สังคมศึกษา ฯ
- การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ ในปัจจุบันกับ
อดีตที่ส่งผลต่อ
ชีวิตประจาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 41 และ 42 - การอ่านออกเสียง
- การบอกความหมาย
ของคา
- การเขียนเรื่อง
- การเล่าเรื่อง
- การตอบคาถามและ
พูดแสดงความคิดเห็น
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
- การวาดภาพ
- การอ่านออกเสียง
ระบายสี
- การสะกดคา
- การร้องเพลง
- การถามและคาถาม
- การบอกความหมาย โดยใช้ประโยค
ของเพลงและแสดง
Who are you?
ท่าทางประกอบเพลง
My name is………..
I’m a ……..

คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์หา
คาตอบ
- การให้เหตุผล

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต
แผนการสอนวันที่ 72

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/2 ส 4.2 ป.1/1 ส 4.2 ป.1/2 ส 5.1 ป.1/5 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.3 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. สระอึ การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ
2. การหาคาตอบของการลบจานวน
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงอากาศใน
รอบวัน
4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว Teacher และ Student
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อนและครู
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวาดึงหัวไหล่เข้าหาตัว
พร้อมกับหันหน้าไปทางขวาทาเสียง “อู” ยาว ๆ เปลี่ยนมือทา เช่นเดียวกัน
2. สระ อึ
2.1 ครูอ่านบทร้องเล่น “ใครอึ” ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ (ดูจากแผนภูมิ) ครูอ่านชี้ตามตัวหนังสือให้ฟัง
2.2 ครูร้องบทเล่น “ใครอึ” ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียน พร้อมตบมือประกอบจังหวะ
2.3 นักเรียนฝึกอ่านบทร้องเล่น “ใครอึ” จากแผนภูมิ
2.4 นักเรียนฝึกอ่านพร้อมกันทั้งชั้น อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ 8-10 คน กลุ่มเล็ก 4-5 คน อ่านคู่ อ่านเดี่ยว
2.5 นักเรียนคัดไทย “ใครอึ” ให้ถูกต้อง
3. การหาคาตอบของการลบจานวน
3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูนาเสนอบัตรการลบตัวเลข เช่น 6-4 คาตอบคือเท่าไร (คาตอบคือ 2)
3.3 ครูทาแบบเดิมโดยเพิ่มบัตรตัวเลขอีก 5 ใบ
3.4 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง
“ครูจะมีบัตรที่เป็นการลบอยู่จานวน 24 ใบ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคาตอบ จากนั้นให้นา
บัตรเหล่านี้มาจัดกลุ่มโดยติดลงในกระดาษนาเสนอ แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน”
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนทากิจกรรม
3.6 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- การหาคาตอบของแต่ละข้อ
- ผลลัพธ์ของแต่ละข้อ
- การจัดกลุ่มและการให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 43 และ 44
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่แตกต่างกัน
2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2.1 ครูให้นักเรียนนาเสนอผลการสังเกตสภาพอากาศในวันนี้กับการพยากรณ์สภาพอากาศในรอบวันว่า
มีความสอดคล้องกับคาพยากรณ์หรือไม่
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล และช่วยกันคิดว่าสมัยคุณปู่คุณย่ายังเป็นเด็ก สภาพอากาศ จะ
เป็นอย่างไร ครูให้นักเรียนทาการบ้าน โดยกลับไปถามคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่บ้าน
2.3 ครูถามนักเรียนว่า จากภาพวีดทิ ัศน์สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน
ให้นักเรียนช่วยกันตอบในประเด็น เช่น
1) สิ่งแวดล้อมสมัยก่อนเป็นอย่างไร 2) สิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อนเป็นอย่างไร
3) การดาเนินชีวิตในสมัยก่อนเป็นอย่างไร 4) สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนแตกต่างจากปัจจุบันหรือไม่
อย่างไร
2.4 ครูสรุปคาตอบแล้วให้นักเรียนนาเสนอผลการเรียนรู้ลงในใบงาน เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้สมัยปัจจุบันกับ
สมัยคุณปู่ ยังเป็นเด็ก/หนุ่ม (ภาพเตารีดถ่าน-ไฟฟ้า หม้อดิน-หม้อข้าวไฟฟ้า เรือพาย-เรือยนต์ คันไถ-รถไถ)
2.5 ครูให้นักเรียนไปศึกษา แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว Teacher และ Student
3.1 นักเรียนร้องเพลงที่เคยเรียนเช่น Hello , What’s your name?, Touch your eye. เป็นต้น
พร้อมทาท่าประกอบอย่างอิสระ
3.2 นักเรียนทบทวนคาศัพท์จากชั่วโมงก่อนโดยครูแสดงภาพและบัตรคาให้นักเรียนพูดคาศัพท์นั้นๆ
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม และจับคู่ เพื่อฝึกซ้าในสถานการณ์ต่อไปนี้
Who are you?
My name is……….. I’m a ……..
หากมีเวลาพอ ให้นักเรียนฝึกถามคาถามและตอบคาถามตามสถานการณ์ต่างๆตามความสนใจ
What’s this? It’s………….
What’s that? It’s………….
(เปลี่ยนเป็น pen, pencil, chair,
desk ,school)

Give me a ___________.
“ pen, pencil, book, ruler , bag,”
Here you are.
Thank you.
You’re welcome.
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3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนวันนี้ และแนะนาการเรียนรู้วันต่อไป
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด/คุ้มค่า
3. บันทึกการบ้าน
4. ครูอ่านนิทานคุณธรรมเรื่อง เต่ากับลิง ให้นักเรียนฟัง
5. ท่องบทร้อยกรอง /บทร้องเล่น/บทอาขยาน เช่น แม่ไก่
6. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “แม่ไก่”
2. บทร้องเล่น “ใครอึ”
3. นิทานคุณธรรม เรื่อง เต่ากับลิง
4. แบบฝึกที่ 43 และ 44
5. บัตรการลบ
6. วีดิทัศน์สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนกับปัจจุบัน
7. แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อม
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

สังคมศึกษา ฯ
- การบอกความ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ใน
ปัจจุบันกับอดีต
- การบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศในรอบวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 43 และ 44 - การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของคา
- การตอบคาถาม
- การคัดลายมือและการ
เขียนสื่อสาร
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
- การวาดภาพระบายสี - การอ่านออกเสียง
- การท่องบทร้องเล่น
- การสะกดคา
- การมีส่วนร่วมใน
- การถามและตอบโดย
กิจกรรมดนตรีอย่าง
ใช้ประโยค
สนุกสนาน
Who are you?
- การแสดงท่าทาง
My name is………..
ประกอบเพลง/บทร้อง I’m a ……..
เล่น

คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์หา
คาตอบ
- การให้เหตุผล
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูให้นักเรียนไปศึกษา แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต
แผนการสอนวันที่ 73

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/2 ส 4.2 ป.1/1 ส 4.2 ป.1/2 ส 5.2 ป.1/1 ส 5.2 ป.1/2 ง 3.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5
ศ 2.1 ป 1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. สระเสียงสั้น-ยาว การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ
2. การหาคาตอบของการลบจานวน
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
4. การวาดภาพระบายสี และการแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
2. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือหนึ่งวางที่ตาแหน่งสะดือ ตามองตรงไป
ข้างหน้าไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูกเปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ใครอึ” พร้อมตบมือตามอิสระ
2.1 ครูให้นักเรียนดูบัตรคาบัตรภาพ เลขหนึ่ง ปลาหมึก รังผึ้ง ดึง ตึกสูง ฯลฯ
2.2 ครูสนทนาเกี่ยวกับบัตรคาและบัตรภาพ นักเรียนพูดและเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาที่รู้จักจากบัตรภาพ
2.3 นักเรียนเลือกวาดภาพจากบัตรคา คนละ 2 ภาพ แล้วเขียนคาใต้ภาพ
3. การหาคาตอบของการลบจานวน
3.1 ครูถือบัตรตัวเลข (เลข 1) มาไว้ในมือแล้วให้นักเรียนหาบัตรการลบที่มีคาตอบเท่ากับ 1
3.2 ครูให้นักเรียนหาบัตรการลบทีม่ ีคาตอบตามที่ครูกาหนด เช่น ต้องการคาตอบ 1 มีบัตรการลบ
อะไรบ้าง เช่น 10-9, 9-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1, 1-0 เป็นต้น
3.3 ครูแนะนากิจกรรม มีอุปกรณ์ ได้แก่ บัตรการลบ แล้วอธิบายกติกา ดังนี้ ให้นักเรียนช่วยกันหาบัตร
การลบ ที่มีคาตอบเท่ากันมาเรียง โดยติดบัตรการลบบนกระดานแม่เหล็ก ให้ถูกต้อง
3.4 นักเรียนทากิจกรรมตามกติกา
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) รูปแบบการจัดเรียงบัตร
2) ความสัมพันธ์ต่างๆของตัวเลขจากบัตรที่จัด (สังเกตเห็นอะไรบ้างจากบัตรที่เรียงเสร็จแล้ว)
3.6 ให้นักเรียนทาแบบฝึกที่ 45 และ 46
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym บทร้องเล่น ตบมือตบตัก
2. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเปรียบเทียบและยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อน ที่แตกต่างไปจาก
สมัยของนักเรียนหรือสมัยปัจจุบัน เช่น รถไฟ รถไฟลอยฟ้า และรถไฟใต้ดิน
2.2 ครูอธิบายให้นักเรียนให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เช่น
1) คนมีมากขึ้น
2) เทคโนโลยีเจริญขึ้น
3) คนพึ่งพาธรรมชาติน้อยลง
2.3 ครูให้นักเรียนจับคู่กันแล้วปรึกษากันว่าจานวนคนที่มีมากขึ้น เทคโนโลยีที่เจริญขึ้นส่งผลดีอย่างไร
ต่อการดาเนินชีวิตของเรา และส่งผลเสียต่อชีวิตอย่างไร
2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยครู
เขียนเป็นแผนที่ความคิดให้นักเรียนดูบนกระดานดา แจกใบงานให้นักเรียนระบายสีและเขียนข้อความ
2.5 ครูและนักเรียนออกสารวจพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน โดยสารวจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ แล้ว
บันทึกในใบงาน เช่น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือป่าไม้กลายเป็นไร่ นา สวน บ้านที่ปลูกสร้างด้วยปูนแทนไม้ มีถนน
ตัดผ่าน คนใช้รถยนต์มากขึ้น เป็นต้น
2.6 ครูให้การบ้านนักเรียนไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับความเป็นมาของครอบครัวตนเองสรุปให้เพื่อน
ฟังพรุ่งนี้
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน เช่น ตั้งไข่
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “ตั้งไข่”
2. บทร้องเล่น “ใครอึ” บทร้องเล่น “ตบมือตบตัก”
3. แบบฝึกเสริมทักษะ
4. แบบฝึกที่ 45 และ 46
5. บัตรภาพ
6. บัตรการลบ
7. ใบงานการสารวจสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

สังคมศึกษา ฯ
- การบอกผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมต่อ
ชีวิตประจาวัน
- การสังเกตและ
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 45 และ 46 - การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของคา
- การเขียนสื่อสาร
- การบอกและเขียน
พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และเลขไทย
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
- การวาดภาพระบายสี เทคโนโลยี
- การท่องบทกลอน
- การบอกข้อมูลที่สนใจ
- การมีส่วนร่วมใน
และแหล่งข้อมูลที่อยู่
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน ใกล้ตัว
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น

คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์หา
คาตอบ
- การให้เหตุผล

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน
- การสะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
อย่างประหยัด

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นักเรียนศึกษาแท็บเล็ต (Tablet) วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เพื่อนรักเพื่อนเล่น
เรื่องการอ่านแจกลลูกสะกดคา สระอึและสระอู
2. ครูให้นักเรียนไปศึกษาแท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต
แผนการสอนวันที่ 74

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/6 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2
ส 4.1 ป.1/3 พ 2.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ การอ่านหนังสือตามความสนใจ
2. การหาคาตอบของการลบจานวน
3. ครอบครัวของเรา ลักษณะและสมาชิกในครอบครัว
4. การวาดภาพระบายสี และการแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่น ใครอึ พร้อมตบมือประกอบจังหวะ
2. สระอึ
2.1 ครูอ่านบทร้อยกรอง/ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้วขณะอ่านครูใช้มือชี้ภาพตัว
ละครในเรื่องที่อ่านไปด้วยช้า ๆ ด้วยน้าเสียงธรรมชาติ และอ่านเน้นให้มีท่วงทานองและจังหวะ เสียงสูงต่า
จากนั้นฝึกนักเรียนฝึกออกเสียงให้ชัดเจน
2.2 ทบทวนความรู้เรื่องสระอึ ที่เคยเรียนมาแล้ว
2.3 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ใครอึ” แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาที่มีสระอึ แล้วนาไปเขียนในตาราง
2.4 นักเรียนส่งงานพร้อมอ่านสะกดคา แจกลูกให้ครูฟังทีละคน
2.5 ไปแหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด อ่านหนังสือตามความสนใจ
3. การหาคาตอบของการลบจานวน
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ บล็อก/ตัวนับ กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน
3.3 ครูแจกใบกิจกรรม และบัตรการลบ
3.4 นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการหาผลลบ
3.5 นักเรียนนาผลงานจัดแสดงหน้าชั้น ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงานทีละกลุ่ม ครูและเพื่อนฟังการ
นาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.6 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 47 และ 48
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมือหนึ่งอยู่ที่ตาแหน่งสะดือ ตามองไปข้างหน้า
ไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลม ด้วยจมูก เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. ครอบครัวของเรา
2.1 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าความเป็นมาของครอบครัวตนเอง ครูอาจถามเชื่อมโยงความเกี่ยวพันของ
ครอบครัวนักเรียนในห้อง (กรณีมีญาติพี่น้องหรือบุคคลที่มีความเป็นมาของบรรพบุรุษเดียวกัน)
2.2 สุ่มนักเรียนประมาณ 5–6 คน ออกมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลจานวนของสมาชิกและความผูกพันของ
สมาชิกในครอบครัวของตนเองให้เพื่อนในชั้นฟัง
2.3 ครูนาแผนภูมิครอบครัวใหญ่ และครอบครัวเล็กที่ครูเตรียมมาแล้วระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
ประเด็นต่อไปนี้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะของความแตกต่างของแต่ละครอบครัว
- ครอบครัว 2 ภาพแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพของครอบครัวประกอบด้วยใครบ้าง (พ่อ แม่ และสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัว)
- ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะคล้ายกับครอบครัวตามภาพแบบไหน
2.4 ครูให้ความรู้ในเรื่อง ครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่ และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพของ
บุคคล ในครอบครัวประกอบแผนภูมิแสดงลาดับของบุคคลในครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่
2.5 ครูให้นักเรียนวาดภาพบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเองลงในสมุด หรือทาเป็นแผนภูมิ
2.6 ให้นักเรียนศึกษา แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของฉันมีสุข
เรื่องครอบครัวของฉัน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. สะท้อนและปรับปรุงกติกาห้องเรียน
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น เช่น กาเอ๋ยกา
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ใครอึ” บทร้องเล่น “กาเอ๋ยกา”
2. แบบฝึกแบบฝึกที่ 47 และ 48
3. บัตรกิจกรรม
4. บัตรการลบ
5. แผนภูมิครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็ก
6. แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของฉันมีสุข เรื่องครอบครัวของฉัน
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 47 และ 48 - การอ่านออกเสียงและ
- ภาพวาดบุคคลที่เป็น บอกความหมายของคา
สมาชิกในครอบครัว
- การอ่านหนังสือตาม
หรือ แผนภูมสิ มาชิกใน ความสนใจ
ครอบครัว
คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์หา
คาตอบ
- การให้เหตุผล
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- การบอกความรักความ - การวาดภาพระบายสี - การเล่าเหตุการณ์
ผูกพันของสมาชิกที่มีต่อ - การท่องบทกลอน
ประจาวัน
กัน
- การแสดงท่าทาง
- การปฏิบัติตามกติกา
ประกอบบทร้องเล่น
ห้องเรียน และสะท้อน
ผลการปรับปรุงกติกา
ห้องเรียน

สังคมศึกษา ฯ
- การบอกประวัติความ
เป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต
แผนการสอนวันที่ 75

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2
ส 4.2 ป.1/1 ส 5.2 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. สระเสียงสั้น-ยาว การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ
2. การหาคาตอบของการลบจานวน
3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
4. การวาดภาพระบายสี และการแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน สะท้อนการรับผิดชอบการทาหน้าที่
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่ต่างกัน เช่น อาจจะใช้เท้า
ซ้ายย่า ส่วนมือขวาเขียนวงกลมในอากาศ (ผู้สอนออกแบบเองหรือนักเรียนออกแบบ)
2. สระอา สระอึ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น บทอาขยาน (วรรณคดีลานา หน้าสามสิบ สามสิบเอ็ด และสามสิบสอง)
2.2 ครูทบทวนการแจกลูกสะกดคา คาที่ประสมอา สระอึ โดยให้นักเรียนหาคาที่ประสมด้วยสระอา
และสระอึ จากบทร้องเล่นแล้วเขียนบนกระดานพร้อมกับอ่านคาที่เขียน
2.3 ครูแจกใบงาน(ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดคาที่ประสมด้วย สระอา และคาที่ประสมด้วยสระอึ
อย่างละ 5 คา และวาดภาพประกอบสาหรับคาที่สามารถวาดภาพได้)
3. การหาคาตอบของการลบจานวน
3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ บล็อก/ตัวนับ กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน
3.3 ครูแจกใบงาน และบัตรการลบ นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการหาผลลบ
3.5 นักเรียนนาผลงานจัดแสดงหน้าชั้น ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงานทีละกลุ่ม
3.6 ประเด็นการอภิปรายและสรุปร่วมกัน
- การจัดกลุ่มการลบ
- การเรียงลาดับบัตรการลบ
- ความสัมพันธ์ที่นักเรียนสังเกต
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆตามองมือขวาดึงหัวไหล่เข้าหาตัว
พร้อมกับหันหน้าไปทางขวาทาเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. บททวน
2.1 ครูให้นักเรียนทุกคนดูผลงานของตนเองและเพื่อนที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันจันทร์
2.2 นาผลงานมาจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลงาน
2.3 ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายกับปัจจุบัน ฟังเกี่ยวกับ
สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
1) คนมีมากขึ้น
2) เทคโนโลยีเจริญขึ้น
3) คนพึ่งพาธรรมชาติน้อยลง
2.4 ครูบรรยายเรื่อง “คนพึ่งพาธรรมชาติน้อยลง” ที่เห็นชัดเจนคือพาหนะในการสัญจร ซึ่งวิถีชีวิต
ตั้งแต่คุณทวด คุณปู่ ย่า ตา ยาย ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว จะเดินทางด้วย “เรือ” แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญ
ขึ้น จะเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
2.5 ครูเปิดเพลง Row Row Your Boat ให้นักเรียนฟัง และแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3-4 กลุ่ม เล่นเกม
พายเรือ โดยกาหนดให้มีกัปตันเรือ 1 คน คนเป็นกัปตันจะถือเครื่องเคาะจังหวะ ที่เหลือเป็นฝีพาย ครูเปิด
เพลงและกัปตันเรือจะเคาะจังหวะตามเพลง ฝีพายต้องเดินตามจังหวะพร้อมทาท่าพายเรือ ถ้าครูเป่า
นกหวีด 1 ครั้ง ให้ฝีพายคนท้ายสุดวิ่งขึ้นมาเป็นกับตันเรือ
2.6 ครูให้นักเรียนดูภาพการใช้ประโยชน์จากเรือในอดีตกับปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนสมัยปู่ย่าตายายที่จะใช้เรือในการสัญจรไปมา และค้าขาย
2.7 ครูฝึกนักเรียนร้องเพลง Row Row Your Boat และบันทึกเนื้อเพลงในสมุดส่งครู
2.8 ให้นักเรียนศึกษา แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมสัปดาห์ต่อไป
2. รวมกันประชามติกติกาใหม่ของห้องเรียน
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องคาคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น/บทอาขยาน
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2. เพลง “Row Row Your Boat”
3. ใบงานการลบ (ครูจัดทาตามความเหมาะสม)
4. บัตรการลบ
5. ภาพการใช้ประโยชน์จากเรือในปัจจุบันกับอดีต
6. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย
7.แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

ศิลปะ
- การวาดภาพระบายสี
- การท่องบทกลอน
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การอ่านออกเสียงและ - การวิเคราะห์หา
บอกความหมายของคา คาตอบ
- การเขียนสื่อสาร
- การให้เหตุผล

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การลงมติกติกาใหม่
ของห้องเรียน

สังคมศึกษา ฯ
- การบอกความ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันกับ
อดีต
- การบอกสิ่งทีเ่ กิดตาม
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 15
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น “ใครอึ”
ใครอึ เหม็นตึ ตึ
เช้าสาย บ่ายและเย็น

มาดูรึ ใครอึเหม็น
ใครอึเหม็น มาดูรึ
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บทร้องเล่น “รีรีข้าวสาร”
w
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บทร้องเล่น “วัว”
w

434

บทร้องเล่น “ตั้งไข่ล้ม”
w
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บทร้องเล่น “กาเอ๋ยกา”
w
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เพลงร้องเล่น
เพลง ตบมือตบตัก
ชุดที่ 1 ตบมือ ตบตัก ตบตัก
ตบตัก ตบมือ ตบมือ
ชุดที่ 2 ตบตัก ตบตัก ตบมือ
ตบมือ ตบมือ ตบตัก
ชุดที่ 3 ตบมือซ้าย ตบมือขวา
ตบฝ่ามือ
ตบหลังมือ
ตบข้างบน ตบข้างล่าง
(1....2....3.4.5 เก่งจังเลย)

ท่าทางประกอบจังหวะ
(จับคู่ตบมือ)
1 ตบมือ ตบตัก ของตัวเอง
(ไม่ควรตบตักของผู้อื่น)
2 ตบตักตัวเอง 2 ครั้ง ตบมือกับคู่ 1 ครั้ง
ตบมือกับคู่ 2 ครั้ง ตบตักตัวเอง 1 ครั้ง
3 ตบมือกับคู่ มือซ้าย-มือขวา
ยกมื้อขึ้นสุดแขนแล้วตบ ลดมือลงแล้วตบ(ตบ
มือเป็นจังหวะ ช้า..ช้า...เร็ว.เร็ว.เร็วพร้อมกับนับ
1...2...3.4.5 แล้วพูดว่าเก่งจัง

เพลง
เพลง ROW ROW YOUR BOAT
Row, row, row your boat, Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,Life is but a dream.
Row, row, row your boat. Gently down the stream.
If you see a crocodile, Don't forget to scream.
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เพลงสระเอือ
(ทานองเพลงจุดเทียนเวียนวน)

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

สมชายพายเรือ จะไปซื้อเกลือกับคุณคาภา
ตอนกลับมาเจอเสือ ก็เลยทาเรือล่มในคงคา
ครูใหญ่ไปเหนือ จะไปขายเนื้อกับภรรยา
แกชอบแกงมะเขือ กินได้ไม่เบื่อตลอดเวลา
ถ้าใครไปดูเสือ จงอย่าใส่เสือ้ สีแสบตา
ถ้าเสือมันตกใจ กระโดดเข้าใส่จะมรณา
โฉมตรูปูเสือ่ นั่งร้องเพลงเรืออยู่หน้าศาลา
เดือนนี้เงินไม่เหลือ คงต้องกินเกลือแล้วจ้ะพี่จา๋
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นิทาน
นิทานสอนใจ เรื่อง เต่ากับลิง
วันหนึ่งเจ้าเต่าตัวน้อยเห็นต้นกล้วยลอยน้ามา แต่มันไม่มีกาลังมากพอที่จะลากต้นกล้วย
ขึ้นจากน้าได้ มันจึงไปอ้อนวอนให้ลิงมาช่วยเมื่อลิงลากต้นกล้วยขึ้นมาบนฝั่งได้แล้ว เจ้าเต่าก็เอ่ย
ขึ้นว่า “เจ้าลิงเพื่อนยากช่วยลากต้นกล้วยนี้ไปที่ริมหนองน้้าตรงนั้นทีสิจ๊ะ ฉันจะได้ปลูกต้นกล้วย
ต้นนี้ไว้ใกล้บ้านของฉัน” ลิงได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยขึ้นว่า “แต่เจ้าควรจะแบ่งให้ฉันไปปลูกด้วยนะ
เพราะฉันอุตส่าห์ลากขึ้นมาจากน้้าให้นี่นา” เจ้าเต่าจึงแบ่งต้นกล้วยออกเป็น 2 ท่อนอย่างไม่
เต็มใจนักแล้วก็แบ่งท่อนด้านบนให้แก่ลิง ส่วนตัวมันเอาท่อนด้านล่างด้วยเพราะมันรู้ดีว่า
ท่อนล่างนั้นสามารถนาไปปลูกได้ ดังนั้นเมื่อเจ้าลิงเอาท่อนด้านยอดต้นกล้วยไป ไม่ช้าไม่นานนัก
ต้นกล้วยท่อนนั้นก็แห้งตายไป ในขณะที่ท่อนล่างของเจ้าเต่าสามารถแตกใบใหม่ และเจริญเติบโต
ขึ้นได้จนออกปลีและเครืองามยิ่งนัก แต่เจ้าเต่าไม่มีปัญญาที่จะปีนขึ้นไปเก็บผลกล้วยสุกมากิน
จึงได้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเจ้าลิงอีกสักครั้งคราวนี้เมื่อเจ้าลิงปีนขึ้นไปบนต้นกล้วยได้
แล้วก็นั่งปลิดผลกล้วยมากินอย่างเอร็ดอร่อย “เก็บกล้วยลงมาก่อนสิจ๊ะเพื่อนลิงเอ๋ย แล้วเดี๋ยว
ฉันจะแบ่งให้เจ้าไปกินที่บ้านบ้าง”เจ้าเต่าตะโกนขึ้นไป แต่เจ้าลิงกลับหัวร่อแล้วตอบว่า
“ลืมเสียเถอะเจ้าเต่าใจดา ขืนฉันเก็บกล้วยลงไปให้เจ้า เจ้าก็ใช้อุบายเอาไปคนเดียวจนได้นั่นแหละ
คนอย่างเจ้านั้นไม่มีน้าใจ หลอกให้ฉันเอาท่อนยอดไปปลูก ไม่คิดจะมีน้าใจตอบแทนกันบ้าง
ฉันไม่เชื่อใจเจ้าอีกแล้วล่ะ”ว่าแล้วเจ้าลิงก็ปลิดกล้วยมากินอย่างเอร็ดอร่อยจนกระทั่งหมดทั้งเครือ
เลยทีเดียว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : เมื่อคิดเอาเปรียบผู้อื่นได้ สักวันก็ต้องถูกผู้อื่นเอาเปรียบ
ได้เช่นกัน
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ
แผนการสอนวันที่ 76

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ค 3.1 ป.1/1
ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/4 ศ 1.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/2 ต 2.2 ป.1/1
ต 3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของคา การคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร
2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม
4. จานวนนับ : Let’s count from one to ten please.
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพื่อนและครู
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยนักเรียนทาท่าทางประกอบเพลงโอ้เจ้าดอกลั่นทม
2. สระแอ
2.1 ครูและนักเรียนร้องบทร้องเล่น ลิงกะเสือ ประกอบจังหวะ
2.2 ครูอ่านบทร้องเล่นบนแผนภูมิ นักเรียนอ่านตามครูทั้งชั้น
2.3 แบ่งกลุ่มอ่านเป็นกลุ่มใหญ่ (8-10 คน) คน กลุ่มเล็ก (4-5 คน) อ่านคู่และอ่านเดี่ยว
2.4 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2.5 ฝึกอ่านคาที่ประสมด้วยสระ แอ อ่านแจกลูกสะกดคา อ่านเป็นคา
2.6 นักเรียนร่วมกันคิดคาที่ประสม สระแอ ครูเขียนคาบนกระดาน นักเรียนเขียนคาลงในสมุด
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3.1 ครูนาสิ่งของ เช่น กล่อง กระป๋อง ลูกบอล เป็นต้น วางไว้หน้าห้อง (ควรมีอย่างละหลาย ๆ ชิ้น)
3.2 ครูแนะนากิจกรรม คือครูจะแจกรูปภาพของสิ่งของต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนจัดกลุ่ม
สิ่งของตามรูปร่าง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
3.3 นักเรียนทากิจกรรมการจัดกลุ่มสิ่งของ
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) จานวนกลุ่มสิ่งของที่นักเรียนจัดได้และแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง (ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม)
2) เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการจัดกลุ่ม
3) ความเหมือนและความแตกต่างกันของสิ่งของแต่ละกลุ่ม
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym บริหารข้ามส่วนกึ่งกลางของร่างกาย เช่นการเขียนเลข 8
2. การสวดมนต์
2.1 ครูให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาที และแผ่เมตตา (เพลงดั่งดอกไม้บาน) ครูซักถาม
นักเรียน ว่าเราสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า ก่อนเข้าห้องเรียน หรือก่อนนอนเพื่ออะไรให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
2.2 ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่าเราสวดมนต์ไหว้พระเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้แก่ พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ และเพื่อให้เกิดความสงบมีสติพร้อมที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อให้นอนหลับสบาย
จากนั้นโยงความรู้ ไปสู่บทเรียนที่จะเรียน
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงนะโมก่อนนอน
2.4 ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเพลง กล่าวถึงเรื่องอะไร และนักเรียน
ได้ปฏิบัติ เป็นประจาก่อนนอนหรือไม่
2.5 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนและแจกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและดินน้ามันให้ เพื่อปั้นภาพนูน (ภาพพระพุทธรูป)
3. จานวนนับ : Let’s count from one to ten please.
3.1 สนทนากับนักเรียนว่านับจานวน 1-10 ได้หรือไม่ จากนั้นให้นักเรียนนับพร้อมกันโดยให้นับเป็น
ภาษาไทย
3.2 ครูชูบัตรตัวเลข 1 พร้อมกับพูดว่า one ชูบัตรตัวเลข 2 พร้อมกับพูดว่า two ครูชูบัตรชู
ตัวเลข 3 พร้อมกับพูดว่า three หมายเลข 4-10 ทีละบัตร พร้อมกับพูดว่า four-five-six-seveneight-nine-ten ทีละคา
3.3 ครูชูบัตรตัวเลขทีละบัตร พูดคาศัพท์ตัวเลขนั้นซ้า ให้นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง
3.4 ครูแสดงสิ่งของให้นักเรียนบอกจานวน เช่น ครูชูปากกา 1 ด้าม นักเรียนพูด one ครูชู
ปากกา 3 ด้าม นักเรียนพูดว่า three
3.5 ครูพูด Let’s Count 1-10, please นักเรียนนับจานวน 1-10
3.6 ให้นักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ตัวเลข สะกดคาและบอกความหมายของคาศัพท์
3.7 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ละ 4-5 คน
3.8 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันค้นหาบัตรตัวเลขตามที่ครูออกเสียง เช่น ครูพูด 3 นักเรียนหา
บัตรคาศัพท์ three แล้วชูขนึ้ ถ้าครูพูด two ให้นักเรียนหาบัตรตัวเลข 2 แล้วชูขึ้น กลุ่มใดหาได้เร็วและ
ถูกต้อง ได้คะแนน กลุ่มใดมีคะแนนมากที่สุดชนะ
3.9 ให้นักเรียนในกลุ่มเปลี่ยนกันสั่งให้เพื่อนในกลุ่มแข่งกันหาผลัดกันทาเป็นผู้บอกคาศัพท์นี้ภายใน
กลุ่ม
จากนั้นให้นักเรียนผลัดกันใช้คาสั่ง Let’s Count ……….to……….., please. ภายในกลุ่ม
3.10 นักเรียนทาใบงาน เขียนจานวนและคาศัพท์ให้ตรงกับภาพ
3.11 ครูพูด Let’s count one to ten, please.
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3.12 นักเรียนนับ 1-10 พร้อมกัน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมการเรียนรู้วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ”
2. เพลง “โอ้เจ้าดอกลั่นทม” เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “นะโมก่อนนอน”
3. สิ่งของสาหรับให้นักเรียนจัดกลุ่ม
4. บัตรตัวเลข 1-10 ภาษาอังกฤษ

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมกลุ่ม

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การอ่านออกเสียง และ - จาแนกรูปทรง
บอกความหมายของคา เรขาคณิต
- การคัดลายมือ
- การให้เหตุผล
-การเขียนสื่อสาร
ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผล

ศิลปะ
- การอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง
ของสิ่งต่าง ๆ
- การวาดภาพระบายสี
- การท่องบทกลอน และร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

ภาษาอังกฤษ
- ออกเสียงจานวนนับ 1-10
เป็นภาษาอังกฤษได้
-ออกเสียงและบอกความหมาย
ของคาศัพท์ได้
- พูดบอกจานวนเลข 1-10 ได้

สังคมศึกษา ฯ
- การปฏิบัติตาม
หลักธรรม การสวดมนต์
แผ่เมตตา

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
หน่วยบูรณาการ ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา เรื่อง สติ (ภาคเรียนที่ 2)
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ
แผนการสอนวันที่ 77

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/4 ค 3.1 ป.1/1
ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/3 ส 1.1 ป1/4 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/2 ต 2.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง การแสดงความคิดเห็น การเขียนอิสระ
2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม
4. การท่องบทกลอน และการแสดงท่าทางประกอบ
5. จานวนนับ : Let’s count from one to ten please.
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือ ครอบครัว เพื่อนและครู
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym “แก้ว กะลา”
2. ครูอ่านนิทานอีสป เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามใจชอบให้นักเรียนฟัง ครู นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงตัวละคร
เหตุการณ์ตามเรื่อง
2.1 ครูนาแผนภูมิบทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันเป็นจังหวะโดยครูชี้คา
2.2 นักเรียนร่วมกันหาคาที่ประสมด้วยสระแอ สร้างคาใหม่ แต่งประโยคปากเปล่า
2.3 นักเรียนเขียนแผนผังความคิดคาประสม สระแอ
ทาแพ

แห

แพ
ถ่อแพ

คาสระแอ
แม่

3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3.1 ครูทบทวนกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว ล้วงกล่อง

แก่
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3.2 ครูแนะนาอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม คือ กล่องที่ปิดทุกด้านมีเฉพาะที่ล้วงมือ 4 ใบ รูปทรงเรขาคณิต
4 ชิ้น (ทรงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกระบอก) จานวน 4 ชุด และแบบบันทึกกิจกรรม
3.3 ให้นักเรียนออกมาทากิจกรรมทีละกลุ่ม ครูอธิบายกติกา ดังนี้
1) ให้นักเรียนล้วงมือเข้าไปในกล่องและคลาวัตถุที่อยู่ในกล่อง ห้ามมอง และห้ามนาวัตถุออกมา
2) เลือกวัตถุที่อยู่ข้างนอกที่เหมือนกับวัตถุที่อยู่ในกล่อง
3) บันทึกหมายเลขของวัตถุที่อยู่ข้างนอกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
3.4 นักเรียนทากิจกรรมและนาเสนอผลงาน ต่อกล่อง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกช่วยกันต่อกล่องที่ครู
แจกให้ ให้ได้สูง
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
1) หมายเลขของวัตถุที่อยู่ข้างนอกที่นักเรียนเลือก ในแต่ละกล่อง
2) เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการเลือกวัตถุหมายเลขต่าง ๆ
3) ความเหมือนและความแตกต่างกันของวัตถุที่อยู่ข้างนอกกับวัตถุที่อยู่ข้างในกล่อง
หมายเหตุ ต่อกล่อง วิธีการจัดเรียงกล่องให้ได้สูงที่สุด การวางฐาน ให้ฐานใหญ่ที่สุด
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่แตกต่างกัน
2. การปฏิบัติตามหลักธรรม
2.1 ครูให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาที และแผ่เมตตา (เพลงดั่งดอกไม้บาน)
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกัน ร้องเพลง หัวใจพระพุทธศาสนา
2.3 ครูตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
2.4 ครูนาภาพบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรม โอวาท 3 ให้นักเรียนดูทีละภาพแล้วถามนักเรียนว่า
1) บุคคลในภาพกาลังทาอะไร
2) สิ่งที่บุคคลในภาพกาลังทาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมใดและเมื่อทาแล้วมีผลดีอย่างไร
3) นักเรียนเคยทาเหมือนบุคคลในภาพหรือไม่ถ้าเคยทา ทาอย่างไร
2.5 ให้นักเรียนเล่าสิ่งที่ตนเคยทาให้เพื่อนฟัง
2.6 ครูแจกใบงานภาพพระพุทธรูปให้นักเรียนทากิจกรรมตัดแปะ และเขียนผังความคิด “โอวาท3”
การทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาใจให้บริสุทธิ์ เพื่อสรุปความรู้ที่ได้
3. จานวนนับ : Let’s count from one to ten please.
3.1 ครูให้นักเรียนนับ 1 – 10 เป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน
3.2 ครูเปิดเพลง Ten Little Brother Boys and Sister Girls. จากแท็บเล็ตให้นักเรียนฟัง
3.3 ครูติดแผนภูมิเพลง Ten Little Brother Boys and Sister Girls .
3.4 ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาวงกลมรอบคาศ้พท์ตัวเลขที่นักเรียนรู้จัก
3.5 นักเรียนเปิดแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project 2 : Play & Learn หน่วย My Family :
Song/Chants “Ten Little Brother Boys and Sister Girls” ฝีกร้องจนคล่อง
3.6 ครูทบทวนความรู้โดยให้นักเรียนเล่น เกม Number
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ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนาการเรียนรู้วันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค้า
4. ครูเล่านิทานคุณธรรมให้นักเรียนฟัง เรื่อง สองพี่น้อง
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “แก้ว กะลา” บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ”
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “หัวใจพระพุทธศาสนา”
3. นิทานคุณธรรม เรื่อง สองพี่น้อง
4. ใบงานโอวาท 3
5.แผนภูมิเพลง “Ten Little Brother Boys and Sister Girls”
6. แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project 2 : Play & Learn หน่วย My Family :
Song/Chants “Ten Little Brother Boys and Sister Girls”
Game “Number”
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่นเกมอย่าง
สนุกสนานและเกิดการ
เรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม
- การสวดมนต์แผ่เมตตา

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
ศิลปะ
- การอ่านออกเสียง
- การท่องบทกลอน และ
- การบอกความหมาย การแสดงท่าทาง
ของคา
ประกอบ
- เขียนสื่อสาร
- การร่วมกิจกรรมด้วย
- การต่อคาคล้องจอง
ความสนุกสนาน
ภาษาอังกฤษ
- ออกเสียงจานวนนับ 1-10 เป็น
ภาษาอังกฤษได้
-ออกเสียงและบอกความหมายของ
คาศัพท์ได้
- พูดบอกจานวนเลข 1-10 ได้

คณิตศาสตร์
- จาแนกรูปทรง
เรขาคณิต
- การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผล

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
- การสะท้อนการใช้ทรัพยากร
ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
หน่วยบูรณาการ ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง โอวาท 3 เบญจศีล (ภาคเรียนที่ 2)
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ
แผนการสอนวันที่ 78

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ค 3.1 ป.1/1
ค 6.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/3 ส 1.1 ป.1/4 ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 3.1 ป.1/1 ง 3.1 ป.1/2
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคา การเขียนอิสระ
2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม
4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและแสดงท่าทางประกอบ
5. การทางานร่วมกับผู้อื่น
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือหนึ่งวางที่ตาแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ
จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูกเปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. สระ แอะ
นักเรียนฟังเพลง “ฝนตก” จากเทปบันทึกเสียง และฝึกอ่านจากแผนภูมิ
2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง
2.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง เพลงทีละบรรทัด นักเรียนสังเกตคาที่ประสมสระ แอะ/ฝึกประสมคา
แจกลูกสระ แอะ
2.3 นาคาที่ประสมได้ไปสร้างประโยค
2.4 นักเรียนอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดคา บนกระดาน
2.5 นักเรียนเขียนคาตามกระดานลงในสมุด และเลือกคา 3 คา วาดภาพระบายสี เขียนคาใต้ภาพ
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3.1 ครูทบทวนกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ใช้สถานการณ์ปัญหา จะสร้างเป็นรูปอะไรดี สถานการณ์ปัญหา : ครูนาเสนอ ปริซึมสามเหลี่ยม

ภาพตัวอย่าง
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ครูใช้คาถาม “จะวาดรูปนี้อย่างไร”
ครูนาเสนอสื่อ อุปกรณ์

แล้วใช้คาถาม “แล้วพวกนี้ล่ะ (ทรงกระบอก กล่อง ทรงกลม) วาดเป็นรูปอะไรได้บ้าง”
3.3 กติกาคือครูจะแจกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม
คาสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปจากสิ่งของที่ครูกาหนดให้ ให้นักเรียนวาดภาพตามรูปทรงต่าง ๆ ที่เอามา
ทาบ ตามจินตนาการของแต่ละคน
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- รูปต่าง ๆ ที่นักเรียนสร้างขึ้น มาจากวัสดุชิ้นไหนและใช้ส่วนใดของวัสดุนั้น
- รูปที่นักเรียนวาดเป็นรูปอะไร และประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง
- นักเรียนจะสร้างรูปอะไรได้บ้างจากรูปเรขาคณิตที่ครูกาหนดให้
- รูปที่นักเรียนวาดประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง
ครูให้นักเรียนนาเสนอรูปภาพที่นักเรียนวาดและใช้คาถาม “นักเรียนวาดรูปนี้อย่างไร”
บทบาทครู : ใช้คาถาม “แล้วรูปที่นักเรียนวาดประกอบด้วยรูปอะไรบ้างนะ”
“นักเรียนจะสร้างรูปอะไรได้บ้างจากรูปเรขาคณิตที่ครูกาหนดให้”
“ให้นักเรียนแสดงเหตุผลการนารูปเรขาคณิตมาประกอบกันเป็นรูปภาพ”
ครูนาอภิปรายสรุปการสร้างรูปวงกลม จากฝากระป๋อง รูปสามเหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของรูป
ปริซึม รูปสี่เหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของกล่อง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ทาท่าทางประกอบบทร้องเล่น “ตบมือตบตัก”
2. พุทธศาสนสุภาษิต
2.1 ครูให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาที และแผ่เมตตา (เพลงดั่งดอกไม้บาน)
2.2 ครูสนทนากับนักเรียนและสุ่มนักเรียนตอบคาถามว่าใครสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในยามที่เรามี
ความจาเป็นที่จะต้องทางานต่าง ๆ แล้วสรุปให้นักเรียนฟังว่าตนเองสามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ดีที่สุด
หรือถ้าเป็นบุคคลอื่น ก็มีมารดาที่สามารถเป็นมิตรหรือที่พึ่งให้กับเราในยามที่จาเป็นพร้อมกับกล่าวชมเชย
นักเรียนจากนั้นโยงความรู้ไปสู่พุทธศาสนสุภาษิต ได้แก่
1) อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ–ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
2) มาตา มิตตัง สะเก ฆะเร–มารดาเป็นมิตรในเรือนตน
2.3 ครูให้นักเรียนฝึกอ่าน พุทธศาสนสุภาษิต แล้วอธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตให้นักเรียน
ฟังทั้ง 2 บท พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในแต่ละบทให้
นักเรียน
2.4 ครูแจกใบงานและแบ่งกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนออกแบบและตกแต่งป้ายพุทธศาสนสุภาษิต
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ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ทบทวนการทาหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกห้องเรียน
4. ท่องบทอาขยาน
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น”ตบมือตบตัก”
2. เพลง “ฝนตก”
3. ปริซึมสามเหลี่ยม
4. ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม
5. ใบงาน พุทธศาสนสุภาษิต
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

สังคมศึกษา ฯ
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม
- การสวดมนต์แผ่เมตตา

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การอ่านออกเสียงคา - จาแนกรูปทรง
และการบอกความหมาย เรขาคณิต
ของคา
- การให้เหตุผล
- การเขียนสื่อสาร
ประกอบการตัดสินใจ
และสรุปผล
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในการทางานอย่าง
ปลอดภัย
- การทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างกระตือรือร้นและ
ตรงเวลา

ศิลปะ
- การวาดภาพระบายสี
- การท่องบทกลอน การ
แสดงท่าทางประกอบ
และการร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การทาหน้าที่ความ
รับผิดชอบในห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
หน่วยบูรณาการ ครูแนะนาให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง ตนเป็นที่พึงแห่งตน (ภาคเรียนที่ 2)
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ
แผนการสอนวันที่ 79

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/6 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/3
ค 3.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
พ 2.1 ป.1/3 พ 3.2 ป.1/2 ส 1.1 ป.1/3 ส 1.1 ป1/4 ส 5.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงคาและบอกความหมาย การเขียนคาและประโยค การอ่านหนังสือ
ตามความสนใจ
2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและแสดงท่าทางประกอบ
5. การปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกม
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าเหตุการณ์ประจาวัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมือหนึ่งอยู่ที่ตาแหน่งสะดือ ตามองไปข้างหน้าไกล ๆ
จินตนาการวาดรูปวงกลม ด้วยจมูก เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. สระแอะ
2.1 ครูร้องบทร้องเล่น “แกะกะแพะ”ตามแผนภูมิ ประกอบจังหวะ
2.2 ครูร้องบทร้องเล่น แกะกะแพะ ทีละวรรค ครูชี้คาตามแผนภูมิ นักเรียนร้องตามและตบมือประกอบ
จังหวะ
2.3 นักเรียนร่วมกันหาคาประสมสระแอะ ในแผนภูมิ แล้วขีดเส้นใต้คานั้นๆ และหาคาอื่นเพิ่มจาก
แผนภูมิ
2.4 ครูให้นักเรียนเลือกคา 5 คาที่ให้ มา 1 คาและวาดภาพระบายสีให้สวยงาม เขียนคากากับในภาพที่
นักเรียนวาด
2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดคาที่ประสมสระแอะ
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3.1 ครูทบทวนกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ใช้สถานการณ์ปัญหา จัดอย่างไรดี
สถานการณ์ปัญหา : ครูนาเสนอรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
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ภาพตัวอย่าง

บทบาทครู : ใช้คาถาม “จะวาดรูปนี้อย่างไร”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน (เอาไปทาบกับกระดาษแล้ววาดตามขอบ)
บทบาทครู : นาเสนอสื่อ อุปกรณ์
บทบาทครู : ใช้คาถาม “แล้วพวกนี้ล่ะ (ทรงกระบอก กล่อง ทรงกลม) วาดเป็นรูปอะไรได้บ้าง”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน (รูปสี่เหลี่ยม/รูปวงกลม)
3.3 กติกาคือครูจะแจกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม
คาสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปจากของที่ครูกาหนดให้ ให้นักเรียนออกแบบ รูปเรขาเหล่านั้นให้ได้เป็น
รูปภาพตามจินตนาการของแต่ละคน
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- รูปต่างๆ ที่นักเรียนสร้างขึ้น มาจากวัสดุชิ้นไหนและใช้ส่วนใดของวัสดุนั้น
- รูปที่นักเรียนวาดเป็นรูปอะไร และประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง
- นักเรียนจะสร้างรูปอะไรได้บ้างจากรูปเรขาคณิตที่ครูกาหนดให้
บทบาทครู : ให้นักเรียนนาเสนอรูปภาพที่นักเรียนวาด
บทบาทครู : ใช้คาถาม “นักเรียนวาดรูปนี้อย่างไร”
คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน (วาดโดยลากเส้นตามสันขอบ)
บทบาทครู : ใช้คาถาม “แล้วรูปที่นักเรียนวาดประกอบด้วยรูปอะไรบ้างนะ”
คาดการณ์แนวคิดนักเรียน (รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม)
บทบาทครู : สรุปการสร้างรูปวงกลม จากฝากระป๋อง รูปสามเหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของ
รูปปริซึม รูปสี่เหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของกล่อง
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่น ตาสีกะตาขา
2. การเจริญภาวนา
2.1 ครูเปิดเพลงดั่งดอกไม้บาน และเพลงแผ่เมตตา และชวนนักเรียนสนทนาเรื่อง วิธีการทาจิตใจให้
บริสุทธิ์ ขั้นแรก คือ การฝึกใจให้บรรเทาเบาบางจากสิ่งอันเป็นกิเลสต่างๆ เช่น ความโลภอยากได้ของที่
ไม่ใช่ของตน ความโกรธ เป็นต้น เมื่อทาได้แล้วก็พยายามทาในสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น กล่าวคือ พยายามทา
จิตใจให้แจ่มใส ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว หรือเกิดกังวล การจะทาเช่นนี้ได้ก็ด้วยการบาเพ็ญกุศล รักษาศีล และแผ่
เมตตา ต่อไปก็เป็นขั้นสูง คือ การทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญภาวนา อันเป็น
การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบ
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2.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและบันทึกเหตุการณ์ที่ได้ยินจากบทเพลงแผ่เมตตา ครูนักเรียนร่วมกัน
สรุปว่าในโลกและในสังคม เราต้องพึ่งตนเองเป็นสิ่งแรก แต่ยังมีบางเรื่องเราจาเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น เช่น
เรียนหนังสือกับครู รักษาโรคกับหมอ สร้างบ้านจากช่างฝีมือ ฯลฯ และธรรมชาติ ซึ่งทาให้เรามีที่อยู่ที่ทากิน
2.3 ครูพานักเรียนไปรอบบริเวณโรงเรียนและให้สังเกตว่ามีอะไรบ้างที่ต้องพึ่งพากัน เช่น ดอกบัวต้อง
พึ่งพาน้า กล้วยไม้ต้องอาศัยต้นไม้จึงจะมีชีวิตรอด ต้นไม้ต้องเจริญพึ่งพาดิน เพื่อให้ออกดอกออกผล การ
พึ่งพากันได้ก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันได้
2.4 ครูให้นักเรียนดูต้นกล้วย และให้คิดว่าคนพึ่งพาอะไรต้นกล้วย และต้นกล้วยพึ่งอะไรจากคน
(สู่เรื่องการดูแลกล้วยเพื่อให้ผลผลิต และนาใบกล้วยมาประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจาวัน)
2.5 ครูแจกใบงานให้นักเรียนจับคู่การพึ่งพาซึ่งกันและกันของ คนกับธรรมชาติ (พืช,สัตว์) คนกับสิ่งของ
และคนกับคน
2.6 ครูชวนคุยประเด็น คนกับคน ต้องพึ่งพากัน แต่คนกับคนก็มีความแตกต่างกัน ในสังคม สุ่มนักเรียน
3–4 คน นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ เพศของตนเอง ลักษณะเด่นของตนเอง
2.7 ครูสนทนากับนักเรียนถึงความแตกต่างของบุคคลต่าง ๆ ในสังคมการรู้จักและเข้าใจตนเอง การ
รู้จักยอมรับในจุดเด่น จุดด้อยของตนเองและผู้อื่น
2.8 ครูและนักเรียนสรุปการพึ่งพาคนกับคน นักเรียนกับเพื่อน นักเรียนกับผู้อื่นย่อมมีข้อจากัดตาม
กาลังและความสามารถและลักษณะของบุคคล
2.9 ครูแจกใบงานและมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนสารวจจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง โดยเขียน
สรุปบนกระดาน (อาจจะให้อ่านพร้อมกันอีกรอบ) มอบหมายให้นักเรียนสอบถามความรู้เกี่ยวกับแนวทางใน
การปรับปรุงสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นจุดด้อยของตนเอง จากผู้ปกครอง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. เลือกผู้นา ผู้ตามของห้องเรียนครั้งที่ 2
4. ท่องคาคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “แกะกะแพะ” บทร้องเล่น “ตาสีกะตาขา”

2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “แผ่เมตตา”
3. กระดาษแบบรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม
4. ใบงานจับคู่ภาพ
5. ใบงานสารวจจุดเด่น จุดด้อย
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การร่วมกิจกรรม
- การอ่านออกเสียงคา - จาแนกรูปทรง
และบอกความหมายของ เรขาคณิต
คา
- การให้เหตุผล
- การอ่านหนังสือตาม ประกอบการตัดสินใจ
ความสนใจ
และสรุปผล
- การเขียนคาและ
ประโยค
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา ความเป็นพลเมือง
- การวาดภาพระบายสี - การปฏิบัติตามกติกา - การเล่าเหตุการณ์
- การท่องบทกลอน การ ในการเล่นเกม
ประจาวัน
แสดงท่าทางประกอบ
- การเลือกผู้นาของ
- การบอกความแตกต่าง
และการร่วมกิจกรรม
ห้องเรียน
ระหว่างชายกับหญิง
อย่างสนุกสนาน

สังคมศึกษา ฯ
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม
- การสวดมนต์แผ่เมตตา
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ
แผนการสอนวันที่ 80

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/4
ค 3.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ส 1.1 ป.1/3 ส 1.1 ป1/4

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคา การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ
2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม
4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและแสดงท่าทางประกอบ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2. เล่าประสบการณ์
3. สนทนาและรายงานการทาหน้าที่/ความรับผิดชอบตามกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym จีบ – ตัว L ประกอบบทร้องเล่น “แกะกะแพะ” “ฝนตกแดดออก”
2. สระแอ สระแอะ
2.1 นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” “แกะกะแพะ” “ฝนตกแดดออก”
2.2. ครูทบทวนการแจกลูกสะกดคา คาที่ประสมแอ สระแอะ โดยให้นักเรียนหาคาที่ประสมด้วยสระ
แอ และสระแอะ จากบทร้องเล่นแล้วเขียนบนกระดานพร้อมกับอ่านคาที่เขียน
2.3 ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดคาที่ประสมด้วย สระแอ และคาที่ประสมด้วย
สระแอะ อย่างละ 5 คา และวาดภาพประกอบสาหรับคาที่สามารถวาดภาพได้
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
3.1 ครูทบทวนการทากิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมแล้วแจกอุปกรณ์เพื่อทาของเล่นจากกล่อง “พวกเธอมาจากไหน”
3.3 นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรม
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม ครูและเพื่อนฟัง การนาเสนอและช่วยสะท้อนผลงาน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆตามองมือขวาดึงหัวไหล่เข้าหาตัวพร้อมกับหัน
หน้าไปทางขวาทาเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
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2.1 ครูเปิดเพลงดั่งดอกไม้บาน และเพลงแผ่เมตตา และชวนนักเรียนสนทนาเรื่อง “วันพระ” วันสาคัญ
ของชาวพุทธ ทางจันทรคติ จะตรงกับ ขึ้น/แรม........ค่า เดือน......... ส่วนทางสุริยคติ จะตรงกับ................
(การอ่าน/นับวันเดือนปีทางจันทรคติ และสุริยคติ)
2.2 ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการนับถือศาสนา และให้นักเรียนที่นับถือศาสนาแตกต่างจากศาสนา
พุทธ มาเล่าเรื่องการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของตนให้เพื่อน ๆ ฟัง
2.3 ครูสรุปให้ทราบว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ประพฤติดี ละเว้นความชั่ว และทาจิตใจให้บริสุทธิ์
2.4 ครูให้นักเรียนผลัดกันออกมาเล่าพฤติกรรมการทาความดีของตนเองในชีวิตประจาวันให้เพื่อนฟัง
2.5 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแยกศาสนา และพานักเรียนชาวพุทธไปกราบพระ ฟังธรรม ฝึกเดินจงกลม และ
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัด ส่วนนักเรียนศาสนาอื่น ให้บาเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียน
2.6 ครูแจกใบงานผังความคิดให้นักเรียนเติมคา/ข้อความที่ได้ปฏิบัติในวันนี้
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะนากิจกรรมสัปดาห์ต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” บทร้องเล่น “แกะกะแพะ” บทร้องเล่น “ฝนตกแดดออก”
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “แผ่เมตตา”
3. ใบงานผังความคิด
4. ใบงานผังความคิดคาที่ประสมสระแอ และ สระแอะ
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย
วัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
- การร่วมกิจกรรม
- การอ่านออกเสียงคา และ - จาแนกรูปทรง
- การปฏิบัติตนตาม
บอกความหมายของคา
เรขาคณิต
หลักธรรม
- การเขียนสื่อสาร
- การให้เหตุผลในการ - การสวดมนต์แผ่เมตตา
- การพูดสื่อสาร
ตัดสินใจ และสรุปผล
ศิลปะ
ความเป็นพลเมือง
- การวาดภาพระบายสี - การเล่าเหตุการณ์
- การท่องบทกลอน
ประจาวัน
การแสดงท่าทาง
- การทาหน้าทีต่ ามกติกา
ประกอบ/ร่วมกิจกรรม ห้องเรียน
อย่างสนุกสนาน
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 16
บทร้อยกรอง
ความดีความชั่ว
ปลูกต้นข้าวเกิดเม็ดข้าวดังเขาว่า
ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่น
ปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกัน
ตามพืชพันธุ์หว่านลงจงเข้าใจ
แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่ว
ความดีคงไม่กลั้วคุ้มตัวได้
ปลูกความดีผลดีมที ั่วไป
ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป็นถูกเอย

บทอ่าน
บ้านฉันมีเพื่อน เพื่อนฉันคือแมว
ฉันรักเพื่อน เพราะฉันรักแมว
มันส่งเสียงร้อง ทานองของแมว
ร้องเรียกเหมียว เหมียว ฉันเหลียวหาแมว
มันไล่จับหนู เพราะหนูกลัวแมว
ทุกวันทุกวัน ฉันคอยเลี้ยงแมว
กับข้าวกับปลา หามาให้แมว
ฉันชอบร้องเพลง ร้องเพลงของแมว
เราอ่านเราเขียน เราเรียนเรื่องแมว
มาเรียนมารู้
ดูตัวอย่างแมว
มาเถิดมาร้อง
ทานองเพลงแมว
ฉันรักเพื่อนฉัน
ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป็นถูกเอย
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บทร้องเล่น
บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ”
ลิงนั่งอยู่บนแพ
เสือแก่มองจ้องมา
บทร้องเล่น
เสือโจนขึ้นบนแพ
เสือตบตะปบเอา

ลิงมีแหมาหาปลา
ลิงทาท่าทายท้าเอา
ลิงเชือนแชแลดูเบา
จบเรื่องเศร้าของเจ้าลิง

บทร้องเล่น “แกะกะแพะ”
ฝนตกเปาะแปะ
ลูกแกะทาท่า
แม่แพะเดินมา
ลูกแพะร้องบ่น

มีแพะเดินมา
มองหาแม่ตน
ทาหน้าสับสน
แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ
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บทร้องเล่นตาสีกะตาขา
ตา ขา ถือ จาปี
ตา ขา เดิน เชื่องช้า
กา มือ ถือ เอา ไว้
ย่ารุ่ง วัน พรุ่งนี้

ส่วน ตา สี มี จาปา
ส่วน ตา สา มา พรุ่งนี้
ดอก จาปา ดอก จาปี
ดอก จาปี ดอก จาปา

ขั้นตอนการเล่น
วัสดุอุปกรณ์
ใช้ร่างกายเป็นสื่อ
วิธีการ - นักเรียนร้องบทร้องเล่น ตาสีกะตาขา
- นักเรียนเล่นกับเพือ่ นของตนหรือเล่นคนเดียว หรืออาจ
เปลี่ยนไปหาคูอ่ ื่นก็ได้ตามจังหวะ
- ทาท่าประกอบโดยกามือขวาหลวม ๆ มือซ้ายแบ และตั้งขึ้น
ประกบกับคู่ให้ลงจังหวะ
- สลับเปลี่ยนมือซ้ายกาหลวม ๆ มือขวาแบและตัง้ ขึ้น
- เริ่มจากช้าและเร็วตามลาดับ
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เพลง
เพลง หัวใจพระพุทธศาสนา
เพื่อนเอยอยากรู้ไหมว่า
ฟังนะฉันจะบอกให้
หนึ่งละเว้นความชั่ว
สองสร้างสมความดี
สามทิ้งความเศร้าหมอง
สามข้อที่กล่าวไป

มูลนิธิแสงเทียน
พระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไร
จงตั้งใจจดจาให้ดี
อย่าเกลือกกลั้วให้เสื่อมศรี
ให้ก่อเกิดมีความสุขใจกาย
อย่าให้ครองดวงจิตผ่องใส
คือหัวใจพระพุทธศาสน์เอย

เพลง ไล่จับ
ดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า
พวกเรามาวิ่งไล่จับ

ส่องแสงมาระริบระยับ
ระยิบระยับจับกลุ่ม 5 คน

เพลง นะโมก่อนนอน
มูลนิธิแสงเทียน
ก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์กอ่ นนะ กราบไหว้คุณพระนะโมสามหน
หนูใหญ่ หนูเล็ก เด็กดีทกุ คน
จงหมั่นสวดมนต์ให้จนขึ้นใจ
ก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์ก่อนนะ กราบไหว้คุณพระรัตนตรัย
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั่นไง
ขอพรคุ้มภัยให้หนูแจ่มใสตลอดคืน
ก่อนนอนคืนนี้หนูอย่าลืมนะ
กราบไหว้คุณพระ แล้วท่องนะโม
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
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นิทาน

นิทานคุณธรรม เรื่อง สองพี่น้อง
ชายคนหนึ่งมีบุตร ๒ คน เป็นชาย ๑ คนและหญิง ๑ คน เด็กชายมีรูปร่างหน้าตา
หล่อเหลามาก ส่วนเด็กหญิงมีรูปร่างหน้าตาแสนจะธรรมดา วันหนึ่ง ขณะที่กาลังเล่นกันอยู่ในห้องส่วนตัวของ
มารดาสองพี่น้องเผอิญมองไปในกระจกเงาบานหนึ่งและเห็นรูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นครั้งแรก เด็กชายซึ่ง
เห็นรูปร่างหน้าตาแสนหล่อเหลาของตัวเองเริ่มคุยโวโอ้อวดความมีหน้าตาดีของตนให้น้องสาวฟังน้องสาวซึ่ง
กาลังร้องไห้อยู่แล้ว เพราะโกรธจัดที่ตนเองมีหน้าตาแสนจะธรรมดา พาลคิดไปว่าพี่ชายกาลังดูถูกเธอ เด็กหญิง
จึงวิ่งไปหาบิดาและฟ้องว่าพี่ชายเหยียดหยามเธอ อีกทั้งยังกล่าวหาว่าพี่ชายเข้าไปรื้อของในห้องแม่กระจุย
กระจายไปหมด เมื่อบิดาได้ฟังเรื่องจากบุตรสาวก็หัวเราะและจูบบุตรทั้งสองจากนั้นก็พูดว่า “ลูกรักทั้งสอง
ของพ่อ นับแต่บัดนี้ไป จงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากกระจกเงาให้มากที่สุด ลูกชายของพ่อจงพยายามเป็นคนดี
ให้เท่าเทียมกับความหล่อเหลาของเจ้า ลูกหญิงของพ่อ จงพยายามเป็นคนอ่อนหวานและมีเมตตา เพื่อเสริม
ความงดงามให้รูปร่างหน้าตาธรรมดา ๆ ของเจ้า”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงอย่าเอาจุดด้อยของตนมาเป็นอุปสรรคในการทาความดี
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช
แผนการสอนวันที่ 81

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/2 ส 4.2 ป.1/2 ส 4.3 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ต 1.1 ป.1/3
ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงคา, การพูดเล่าเรื่อง, การเขียนสื่อสาร
2. จานวนที่มากกว่า10 ความหมายของ 13
3. ความสาคัญของวันปิยมหาราช, ความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทร้อยกรอง
5. คาศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์
3. ทบทวนมารยาทในการฟัง การเคารพสิทธิ/ความรับผิดชอบ/การทาหน้าที่
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือ 10 ครั้ง
2. สระเอีย
2.1 ครูร้องบทร้องเล่น หนูมาไว้ผมเปีย
2.2 ครูอ่านบทร้องเล่น หนูมาไว้ผมเปีย ทีละบรรทัด เคาะจังหวะตามเสียงร้อง
2.3 ครู นักเรียนร้องบทร้องเล่นพร้อมกันพร้อมกับเคาะจังหวะ 2-3 รอบ
2.4 ครู นักเรียนร่วมกันสนทนา เรื่อง สระเอีย อ่านออกเสียง เขียน และแจกลูกสะกดคา
2.5 นักเรียนช่วยกันหาสระเอียในแผนภูมิบทร้องเล่น นาไปเขียนบนกระดาน นักเรียนร่วมกันอ่านแจก
ลูกสะกดคา
2.6 นักเรียนเขียนสะกดคา เลือกวาดภาพประกอบคาที่ประสมสระเอีย ระบายสีให้สวยงาม
3. จานวนที่มากกว่า 10 : ความหมายของ 13
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
การเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา มีกระต่ายอยู่เท่าไร
3.2 ครูเล่าเรื่อง “ไปเที่ยวสวนสัตว์” และถามนักเรียนว่า “ไปเที่ยวสวนสัตว์นักเรียนจะเจอสัตว์
อะไรบ้าง” ครูนาเข้าเรื่อง กล่าวถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่สวนสัตว์ คือ กระต่าย และอยากให้นักเรียนช่วยกันหา
จานวนกระต่ายจากภาพที่กาหนดให้
3.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาอุปกรณ์
คาสั่ง 1) ให้นักเรียนติดรูปกระต่ายทั้งหมด ลงในสวนสัตว์ที่กาหนดให้
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2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหากระต่าย
3) ให้นักเรียนจัดบล็อกที่ใช้นับจานวนกระต่าย แล้วเลือกภาพบล็อกสติ๊กเกอร์แทนจานวน
กระต่ายติดลงในแบบบันทึกกิจกรรม
4) ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจานวนกระต่ายลงในแบบบันทึกกิจกรรม
5) นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้คาถามกระตุ้นการคิด เช่น
1) ติดครบไหม ตรวจสอบดูหรือยัง
2) จะหาจานวนกระต่ายได้อย่างไร
3) จะเขียนตัวเลขแสดงแทนจานวนกระต่ายอย่างไร
3.5 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นาเสนอ อธิบายแนวคิด เหตุผลการทางานประกอบการ
นาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน
3.6 ร่วมอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของบทเรียนในแต่ละชั่วโมง ประเด็นการ
อภิปรายร่วมกัน คือ
1) ความหมายของ 13 จากการเห็นการมีอยู่ของจานวนกระต่าย โดยผ่านการหยิบ จับ
นับรูปกระต่ายและใช้บล็อกแทนจานวนกระต่าย
2) การเขียนสัญลักษณ์ แทนจานวนกระต่ายด้วยเลข “13” โดยการอภิปรายจากการ
นาเสนอแนวคิดของนักเรียน จากตัวเลขแทนจานวนกระต่าย 13 ตัว ด้วยประเด็นคาถามดังนี้
“1 คืออะไร และ 3 คืออะไร ใครมากกว่ากัน”
“1 กับ 3 สลับที่กันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ปรบมือประกอบบทร้อยกรอง รักเมืองไทย โดยการปรบมือสลับกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ
2. พระปิยมหาราช
2.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับบทร้อยกรองแล้วให้นักเรียนดูแผนภูมิภาพพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล
2.2 ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวันสาคัญของพระมหากษัตริย์เท่าที่รู้จัก
2.3 ครูเล่าประวัติวันปิยมหาราชอย่างย่อ ๆ และเล่าพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยใช้รูปภาพ หรือ
สื่อวีดทิ ัศน์ หรือจาก Tablet
3. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1
3.1 ครูทบทวนคาสั่งที่ใช้ในห้องเรียน หรือเรียนผ่านมาแล้ว
3.2 ครูแจกกระดาษซึ่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ให้นักเรียนดู เช่น ทรงกลมสีแดง สี่เหลี่ยมสีเขียวแล้ว
ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักแต่ละรูปทรงเหล่านี้หรือไม่ โดยใช้คาถาม What is this?
3.3 ครูถามนักเรียนว่าแต่ละรูปทรงมีสีอะไรบ้าง
3.4 ครูนารูปทรงต่าง ๆ บัตรคาศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น
3.5 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ คาศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละ
รูปทรง
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3.6 ให้นักเรียนที่มีบัตรรูปทรงต่าง ๆ ตามที่ครูบอก เช่น ครูบอกว่ารูปทรงกลม ให้นักเรียนที่มี
รูปทรงกลม บัตรคาภาษาไทยและบัตรคาภาษาอังกฤษของรูปทรงกลมชูขึ้นให้เพื่อน ๆ ดู ทาเช่นนี้ทุกคา
3.7 ให้นักเรียนอาสาสมัครหยิบรูปทรงต่าง ๆ มายืนหน้าชั้นเรียนทีละรูป ครูหยิบบัตรคาศัพท์คานั้น
ชูให้นักเรียนดูพร้อมออกเสียงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนพูดตาม เช่น ทรงกลม circle พูดสลับภาษาไทย
– อังกฤษ, อังกฤษ – ไทย 3 – 4 ครั้ง ฝึกพูดเช่นนี้จนครบทุกคา (Circle, square, triangle, star)
3.8 ครูชูบัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีละคา พร้อมกับถามว่า What shape is it? ให้นักเรียนที่มีบัตร
คาศัพท์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและบัตรรูปทรงเดียวกันกับคาศัพท์ที่ครูชูขึ้นบอกพร้อมทั้งบอกรูปทรง
นั้น ด้วยประโยค It’s a _________. เช่น ครูชูบัตรคา triangle นักเรียนที่มีบัตรภาพสามเหลี่ยม
บัตรคาศัพท์ภาษาไทย บัตรคาศัพท์อังกฤษชูขึ้นและพูดพร้อมกันว่า It’s a triangle. ทาเช่นนี้ทุกคา
3.9 แจกใบงานให้นักเรียนระบายสีรูปทรงต่าง ๆตามที่กาหนด เช่น ระบายสีแดงรูปวงกลม สีฟ้า
รูปดาว เป็นต้น
3.10 ทบทวนคาศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ
3.11 นาผลงานนักเรียนติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน และแนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “รักเมืองไทย”
2. บทร้องเล่น “หนูมาไว้ผมเปีย”
3. สถานการณ์ “มีกระต่ายอยู่เท่าไร”
4. ใบงานระบายสีรูปทรง
5 ภาพสวนสัตว์
6. สติ๊กเกอร์
7. บล็อก กลุ่มละ 20 บล็อก
8. รางบล็อก กลุ่มละ 25 ราง
9. รูปบล็อก /รูปทรง (Circle, square, triangle, star)
10. ภาพพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล
11. ภาพพระราชกรณียกิจหรือสื่อวีดิทัศน์ของพระปิยมหาราช
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- ใบงานระบายสีรูปทรง - การอ่านออกเสียง การ
เขียนสะกดคา การบอก
ความหมายของคา
- การเขียนสื่อสาร
- พูดเล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
- การบอกความสาคัญ - การวาดภาพ ระบายสี - การปฏิบัติตามคาสั่ง
ของวันปิยมหาราช
- การท่องบทกลอน
และการใช้คาสั่งใน
- การบอกความจาเป็นที่
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
คนไทยต้องประกอบ
ห้องเรียน
อาชีพสุจริต
- เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของคาและ
กลุ่มคาที่ฟัง
-พูดโต้ตอบด้วยคาสั้น ๆ
ง่าย ๆ

คณิตศาสตร์
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจานวนนับ

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การสะท้อนการเคารพ
สิทธิ การทาตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช
แผนการสอนวันที่ 82

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/5 ท 4.1 ป.1/2 ค 1.1 ป.1/2
ค 6.1 ป.1/4 ส 4.3 ป.1/1 ส 4.2 ป.1/2 ส 4.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง การสะกดคา มารยาทในการฟัง
2. การเปรียบเทียบจานวนและการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
3. พระปิยมหาราช อาชีพสุจริต ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและการแสดงท่าทางประกอบ
5. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์
3. ทบทวนมารยาทในห้องเรียน การเคารพสิทธิ/ความรับผิดชอบ/การทาหน้าที่
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทร้อง เล่นผมเปีย
2. ครูและนักเรียนร่วมกันท่องบทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี” ประกอบจังหวะ
2.1 ครูแจกใบงาน “หนูมากะหนูมี” ให้นักเรียนวงกลมรอบคาที่ประสมด้วยสระเอีย แล้วนามาเขียนใน
ตารางข้างล่าง
2.2 นักเรียนร่วมกันหาคาที่ประสมสระเอีย แล้วนาไปเขียนบนกระดาน
2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนช่วยกันหาคาที่ประสมสระเอีย กลุ่มละ 2-3 คา นาไป
สร้างคาใหม่ เช่น เสีย เป็น ท้องเสีย เสียใจ น้าเสีย เปีย เป็น หางเปีย ผมเปีย ฯ
2.4 นักเรียนเลือกคาใหม่ไปแต่งประโยคตามใจชอบ แล้ววาดภาพระบายสีประกอบ
เช่น ผมเปีย เป็น พี่ไว้ผมเปีย ท้องเสีย เป็น พ่อท้องเสีย
3. จานวนที่มากกว่า 10 : ความหมายของ 13 (ต่อ)
3.1 ครูติดผลงานของนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมา
3.2 แบ่งกลุ่มนักเรียน ครูแจกผลงานเดิมคืนให้ทุกกลุ่ม พร้อมแจกอุปกรณ์ให้ ครูอธิบายให้นักเรียนใน
กลุ่มช่วยกันทากิจกรรมต่อ (อุปกรณ์ที่แจกให้ได้แก่ บล็อก กระดาษปรู๊ฟ และสีเทียน)
3.3 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้คาถามกระตุ้น ดังนี้
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1) ตรวจสอบกระต่ายว่ายังอยู่ครบหรือไม่
2) เราหาจานวนกระต่ายได้หรือยัง หาได้อย่างไร
3) ตรวจสอบว่า เราเขียนตัวเลขแสดงแทนจานวนกระต่ายอย่างไร
3.4 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นาเสนอ อธิบายแนวคิด เหตุผล
การทางานประกอบการนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน
3.5 ร่วมอภิปรายเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของบทเรียนในแต่ละชั่วโมง ในประเด็น
ต่อไปนี้
1) ความหมายของ 13 จากการเห็นการมีอยู่ของจานวนกระต่าย โดยผ่านการหยิบ จับ นับรูป
กระต่ายและใช้บล็อกแทนจานวนกระต่าย
2) การเขียนสัญลักษณ์ แทนจานวนกระต่ายด้วยเลข “13” โดยการอภิปรายจากการนาเสนอ
แนวคิดของนักเรียน จากตัวเลขแทนจานวนกระต่าย 13 ตัว ด้วยประเด็นคาถาม ต่อไปนี้
“1 คืออะไร และ 3 คืออะไร ใครมากกว่ากัน”
“1 กับ 3 สลับที่กันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง
2. พระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)
2.1 ครูนาเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) โดยใช้ภาพประกอบและเล่า
เรื่องให้ฟัง
2.2 นักเรียนออกมาเล่ากิจกรรมที่นักเรียนทาเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพระราชกรณียกิจ
2.4 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ “ทาส” โดยเชื่อมโยงไปสู่ “ความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่าง
สุจริต”
2.6 ให้นักเรียนไปสอบถามผู้ปกครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่สุจริตในชุมชนและประวัติ การประกอบ
อาชีพของครอบครัวตนเอง
3. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1
3.1 ครูทบทวนคาศัพท์ “Circle, square, triangle, star” “ Pen, pencil, book, school bag,
chair” โดยให้นักเรียนหยิบสิ่งของในห้องเรียนพร้อมพูดคาศัพท์
3.2 ครูให้นักเรียนฝึกซ้าเป็นกลุ่มและเป็นคู่ โดยใช้สถานการณ์ ต่อไปนี้
What shape is it?
It’s a ______.(circle, square, triangle, star)
Give me a ___________.
Here you are.
Thank you.
You’re welcome.

What is it?
It’s a ______.(pen, pencil, book,
ruler , bag)
Give me a ___________.
Here you are.
Thank you.
You’re welcome.

473
ให้นักเรียนทาเช่นนี้จนครบทุกคา (สลับกันถามและตอบ)
3.3 นักเรียนทาพจนานุกรมภาพ จากคา “circle, square, triangle, star”
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องบทร้อยกรอง แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
2. บทร้องเล่น “ผมเปีย” บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี”
3. ใบงาน หนูมากะหนูมี
4. บล็อก กลุ่มละ 20 บล็อก
5. ภาพพระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)
สังเกต
การร่วมกิจกรรม

สังคมศึกษา ฯ
- การบอกพระราช
กรณียกิจของพระปิย
มหาราช (รัชกาลที่ 5)
- การบอกประวัติ
ความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัว

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
พจนานุกรมภาพ
- การอ่านออกเสียงคา
การเขียนสะกดคา และ
การบอกความหมายของ
คา
- มารยาท ในการฟัง
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
- การวาดภาพระบายสี - การปฏิบัติตามคาสั่ง
- การท่องบทกลอน
และการใช้คาสั่งใน
- การแสดงท่าทาง
สถานการณ์ในห้องเรียน
ประกอบการท่อง
- การอ่านออกเสียงและ
บทกลอน
การสะกดคา
- การพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว

คณิตศาสตร์
- การเปรียบเทียบและ
เรียงลาดับจานวนนับ
- การใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การสะท้อนการเคารพ
สิทธิ การทาตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
- การสะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช
แผนการสอนวันที่ 83

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2
ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/5 ค 1.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ส 4.1 ป.1/1 ส 4.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 พ 3.2 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง, การเขียนสื่อสาร, การพูดแสดงความคิดเห็น
2. จานวนที่มากกว่า 10 : จานวน 16 กับ 20
3. ประวัติความเป็นมาของตนเอง การนับช่วงเวลาตามปฏิทิน
4. การปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกม
5. การท่องบทกลอนและการแสดงท่าทางประกอบ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าเหตุการณ์
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ทาท่าทางประกอบเพลง
2. คาประสมสระเอียะ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี”
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคาที่ประสมสระเอีย สระเอียะ
2.3 ครูและนักเรียนโยงคาประสมด้วยสระเอีย ไปยังคาที่ประสมสระเอียะ แล้วฝึกอ่านออกเสียง
2.4 นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ประสมสระเอียะในบทอ่าน
2.5 ครูติดแถบประโยคอ่านนาให้นักเรียนอ่านตาม (ดูในบทอ่าน)
2.6 ครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคปากเปล่า และเล่มเกมหาคาประสมด้วยสระเอียะ ให้นักเรียนนับจานวน
คาใหม่จากที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกันและใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบ
3. จานวนที่มากกว่า 10 : จานวน 16 กับ 20
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว เกี่ยวกับจานวนแมลงปอและสัญลักษณ์
แทนจานวนแมลงปอ
3.2 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูแจกบล็อก กระดาษบรู๊ฟ และสีเทียน ให้นักเรียน
เข้าสู่สถานการณ์ป๎ญหา “ลูกอมกับมังคุด”
3.3 ครูแจกภาพสถานการณ์ “ลูกอมกับมังคุด” ให้กลุ่มละ 1 แผ่น แล้วครูเล่าสถานการณ์
“ครูมีลูกอมและมังคุดแต่ครูไม่รู้ว่ามีอย่างละจานวนเท่าไร”
3.4 ครูแจกคาสั่ง ครูอ่านคาสั่งนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
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คาสั่ง
1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาจานวนลูกอมและมังคุด
2) ครูอธิบายกติกาการต่อบล็อกให้ต่อยาวได้ครั้งละไม่เกิน 10 อัน
3) ให้นักเรียนจัดบล็อกที่ใช้นับจานวนลูกอมและมังคุดแล้วเลือกภาพบล็อกที่แทนจานวนลูกอมและ
มังคุด นาไปติดในแบบบันทึกกิจกรรม
4) ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจานวนลูกอมและมังคุด ในแบบบันทึกกิจกรรม
5) นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติครูเดินดูการปฏิบัติและใช้คาถามกระตุ้นการคิด เช่น
1) จะหาจานวนลูกอมกับมังคุดได้อย่างไร
2) จะจัดบล็อกอย่างไรดี
3) จะเขียนตัวเลขแทนจานวนลูกอมและมังคุดเป็นอย่างไร
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง โอ้เจ้าดอกลั่นทม และแสดงท่าทางประกอบเพลง
2. ประวัติตนเองและอาชีพของคนในครอบครัว
2.1 ครูและนักเรียนทบทวนพระราชกรณียกิจพระปิยมหาราชกับความเจริญของประเทศ
2.2 ครูให้นักเรียนออกมารายงานปากเปล่าอาชีพสุจริตในชุมชน
2.3 ครูสุ่มนักเรียน 3-5 คน มานาเสนอประวัติการประกอบอาชีพครอบครัวของฉัน
2.4 ครูถามว่าใครเกิดเดือนนี้บ้าง หรือใครเกิดวันที่ 23 ตุลาคม
2.5 ครูแจกบัตรคาทั้ง 12 เดือนให้นักเรียนถือไว้ แล้วครูเรียกชื่อเดือนโดยให้ผู้เรียนนามาติดบนกระดาน
โดยพิจารณาลาดับก่อนหลังจนครบ 12 เดือน ครูอธิบายลาดับของเดือนในหนึ่งปี
2.6 ครูให้นักเรียนติดชื่อตนเองลงในตารางเดือนที่ตรงกันวันเกิดโดยเรียบลาดับตามวันเกิด
2.7 ครูสรุปให้นักเรียนเห็น เส้นเวลา “time line” การเกิดของนักเรียนในห้องเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องบทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
2. บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี”
3. เพลง “สวัสดีแบบไทย” เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “โอ้เจ้าดอกลั่นทม”
4. สถานการณ์ “ลูกอมกับมังคุด”
5. เกมหาคาประสมด้วยสระเอียะ
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6. บทอ่านสระเอียะ
7. บล็อก
วัดและประเมินผล
สังเกต
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
การร่วมกิจกรรม
- การอ่านออก การบอก - การเปรียบเทียบและ
ความหมายของคา
เรียงลาดับจานวนนับ
- การเขียนสื่อสาร
- การให้เหตุผล
- การตอบคาถามและ
เล่าเรื่อง การแสดงความ
คิดเห็น
- มารยาทในการฟัง
สุขศึกษาและพลศึกษา ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตนตาม
- การเล่าเหตุการณ์
กติกาการเล่นเกม
ประจาวัน
- การท่องบทกลอนและ - การสะท้อนการใช้
การแสดงท่าทาง
ทรัพยากรห้องเรียน
ประกอบ

สังคมศึกษา ฯ
- การนับช่วงเวลา ตาม
ปฏิทิน
- การบอกประวัติความ
เป็นมาของตนเอง
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช
แผนการสอนวันที่ 84

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ค 1.1 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การตอบคาถาม, การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนสื่อสาร มารยาทในการเขียน
2. จานวนที่มากกว่า 10 : จานวน 10 กับ 20
3. การท่องบทกลอน การแสดงท่าทางประกอบ การร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องเพลง “วน” แสดงท่าทางประกอบ
2. สระเอียะ
2.1 นักเรียนอ่านบทอ่าน สระเอียะ
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาการแจกลูกสะกดคาที่ประสมสระเอียะ
2.3 ครูและนักเรียนนาอักษร ประสมเอียะ แล้วฝึกอ่านปากเปล่า
2.4 นักเรียนเขียนคาที่ประสมสระเอียะลงในสมุด
2.5 สร้างคาใหม่จากคาที่ประสมสระเอียะ ครูเขียนบนกระดาน ฝึกอ่านคาที่เขียน แล้ว
ให้นักเรียนคัดคาลงในสมุด
3. จานวนที่มากกว่า 10 : จานวน 10 กับ 20
3.1 ครูจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ทาในชั่วโมงที่แล้ว เกี่ยวกับจานวนลูกอม
กับมังคุด การเขียนตัวเลขแทนจานวนของลูกอม และมังคุด
3.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับผลงานพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่
บล็อกกลุ่มละ 20 บล็อก เงื่อนไขการใช้บล็อก “ให้บล็อก 1 ชุด มีบล็อกต่อกันไม่เกิน 10 อัน” กลุ่มละ 2
ราง แบบบันทึกกิจกรรม กระดาษบรู๊ฟ สีเทียน
3.4 ครูอธิบายให้นักเรียนทากิจรรมต่อเนื่อง
1) ครูอธิบายกติกาการต่อบล็อก 1 ชุด ต่อได้ 10 อันเท่านั้น
2) ตรวจสอบจานวนของลูกอม กับมังคุด
3) จัดบล็อกที่ใช้แทนจานวนลูกอมกับมังคุดและตรวจสอบการติดภาพบล็อกแทนลูกอมกับมังคุดใน
แบบบันทึกกิจกรรม
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4) พูดคุยเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขแทนจานวนลูกอมกับมังคุดและตรวจสอบตัวเลขที่เขียนในใบ
กิจกรรม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “ฉัน ฉัน ฉัน” และทาท่าประกอบเพลง
2. สรุปบทเรียนวันสาคัญของชาติ
2.1 นักเรียนเล่าประสบการณ์เข้าร่วมพิธีในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
2.2 นักเรียนเสนอแนวคิดในการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณงามความดีของพระองค์ท่านและ
พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน
2.3 นักเรียนร่วมกันวาดภาพความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่าน หรือการแสดงตนเป็นคนดีต่อพระองค์
ท่าน
2.4 แบ่งกลุ่มเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด จัดแสดงไว้ในห้องเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน เช่น แมวเหมียว
4. ให้ปลูกต้นไม้คนละ1 ต้น
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
2. เพลง “วน” เพลง “ฉัน ฉัน ฉัน”
3. บทอ่าน สระเอียะ
4. บล็อก
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
ศิลปะ
คณิตศาสตร์
- การเขียนสื่อสาร
- การท่องบทกลอนและ - การเปรียบเทียบและ
- การตอบคาถามและ การแสดงท่าทาง
เรียงลาดับจานวนนับ
การเล่าเรื่อง
ประกอบ
- การพูดแสดงความ
- การร่วมกิจกรรมดนตรี
คิดเห็น
อย่างสนุกสนาน
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช
แผนการสอนวันที่ 85

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
พ 3.1 ป.1/2 พ 3.2 ป.1/1 พ 3.2 ป.1/2 พ 4.1 ป.1/2 พ 5.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร การตอบคาถาม การเล่าเรื่อง และพูดแสดงความ
คิดเห็น การเขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
2. การบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
3. การเล่นเกม การปฏิบัติตามกฎกติกา การระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุ
4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอน และแสดงท่าทางประกอบ การร่วม
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าข่าวสั้นๆ/เหตุการณ์
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงพร้อมทาท่าทางประกอบบทเพลง สายฝน
2. คาประสมสระเอียะ เอีย
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ผมเปีย” “หนูมาไว้ผมเปีย”
2.2 ครูกาหนดคาที่ประสมสระเอีย สระเอียะ สระเอา สระอือ ฯ
2.3 นักเรียนร่วมกันอ่านแจกลูกสะกดคาที่กาหนดให้ในข้อ 2.2
2.4 นักเรียนนาคาที่เรียนมาเขียนแผนผังความคิด
2.5 นักเรียนนาคาที่เลือกในแผนผังความคิดมาแต่งประโยค (1 คาแต่งได้หลายประโยค)
2.6 ครูให้นักเรียนเขียนประโยคบนกระดาน ฝึกอ่านประโยคพร้อมกัน
2.7 นักเรียนคัดประโยคลงในสมุด
3. จานวนที่มากกว่า 10
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่เรียนในชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับการหาจานวนและเขียน
ตัวเลขแทนจานวนของลูกอม กับมังคุด
3.2 ครูอธิบายกติกาการต่อบล็อก แต่ละครั้งให้ต่อกันได้ไม่เกิน 10 อัน
3.3 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ บล็อกกลุ่มละ 20 อัน แบบบันทึกกิจกรรม ภาพ
บล็อก สติ๊กเกอร์และปากกาเมจิก ครูแจกใบงาน “เขียนอย่างไรดี”
3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูและใช้คาถามกระตุ้นการคิด เช่น
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1) จะหาจานวนได้อย่างไร
2) จะเขียนตัวเลขแทนได้อย่างไร
3.5 นักเรียนนาผลงานกลุ่มติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูให้นาเสนอผลงานทีละกลุ่ม ครูและเพื่อนฟังการ
นาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น วิธีหาจานวนวิธีการจัดบล็อกลงในราง การเขียน
ตัวเลขแทนจานวน
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 49
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลงสายฝน ประกอบท่าทาง สนทนาจากเนื้อเพลง
2. การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ
2.1 ครูนารูปภาพอุบัติเหตุ ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นให้นักเรียนดู แล้วสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ
แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยตามรูปภาพที่กาหนดและนักเรียน
นาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
2.3 ครูทบทวนการป้องกันอุบัติเหตุและกติกาการเล่น
2.4 นักเรียนอบอุ่นร่างกาย และแบ่งกลุ่มเล่นเกม เก็บดอกไม้ใส่ตะกร้า (วิ่งเก็บของ)
2.5 ครูและนักเรียนสะท้อนการเล่นเกมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ กติกาและผลที่เกิดขึ้น
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน บทร้อยกรอง นับเลขไทย อังกฤษ 1-20
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ผมเปีย” บทร้องเล่น “หนูมาไว้ผมเปีย”
2. เพลง “สายฝน”
3. แบบฝึกที่ 49
4. เกมเก็บดอกไม้ใส่ตะกร้า
5. บล็อก
6. ใบงาน เขียนอย่างไรดี
7. ภาพบล็อก
8. ภาพอุบัติเหตุ
9. ภาพวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
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10. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึกที่ 49
- การคัดลายมือ
- การบวกจานวนที่มี
- การเขียนสื่อสาร
ผลบวกไม่เกิน 20
- การตอบคาถาม การ
เล่าเรื่อง และพูดแสดง
ความคิดเห็น
- การเขียนสะกดคาและ
บอกความหมายของคา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ความเป็นพลเมือง
- การวาดภาพระบายสี - การเล่นเกม การปฏิบัติตามกฎกติกา
- การเล่าเหตุการณ์ประจาวัน
- การท่องบทกลอน และ การระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุ
แสดงท่าทางประกอบ
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนบทเรียน หรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่ผ่าน
มาใน แท็บเล็ต ในช่วงว่างภาคบ่าย คนละ 10-20 นาที แล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพื่อนฟัง
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 17
บทร้องเล่น

บทร้องเล่น หนูมากะหนูมี
หนูมา มานี่ซิ สระอิ มะลิลา
หนูมี หนีมาหา
สระอา มาดูซิ
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บทร้องเล่น “นกกระจอก”
นกกระจอกกระจ้อยร่อยกระจิ๊ดริด กระพือปีกอันน้อยนิดกระโจนข้าม
กระฉับกระเฉงเร็วรวดในทุกยาม กระทั่งข้าม สายลมแรง ลิ่วแทรกไพร
หาใช่นกกระจอกจักงอกง่อย ตัวน้อยน้อยหาอาหารกลางเมืองใหญ่
เกาะกกเสาไฟฟ้าดั่งกิ่งไทร
หากินไปในชุมชน คนก้าวเดิน
ใจที่กล้าพาพ้นความหิวโหย จิกขโมยฉกขยะมิหนีเหิน
ฉะความกลัวรวมความกล้ากระโดดเดิน บ้างก็เพลินบินเล่นลัดเลาะตาม
นกตัวน้อยใจนั้นหาน้อยไม่ สุดยิ่งใหญ่ด้วยแรงหมั่นมิพรั่นขาม
เหมือนดั่งคนจักชนะได้ทุกยาม หากจิตปรามปลดความกลัวปลิดสิ้นไป

บทร้องเล่น จันทร์เจ้า
จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า
ขอแหวนทองแดง
ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่
ขอเตียงตั้งให้น้องข้านอน
ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด

ขอข้าวขอแกง
ผูกมือน้องข้า
ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง
ขอละครให้น้องข้าดู
ขอยายเกิดเลี้ยงดูข้าเอง
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บทร้องเล่น “หนูมาไว้เปีย”
หนูมาไว้ผมเปีย อย่างัวเงีย เสียเวลา
หนูมีมาคอยท่า เร็วหนูมาอย่าหน้าเสีย
หนูมีเขาแวะมา ชวนตามหาไก่ตัวเมีย
สีเทาตัวเตี้ย เตี้ย ไก่ตัวเมียตัวสีเทา

บทอาขยาน
บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟ๎น”
แมวเอ๋ย แมวเหมียว รูปร่างปราดเปรียวเป็นหนักหนา
ร้องเรียกเหมียว เหมียว เดี๋ยวก็มา เคล้าแข้ง เคล้าขา น่าเอ็นดู
รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง ค่า ค่า ซ้านั่งระวังหนู
ควรนับว่ามันกตัญํู พอดูเอาไว้ ใส่ใจเอย

บทอ่าน
เด็กน้อยสวมรองเท้าเกี๊ยะไปซื้อขนมเปี๊ยะ
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เพลง
เพลง กิ่งก้านใบ
กิ่ง ก้าน ใบ ชะ ชะ
ใบ ก้าน กิ่ง
ฝนตกลงมาจริงๆ ชะ ชะ
กิ่ง ก้าน ใบ

เพลง ดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม
ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น
ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดม เด็ดดม

เพลง ฉัน ฉัน ฉัน
ฉัน ฉัน ฉัน

เพลง วน
วน วน วน
พวกเราวนหมุนไปรอบตัว(ซ้า)
จับมือ จับหัว จับไหล่ มาจับหัวใจ
อุ๊ย!งง (ซ้า)

บ้านฉันนั้นมีหลายคน
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน
เอาว่าไชยามาเล (ซ้า)
มีพ่อมีแม่มีฉัน

เพลง สายฝน
เสียงฝนหล่นจากฟากฟ้า สาดซัดมาหนาวเย็นกระไร
พวกเราอย่าออกไปไหน ถ้าเปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอย
ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย
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นิทาน
นิทาน เรื่องความสามัคคี
ความสามัคคีของมด
มีแมลงตัวหนึ่งได้ตกลงท่ามกลางฝูงมด จานวน 10 ตัว แม้ว่าแมลงจะมีขนาดใหญ่
กว่ามด แต่เมื่อถูกฝูงมดรุมกัด ในขณะที่มันพยายามดิ้นเพื่อให้รอดพ้นจากการทาร้าย แต่แมลงตัว
ใหญ่ก็ทาได้แค่เพียงสะบัดให้มด 5 ตัว หลุดออกไปเท่านั้น ในขณะนั้นมดฝูงใหญ่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว
ก็มารุมกัดแมลง จนมันต้องพ่ายแพ้ถึงแก่ความตายในที่สุด
ฝูงมดช่วยกันแบกซากแมลงกลับรัง ในระหว่างทาง มดตัวหนึ่งก็ได้อวดอ้างถึงความสามารถ
ของตน โดยการตรงเข้าไปแบกหนวดครึ่งเส้นของแมลง แต่ปรากฏว่าแม้เพียงหนวดครึ่งเส้นของ
แมลง มันก็ไม่สามารถที่จะแบกได้ ครั้นเมื่อมันมองเพื่อน ๆ ที่ช่วยกันแบกแมลงยักษ์กลับรังอย่าง
สบาย มันจึงตะโกนเรียกเพื่อน ๆ มาช่วยกันแบกหนวดที่มันไม่สามารถจัดการได้ เมื่อเพื่อน ๆ 10 ตัว
มาช่วยกันก็สามารถแบกหนวดแมลงกลับรังได้ราวกับไม่ได้แบกอะไรเลย

นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย
ครั้งหนึ่งยังมีวัวอยู่สามตัว เป็นเพื่อนที่ดีมีความเกี่ยวข้องที่สามัคคีต่อกัน
วัวทั้งสามอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างที่ป่าใหญ่ในแอฟริกา วัวทั้งสามตัว จะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็น
เวลากินหญ้าหรือแม้แต่ในเวลานอน ก็จะอยู่ในที่ที่ใกล้ ๆ กันอยู่ตลอดเวลา มีอยู่ในวันหนึ่ง
ในขณะที่วัวทั้งสามตัวกาลังรวมกลุ่มกันยืนกินหญ้าอยู่นั้น ก็มีสิงโตหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาและ
ได้เห็น มันหมายที่จะบุกเข้าจับกินเป็นเหยื่อ
" ว้าว! พวกมันดูน่าอร่อยมากเลยทีเดียว "
แต่วัวทั้งสามตัวได้รวมพลังกันกางเขายืนจังก้าหันหน้าเข้าปะทะกับสิงโตอย่าง
ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวเกรงแต่อย่างใด " ม่อๆๆ กางเขาหันหน้าสู้กับสิงโต ห้ามแยกจากกันเป็นอัน
ขาด" จนทาให้สิงโตไม่กล้าเข้าใกล้ และหนีไป
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ใบงาน : ระบายสีรูปทรง
Color the circle red. ให้นักเรียนระบายสีรูปทรงกลมด้วยสีแดง
Color the square green. ให้นักเรียนระบายสีรูปสี่เหลี่ยมด้วยสีเขียว
Color the triangle yellow. ให้นักเรียนระบายสีรูปสมเหลี่ยมด้วยสีเหลือง
Color the star blue. ให้นักเรียนระบายสีรูปดาวด้วยสีฟ้า
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สัปดาห์ที่ 18 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 86

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1ป.1/5
ท 4.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป. 1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง, บอกสระพยัญชนะ วรรณยุกต์, การพูดสือ่ สาร, มารยาทในการฟัง
2. การบวกของสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
3. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับขนาด shape 2
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า ร้องเพลง Good morning
2. เล่าประสบการณ์วันหยุด
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน การอยู่ร่วมกัน
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง กอไผ่ แสดงท่าทางตามจินตนาการและนาเพื่อน ๆ ทาตาม
2. สระ เอือ
2.1 ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้ว ครูอ่านชี้ตามตัวหนังสือให้ฟัง นักเรียน
อ่านตาม นักเรียนจับกลุ่มอ่าน และนักเรียนอ่านทีละคน(วรรณคดีลานาหน้าสามสิบเอ็ด) แล้วตอบคาถามจาก
เรื่องที่อ่าน
2.2 ครูร้องบทร้องเล่นใบ้เบื้อ ให้นักเรียนฟัง และฝึกให้นักเรียนร้องจนคล่อง
2.3 ครูนาบัตรคาพยัญชนะต่าง ๆ ให้นักเรียนแข่งกันนาไปติดลงในคาที่ครูกาหนดให้ บนกระดาน(หรือกระดาษ
ที่ประดิษฐ์เป็นสื่อ) และฝึกนักเรียนอ่าน
2.4 นักเรียนเลือกคาที่ชอบมาแต่งประโยค แล้ววาดภาพประกอบ ระบายสี
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
เข้าสู่ สถานการณ์ “นับอย่างไร”
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูเล่าสถานการณ์ “ครูมีชมพู่ กับ ขนม อย่างละหลายชุด ครูต้องการให้นักเรียนช่วยหา
วิธีนับและเขียนแสดงวิธีนับให้ครูดู”
3.3 ครูแจกใบคาสั่งให้แต่ละกลุ่ม ครูอ่านคาสั่งนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ แล้วครูถามความเข้าใจ
นักเรียนเกี่ยวกับคาสั่ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
คาสั่ง“ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแสดงวิธีการหาจานวนสิ่งของที่ครูกาหนดให้โดยคิดให้ได้
หลากหลายวิธีที่สุด”
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3.4 ครูติดภาพ บนกระดาษ
3.5 ครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ ภาพชมพู่กับขนม กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน ให้แต่ละกลุ่ม
3.6 นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรม ฟังแนวคิดนักเรียน และใช้คาถามกระตุ้น
เช่น
- นับอย่างไรดี
- นับวิธีอื่นได้อีกไหม
3.7 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นาเสนอผลงาน อธิบายแนวคิดให้เหตุผลประกอบ
การนาเสนอ ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังนี้
- จานวนของชมพู่และจานวนของขนม
- วิธีการนับ
3.9 นักเรียนทาใบงาน “การนับอย่างไร” ให้สวยงาม
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลงกอไผ่ แสดงท่าทางตามจินตนาการ นาเพื่อน ๆ ทาตาม
2. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับขนาด shape 2
2.1 ครูติดแผนภูมิเพลง Antonyms
2.2 ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านเนื้อเพลงตามครู ร้องเพลงตามครู
2.3 นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทาง
2.4 นักเรียนดูภาพช้างและไก่ แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นสัตว์เหล่านี้หรือไม่และให้นักเรียนบอก
ลักษณะความแตกต่างระหว่าง 2 ภาพนี้
2.5 ให้นักเรียนพูดตามครูว่า คาว่าใหญ่ คือ big คาว่าเล็ก คือ small
2.6 ให้นักเรียนดูดินสอและไม้บรรทัดแล้วให้เปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของ 2 สิ่งนี้
2.7 นักเรียนพูดตามครูว่า คาว่าสั้น คือ short คาว่ายาว คือ long
2.8 ให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาหยิบภาพไก่ให้เพื่อนดู ให้เพื่อนตอบว่าไก่ตัวเล็ก แล้วครูพูดว่า
A chicken is small. หรือ A small chicken. ให้นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง
2.9 นักเรียนอาสาสมัครหยิบภาพช้างให้เพื่อนดู เพื่อนตอบว่า ช้างตัวใหญ่ แล้วครูพูดว่า An elephant
is big. หรือ A big elephant. นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง
2.10 นักเรียนอาสาสมัครหยิบดินสอให้เพื่อนดู เพื่อนตอบว่า ดินสอสั้น แล้วครูพูดว่า A pencil is short.
A short pencil. นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง
2.11 นักเรียนอาสาสมัครหยิบไม้บรรทัดให้เพื่อนดู เพื่อนตอบว่า ไม้บรรทัดยาว แล้วครูพูดว่า
A ruler is long. A long ruler. นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง
3.16 ครูติดบัตรภาพและของจริงบนกระดานโดยเขียนหมายเลขไว้ข้างล่างรูปและสิ่งของนั้น เช่น หมายเลข
1 รูปช้าง 2 รูปไก่ 3 ดินสอ 4 ไม้บรรทัด
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3.17 ให้นักเรียนดูแถบประโยค A Chicken is small. A small chicken. An elephant is big. A big
elephant. A pencil is short. A short pencil. A ruler is long. A long ruler. แล้วฝึกพูดตามครู
3.18 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละคนฝึกพูดทีละประโยค เช่น คนที่ 1 พูดประโยคอธิบายภาพ
หมายเลข 1 คนที่ 2 พูดอธิบายภาพหมายเลข 2 เป็นต้น จากนั้นรอบที่ 2 เปลี่ยนเป็น คนที่ 1 พูดอธิบายภาพที่
2 คนที่ 2 พูดอธิบายหมายเลข 3 วนไปเรื่อย ๆ จนทุกคนได้พูดครบทุกประโยค
3.19 นักเรียนดูแถบประโยคทั้งหมดและอ่านตามครูทีละประโยค
3.20 นักเรียนอาสาสมัครออกมาทีละ 3 คน ให้ชูบัตรภาพ/สิ่งของ แถบประโยคอธิบายภาพ 2 ประโยค
แล้วให้เพื่อน ๆ ในห้องอ่านประโยคพร้อมกัน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น ใบ้เบื้อ
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ”
2. เพลง “กอไผ่” ‘Antonyms”
3. ภาพสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต
4. บัตรภาพหรือของจริง เช่น ไก่ chicken, ช้างelephant, ไม้บรรทัด ruler, ดินสอ pencil

1.สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
2. ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การวาดภาพระบายสี - การท่องบทร้องเล่น
- การอ่านแจกลูก
สะกดคา
- การแต่งประโยค

ศิลปะ
- การร้องเพลงและแสดงท่าทาง
ประกอบอย่างสนุกสนาน

ภาษาอังกฤษ
- บอกคาศัพท์ และบอก
ความหมายคาที่กาหนดให้ได้
-เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของคาและกลุ่มคาที่ฟัง

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการเขียน
แสดงวิธีหาจานวน
สิ่งของ

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันเสาร์
- อาทิตย์
- การปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 18 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 87

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8
ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3
ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. การบอกความหมายของคา, การเขียนสื่อสาร, มีมารยาทในการเขียน,
การบอกความหมายของคา, การอ่านบทร้อยกรอง, มารยาทในการอ่าน
2. การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 : การจัดกลุ่มการบวก
3. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับขนาด shape 2
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
2. เล่าประสบการณ์ประจาวัน ความดีที่ทา
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
การเรียนรู้
1. Brain Gym ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือหนึ่งวางที่ตาแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ
จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูกเปลี่ยนมือทาเช่นเดียวกัน
2. สระเอีย สระเอือ (การออกเสียง เขียนคา และแต่งประโยค)
2.1 ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้ว ครูอ่านชี้ตามตัวหนังสือให้ฟัง นักเรียนอ่านตาม นักเรียน
จับกลุ่มอ่าน และนักเรียนอ่านทีละคน (วรรณคดีลานา หน้า 32)
2.2 นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะและสระ (ครูอ่านทบทวนการออกเสียงสระเอีย สระเอือ ให้นักเรียนฟัง
นักเรียนฝึกออกเสียงให้ชัดเจน
2.3 ครูฝึกนักเรียนร้องบทร้องเล่น ใบ้เบื้อ โดยครูอ่านให้ฟังพร้อมชี้ตามตัวอักษรทีละคาอย่างช้า ๆ จากนั้นฝึก
นักเรียนอ่านพร้อมกัน
2.4 ครูแจกบัตรคาตามบทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ” ให้นักเรียนประสมคา/แจกลูกสะกดคา
2.5 ครูแจกใบงานให้นักเรียนฝึกเขียนคา ที่ประสมสระเอือ ตามภาพ (เสือ, เรือ, มะเขือ) ฝึกแต่งประโยค
ง่ายๆ เป็นเรื่องสั้นๆ ในใบงาน
2.6 ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาเล่าเรื่องที่แต่ง
2.7 ครูนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนออกมาเล่า
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนที่มากกว่า 10
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ทาชั่วโมงที่แล้ว
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
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3.2 นักเรียนเข้ากลุ่มครูแจกใบกิจกรรม “ฉันกับเธอเป็นใคร” ครูอ่านคาสั่งในกิจกรรมนักเรียน
อ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนเขียนภาพบล็อกตัวเลขลง
และ
แทนจานวนดังกล่าว
3.3 ครูแจกอุปกรณ์ให้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ภาพบล็อก กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน
3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติฟังแนวคิดนักเรียนและใช้คาถามกระตุ้น เช่น
จะเขียนแทนจานวนทั้ง 2 จานวนนั้นอย่างไรดี
3.5 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นาเสนอผลงาน อธิบายแนวคิดให้เหตุผล
ประกอบการนาเสนอ ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังนี้
1) 10 กับ 2 เป็นเท่าไร และเมื่อ 10 กับ ตัวเลขอื่นเป็นเท่าไร
2) ยกตัวอย่างจานวน เช่น 17 มีที่มาอย่างไร
3) เลขใดอยู่หลักหน่วย เลขใดอยู่หลักสิบ
4) การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวนที่มากกว่า 10
3.7 ให้นักเรียนทาใบงาน สถานการณ์ “ฉันกับเธอเป็นใคร”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym “เพลงฟ้าลั่น” แสดงท่าทางประกอบ
2. การบอกชื่อคาศัพท์เกี่ยวกับขนาด shape 2
2.1 ครูทบทวนคาศัพท์ 3 ชุด “Circle, square, triangle, star” “ Pen, pencil, book, school bag,
chair” “Big, small, long, short, chicken, elephant”
2.2 ครูให้นักเรียนฝึกซ้าเป็นกลุ่มและเป็นคู่ โดยใช้สถานการณ์ ต่อไปนี้
A Chicken is small. A small chicken.
An elephant is big. A big elephant.
A pencil is short. A short pencil.
A ruler is long. A long ruler. ให้นักเรียนทาเช่นนี้จนครบทุกคา (สลับกันถามและตอบ)
2.3 นักเรียนทาพจนานุกรมภาพ จากคา “big, small, long, short”
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้อยกรอง เช่น ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน
4. เล่านิทานคุณธรรมให้นักเรียนฟัง เช่น เรื่อง หนูแป้งแปลงขุมทรัพย์ พ่อค้ากับลา เป็นต้น
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
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1.
2.
3.
4.

บทร้อยกรอง “ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน” บท ร้อ ง เล่น “ใบ้เบื้อ”
เพลง “ฟ้าลั่น”
นิทานคุณธรรม เรื่อง พ่อค้ากับลา
สถานการณ์ “ฉันกับเธอเป็นใคร”

วัดและประเมินผล
1.สังเกต
2. ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
-ใบงาน “ฉันกับเธอเป็น - การเล่าเรื่อง
- การทางานกลุ่ม
ใคร”
- การอ่านแจกลูก
- เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ -พจนานุกรมภาพ
สะกดคา
ในหมู่บ้าน
- การเขียนคาที่ประสม
ด้วย สระเอือ
- การแต่งประโยค
- การเล่าเรื่องที่แต่งโดย
คาที่เขียน
ศิลปะ
-แสดงท่าทางประกอบ
เพลงอย่างสนุกสนาน

ภาษาอังกฤษ
- บอกคาศัพท์ และบอก
ความหมายคาที่
กาหนดให้ได้

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การปฏิบัติตามกติกา
ของห้องเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการเขียน
สัญลักษณ์แทนมากกว่า
10

498

สัปดาห์ที่ 18 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 88

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2
ท 2.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป1/1 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2
ค 6.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/ 2

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงคาที่มีวรรณยุกต์, การเขียนคา, มีมารยาทในการเขียน,
การเขียนคาทีม่ ีวรรณยุกต์, การอ่านบทร้อยกรอง
2. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน : เปรียบเทียบจานวนที่ มากกว่า 10
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า Good morning, Hi, Hello, How are you?
2. เล่าประสบการณ์ประจาวัน ความดีที่ทา
การเรียนรู้
1. Brain Gym จับตัว “เพลงส่วนประกอบของร่างกาย” ปรบมือแสดงท่าทาง ตามจินตนาการ
2. สระเอือ
2.1 ท่องบทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ” บทร้องเล่นที่เคยเรียนมาแล้ว ขณะอ่านครูใช้มือชี้ภาพตัวละครในเรื่องที่อ่าน
ไปด้วยช้า ๆ ด้วยน้าเสียงธรรมชาติ และอ่านเน้นให้มีท่วงทานองและจังหวะ เสียงสูงต่า จากนั้นฝึกนักเรียนฝึก
ออกเสียงให้ชัดเจน
2.2 ครูฝึกนักเรียนคัดลายมือ คาว่า มะเขือ เจือ เผือ เรือ เสือ (ในใบงานมีคาและมีภาพตรงกับคา)
2.3 นักเรียนส่งงานพร้อมอ่านสะกดคาและบอกความหมายของคาที่อ่านอย่างน้อย 1 คาให้ครูฟัง
ทีละคน
2.4 ครูให้นักเรียนอ่านบทร้องเล่น และสังเกตคาที่มีวรรณยุกต์กากับ แล้วให้นักเรียนเขียนลงใน
สมุด 5 คา แล้วให้หาคาใหม่ที่มีวรรณยุกต์เหมือนกันลงในใบงาน
2.5 ให้นักเรียนนาคาใหม่ที่มีวรรณยุกต์ เหมือนคาในบทกลอน เช่น บ้า ท่า ใบ้ แล้วให้นักเรียนวาด
รูปประกอบระบายสีให้สวยงาม
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน : เปรียบเทียบจานวนที่ มากกว่า 10
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ทาชั่วโมงที่แล้ว
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา “จานวนไหนมากกว่ากัน”
สถานการณ์ปัญหา : จานวนไหนมากกว่าครูไปเลือกซื้อกระดาษสีสาหรับมาแจกนักเรียน ครูเจอกระดาษ
อยู่สองสีครูอยากรู้ว่าจานวนกระดาษในสีไหนมากกว่าและมากกว่าเท่าไร
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3.2 ครูตั้งคาถามว่า “14 เกิดจากอะไร” และรอฟังแนวคิดจากคาตอบของนักเรียน
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกใบงาน “เปรียบเทียบอย่างไร”ครูอ่านคาสั่งในกิจกรรมนักเรียนอ่านตาม พร้อม
กัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบว่ากระดาษทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มไหนมากกว่า และมากกว่าเท่าไร มีวิธีการ
เปรียบเทียบอย่างไร
3.4 ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ได้แก่ บัตรกระดาษ 2 สี เช่น สีแดงกับสีน้าเงิน
เป็นต้น จานวน 13 และ 15 บล็อก กระดาษปรู๊ฟ และ ปากกาเมจิก ใบงานเปรียบเทียบอย่างไร
(คาสั่งใบงาน : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบว่ากระดาษ 2 สีที่ครูแจกให้ สีไหนมากกว่า และมากกว่าอย่างไร มี
วิธีการเปรียบเทียบอย่างไร
3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือ ปฏิบัติการหาวิธีเปรียบเทียบกระดาษทั้งสองกลุ่ม (กระดาษจานวน 13 และ 15
ว่าสีไหนมากกว่ากัน) ครูเดินดูการปฏิบัติ ฟังแนวคิดนักเรียนและใช้คาถามกระตุ้น เช่น
- มีวิธีเปรียบเทียบได้อย่างไร
- จะแสดงการเปรียบเทียบอย่างไร
3.6 ให้นักเรียนแสดงวิธีการเปรียบเทียบกระดาษทั้ง 2 สี
3.7 ให้นักเรียนใช้บล็อกในภาพเปรียบเทียบ
3.8 นักเรียนนาผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนนาเสนอผลงานอธิบายวิธีการเปรียบเทียบและ
บอกเหตุผลประกอบแนวคิด ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง“ว่าวปักเป้า” สนทนาจากเนื้อเพลง
2. ของเล่นท้องถิ่น
2.1 ครูนานักเรียนไปกลางสนามให้สังเกตการเคลื่อนไหวของว่าวบนอากาศให้เคลื่อนไหวตามลักษณะของลม
2.2 ให้นักเรียนสังเกตรูปร่างของว่าวว่าเหมือนอะไร (คาดการคาตอบ สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม วงกลม ผีเสื้อ
นก เป็นต้น) ทาไมถึงลอยได้ ช่วยกันอธิบายหาเหตุผล
2.3 ครูนาว่าวจริงมาให้นักเรียนดู และนักเรียนช่วยกันบอกส่วนประกอบสาคัญของว่าว และส่วนใดน่าจะทา
ให้ว่าวลอยได้ (เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากหาคาตอบ)
2.4 นักเรียนเขียนส่วนประกอบต่างๆของว่าวในใบงาน : ว่าวคืออะไร
2.5 ครูให้นักเรียนไปค้นคว้า เรื่อง “ว่าว” เกี่ยวกับว่าวที่นิยมเล่นในท้องถิ่น หรือว่าวจากสังคมอื่นๆ และ
ฤดูกาลกับการเล่นว่าว จากเอกสารในห้องสมุด/สัมภาษณ์ครู/รุ่นพี่ (เขียนรายงานสั้นๆ และเตรียมนาเสนอในวัน
ต่อไป)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. รายงานการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องบทร้องเล่น ปลูกความดี
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ปลูกความดี” บทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ”
2. เพลง “ส่วนประกอบของร่างกาย” เพลง “ว่าวปักเป้า” เพลง “การบวก”
3. สถานการณ์ “จานวนไหนมากกว่ากัน”

สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าประสบการณ์
ประจาวัน

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
ใบงาน : ว่าวคืออะไร
- การอ่านสะกดคาและ
บอกความหมายของคา
- การเขียนและสร้างคา
ใหม่ด้วยสระเอือ
- แสดงความคิดเห็นจาก
การฟังบทร้องเล่นปลูก
ความดี

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธี
เปรียบเทียบจานวน
มากกว่า 10
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สัปดาห์ที่ 18 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 89

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/2
ส 4.2 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การเขียนคา, มารยาทในการเขียน, การเขียนคาที่มีวรรณยุกต์
2. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน : เปรียบเทียบจานวนที่ มากกว่า 10
3. การวาดภาพระบายสี, การร้องเพลงทาท่าทางประกอบ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
2. เล่าประสบการณ์ประจาวันเกี่ยวกับข่าวในพระราชสานัก
3. สนทนาและรายงานการทาหน้าที่/รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลงสวัสดี ประกอบท่าทาง
2. สระเอือ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น บทอาขยาน ฝนตกแดดออก (วรรณคดีลานาหน้า 30, 31 และ 32)
2.2 ครูทบทวนการแจกลูกสะกดคา คาที่ประสมสระเอือ มะเขือ เจือ เผือ เรือ เสือ ตามใบงานของนักเรียน
แล้วนามาแต่งประโยค
2.3 นักเรียนฝึกหาคาที่มีวรรณยุกต์ที่นักเรียนรู้จักมา 1 คา พร้อมวาดภาพประกอบ เช่น โต๊ะ วาดรูปโต๊ะ
และระบายสีให้สวยงาม
2.4 นักเรียนเล่นเกมหาคาที่มีวรรณยุกต์กากับหรือเกมอื่นๆตามความเหมาะสม
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน : เปรียบเทียบจานวนที่ มากกว่า 10
3.1 ครูนาผลงานนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วมาติดแสดงหน้าชั้น จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
กิจกรรมที่ทาชั่วโมงที่แล้ว
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม แล้วส่งตัวแทนรับอุปกรณ์จากครู ได้แก่ รูปภาพกระดาษจานวน 9 และ 11 บล็อก
กระดาษปรู๊ฟ และปากกาเมจิก
3.3 ครูแจกใบงานเปรียบเทียบอย่างไร (คาสั่งใบงาน : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบว่ากระดาษ 2 กลุ่มที่
ครูแจกให้ กลุ่มไหนมากกว่า และมากกว่าอย่างไร มีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร)
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3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีเปรียบเทียบกระดาษทั้งสองกลุ่มที่ครูแจกให้และแสดงวิธีการเปรียบเทียบ
ครูเดินดูการปฏิบัติ และฟังแนวคิดนักเรียน เหตุผลของนักเรียน จากการทางานและการพูดคุย
ในกลุ่ม ครูใช้คาถามกระตุ้น เช่น
- มีวิธีเปรียบเทียบได้อย่างไร
- จะแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างไร
3.5 นักเรียนนาผลงานจัดแสดงหน้าชั้นเรียนครูให้นักเรียนนาเสนองานทีละกลุ่มให้อธิบายวิธีการเปรียบเทียบ
และบอกเหตุผลประกอบแนวคิดการเปรียบเทียบ ครูและเพื่อน ฟังการนาเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น ดังนี้
1) วิธีการจัดบล็อก
2) วิธีการเปรียบเทียบจานวน 10 – 20
3) ความหมาย เหตุผล และการใช้สัญลักษณ์แทนจานวน
3.7 ให้นักเรียนทาใบงาน “ฉันคือใคร”/“ใครมากกว่ากันนะ”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงสวัสดี, ประกอบท่าทางตามจินตนาการ
2. ของเล่นท้องถิ่น
2.1 นักเรียนร้องเพลง “ว่าวปักเป้า”และทาท่าประกอบ
2.2 ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอผลการสืบค้นเรื่องว่าว โดยครูเขียนชื่อว่าวที่เด็กพูดถึงบนกระดาน ฤดูกาล
ที่เล่นว่าว
2.3 ครูติดรูปภาพว่าว หรือว่าวของจริง และเขียนคาอธิบายสั้นๆ ได้แก่ ว่าวปักเป้า ว่าวจุฬา ว่าวสองห้อง
ว่าววงเดือน ครูอ่านให้นักเรียนอ่านตาม
2.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเล่นของเล่นในสมัยอดีตกับยุคของนักเรียน
(นักเรียนอาจจะเล่าประสบการณ์ที่เคยรับรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)
2.5 นักเรียนวาดภาพระบายสีว่าวที่ตนเองชอบ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น เช่น งูกินหาง
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “ฝนตกแดดออก”
2. บทร้องเล่น “งูกินหาง”
3. เพลง “สวัสดี”
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- วาดภาพระบายสี
- การเขียนคาที่มี
- การเล่าข่าวใน
วรรณยุกต์
พระราชสานัก
- การแต่งประโยคด้วย
- การร้องเพลงประกอบ
คาประสมสระเอือ
ท่าทาง
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การทาหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการ
เปรียบเทียบจานวน
10 -20

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่ผ่าน
มาใน Tablet วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อง ฝนตกแดดออก ในช่วงภาคบ่าย
คนละ 10-20 นาที แล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพื่อนฟัง

504

สัปดาห์ที่ 18 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 90

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1
ค 1.2 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/1 ว 8.1 ป.1/2 ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4 ว 8.1 ป.1/5
ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การท่องบทอาขยาน, มีมารยาทในการอ่าน, การเขียนคา, มารยาทในการเขียน
2. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน : เพิ่มขึ้นและลดลง
3. ทักษะพื้นฐานในการสร้างงาน, ทัศนศิลป์, การร้องเพลงทาท่าทางประกอบ
ภาคเช้า
ก่อนการเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า Good morning
2. เล่าประสบการณ์ประจาวัน
3. สนทนาและรายงานการทาหน้าที่/รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym “จับตัว”
2. สระเอือ สระเอือะ
2.1 นักเรียนท่องบทอาขยาน แมวเหมียว สนทนาจากบทอาขยาน
2.2 นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะและสระ (ครูอ่านทบทวนการออกเสียงสระเอือ สระเอือะ ให้นักเรียนฟัง
นักเรียนฝึกออกเสียงให้ชัดเจน ครูบรรยายการแยกเสียงคาที่ประสมสระเอือ สระเอือะ ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคา
ประสมสระเอือะ และบอกความหมายของคาอย่างน้อย 1 คา
2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง สระเอือ
2.4 นักเรียนทาใบงาน ครูกาหนดพยัญชนะมาประสมสระเอีย สระเอือ สระเอือะ อย่างละ 3 คา แล้วนักเรียน
ฝึกอ่าน
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจานวน : เพิ่มขึ้นและลดลง
3.1 ครูและนักเรียนทบทวนแบบฝึกเสริมทักษะเมื่อชั่วโมงที่แล้ว(นับสิ่งของ, เติมคาตอบ, หาจานวนที่
มากกว่า) เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูติดใบกิจกรรมเรื่อง บัตรตัวเลข บนกระดาน ครูอ่านคาสั่งในใบกิจกรรม
นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ
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ใบกิจกรรมเรื่อง บัตรตัวเลข

คาสั่ง
กิจกรรมที่ 1
- ให้นักเรียนพิจารณาว่าตัวเลขบนกระดานยังขาดจานวนใดและให้นักเรียน
ออกไปติดตัวเลขนั้น
- ให้นักเรียนอธิบายว่าทาไมถึงได้เลือกตัวเลขนั้นและทาไมถึงติดที่ตาแหน่งนั้น
กิจกรรมที่ 2
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเติมตัวเลขที่หายไปพร้อมทั้งอธิบายว่าทาไมถึงได้
เลือกตัวเลขนั้น
- นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.3 ครูติดบัตรตัวเลข 10 ถึง 20 บนกระดาน
3.4 ครูตั้งคาถามให้นักเรียนทายตัวเลขที่หายไป เช่น
- ตัวเลขอะไรอยู่ระหว่าง 11 กับ 13
- ตัวเลขอะไรอยู่ระหว่าง 15 กับ 18
3.5 ครูรอฟังคาตอบจากนักเรียนแล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกไปติดบัตรตัวเลขบนกระดาน
3.6 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่า ทาไมจึงเลือกบัตรตัวเลขนั้นบนกระดาน
3.7 ครูชวนนักเรียนสังเกตตัวเลขบนกระดานอีกว่า ยังขาดจานวนใดบ้าง และให้นักเรียนออกไป
ติดบัตรตัวเลข ที่ยังขาดนั้นบนกระดาน
3.8 ครูตั้งคาถามให้นักเรียนอธิบายเหตุผลการติดบัตรตัวเลขบนกระดาน เช่น
- ทาไมถึงเลือกตัวเลขนั้น
3.9 ครูตงั้ คาถามให้นักเรียนตรวจสอบบัตรตัวเลขบนกระดานอีกครั้ง
3.10 ครูกระตุ้นท้าทายให้นักเรียนลองใช้บล็อกตรวจสอบตัวเลขบนกระดานที่มีบัตรตัวเลขครบแล้ว เช่น
- จัดตัวเลขบนกระดานเป็นระบบได้อย่างไร
- ตัวเลขบนกระดานควรจัดวางอย่างไร
3.11 ครูชวนสนทนาอภิปรายสรุปในประเด็น
1) การจัดเรียงตัวเลข
2) เหตุผลการเติมตัวเลขและตาแหน่งที่เติม
3) ความสัมพันธ์ของตัวเลขบนกระดาน เช่น เท่ากัน, เพิ่มขึ้นทีละ.., ลดลงทีละ......
3.12 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 50 “เรียงลาดับให้ที” “ช่วยเติมตัวเลขให้หน่อย”
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลง “นกน้อย” แสดงท่าทางประกอบ
2. ว่าวทรงตัวได้อย่างไร
2.1 ครูทบทวนถึงชั่วโมงแรกที่นักเรียนได้สังเกตการเคลื่อนไหวของว่าวที่กลางสนามและนักเรียนทุกคนต่าง
ก็คาดเดาคาตอบ (ตั้งสมมุติฐาน) ว่าว่าวลอยได้เพราะอะไร (ครั้งก่อนยังไม่ได้ทดลอง เป็นเพียงการกระตุ้นให้
นักเรียนไปหาคาตอบด้วยตนเอง)
2.2 ครูถามนักเรียนว่า “ ใครกลับไปทดลองหาคาตอบบ้าง” ออกมาเล่าให้เพื่อนฟัง
2.3 ครูนาว่าวขนาดเล็ก ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ตัว
2.4 ครูเปิดพัดลมและให้นักเรียนนาว่าวมาจ่อที่พัดลมแล้วนักเรียนสังเกตการทรงตัวของว่าวขณะมีลมพัด
จากพัดลม
2.5 ครูถามนักเรียนว่า “ว่าวทรงตัวอยู่ด้วยเพราะเหตุใด” (คาตอบ “เพราะ มีลม” “มีหูสองข้าง” “มีหาง” “
มีแกนสองข้างเท่ากัน” อื่นๆ)
2.6 ครูให้นักเรียนตรวจสอบสมมติฐาน “ทาไมว่าวจึงทรงตัวได้ดีเมื่ออยู่บนอากาศ” (วัตถุมีความสมดุลได้
อย่างไร)
2.6 ให้นักเรียนทาร่มชูชีพจากถุงพลาสติกทดลองการทรงตัว (แกนสมมาตร)
2.7 นักเรียนทดลองแล้วสังเกตเหตุผลการการลอยตัว เชื่อมโยงไปสู่การลอยตัวของว่าว
2.8 นักเรียนทาการบ้านไปสารวจและทดลองวัสดุต่างๆเพื่อนามาทาว่าวให้สามารถลอยได้ในวันต่อไป
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น แมวเหมียว
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
5. สวดมนต์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “แมวเหมียว”
2. เพลง “สระเอือ” เพลง “นกน้อย”
3. ใบกิจกรรม เรื่อง บัตรตัวเลข
4. แบบฝึกที่ 50
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าประสบการณ์
ประจาวัน
- การทางานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์
- การตั้งคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะศึกษา
- การวางแผนการสังเกต
- การเลือกใช้วัสดุในการ
ตรวจสอบและการบันทึก
- การแสดงความคิดเห็น
และให้เหตุผล
- การนาเสนอผลงานด้วย
วาจา

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 50
- การร่วมกิจกรรม
- การเล่าประสบการณ์
ประจาวัน
- การทางานกลุ่ม
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การทาหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการเขียน
สัญลักษณ์แทนจานวน
การเพิ่มขึ้นลดลง
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 18
บทร้องเล่น
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บทร้อยกลองเล่นงูกินหาง
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เพลง
เพลงใบ้เบื้อ
เบือ เบื่อ เบื้อ

สระเอือ เบื่อ เบื้อ

มาดูคนบ้า ทาท่าใบ้เบื้อ
เพลง กอไผ่
กอ เอ๋ย กอไผ่ โดนลมไหว ร้องเพลงน่าฟัง
ฉันรัก รักกอไผ่จัง (ซ้า) ช่วยกาบังแสงแดดร่มเย็น

เพลง ฟ้าลั่น
แน่ะฟังฟ้าลั่น (ซ้า)
ได้ยินไหม (ซ้า)
เสียงฝนตกดังเปาะแปะ (ซ้า) เราเปียกปอน (ซ้า)
ปลูกความดี
ปลูกต้นข้าว
ปลูกถั่วงา
ปลูกอย่างใด
ตามพืชพันธุ์

ได้เมล็ดข้าวดังเขาว่า
ได้ถั่วงาเป็นแม่นมั่น
ได้ผลอย่างเดียวกัน
หว่านลงจงเข้าใจ

เพลง ส่วนประกอบของร่างกาย
ตาเรามีไว้ดู
จมูกอยูก่ ลาง
มือเรามีสองมือ
ส่วนขาของเราเดินได้

หูเรามีไว้ฟัง
เอาไว้สาหรับหายใจ
เอาไว้จับถือทางานทั่วไป
ไปไหนๆด้วยขาของเรา
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เพลง “การบวก”
มานีนั่งขายมะพร้าว อย่ามัวเศร้ารีบมาจอง กองละ
2 ผลรสดีน่าลอง ชูใจเฝ้าตรึกตรอง มะพร้าว 2 กอง
รวมมีกี่ผล (สามารถเปลี่ยนจานวนได้ตามความเหมาะสม)

เพลง “ว่าวปักเป้า”
ปักเป้าถลาเล่นลม
ชื่นชมระรี้ระริก
ปักเป้าส่ายหางดิก ๆ
ระริ้ระริก น่ารัก น่ารัก
เพลงการบวกนับเพิ่ม
มีเงินอยู่สิบบาท
ขายได้ห้าบาทแล้วหนา

ไปตลาดไปขายของมา
รวมเงินตรามีค่าสิบห้าบาท

เพลงสวัสดี
เมื่อเจอกันเราทักกัน สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ
เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะ
เมื่อจากไปยกมือไหว้สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ

เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ
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เพลงสระเอือ
เอ อือ ออ (ซ้า) รวมเรียกสระเอือ เอือ เอือ เอือ เอ นั้นเดินนาหน้า
อือ นั้นมาข้างบน ออ ขอตามด้วยคน สุขเหลือล้น ไปกันสามเกลอ

เพลง นกน้อย
นกเอย นกน้อยน้อย บินล่องลอยตามสายลม
ปีกหางกางสวยสม
บินตามลมระเริงใจ
นกเอย นกน้อยน้อย บินล่องลอยตามลมไป
บอกแม่ว่าดวงใจ
แม้ห่างไกลคะนึงถึง

เพลง Antonyms
Elephant, why are you so big?
Chicken, why are you so small?
Think. Do you know why? Do you know why?
Can you tell me?
Think. Do you know why? Do you know why?
Can you tell me?
La la la la la la la la la la la la la
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นิทาน

นิทาน เรื่อง พ่อค้ากับลา
พ่อค้าเร่คนหนึ่ง พาลาของเขาไปที่ชายทะเลเพื่อซื้อเกลือ เส้นทางกลับบ้านของ
เขานั้น ต้องข้ามลาธาร ลาบรรทุกเกลือมาก้าวพลาด ล้มลงโดยบังเอิญ พอลุกขึ้นมาของที่
บรรทุกมานั้นเบาขึ้นเป็นอันมาก เพราะน้าทาให้เกลือ ในกระสอบละลายไปจนหมด พ่อค้าเร่
กลับมาซื้อเกลือใส่ลงไปใหม่จานวนมากกว่าเก่า เมื่อมาถึงลาธาร ลาแกล้งล้มลงที่จุดเดิม เมื่อ
ยืนขึ้น น้าหนักของที่บรรทุกมาลดลงไปมากมันร้องอย่างได้รับชัยชนะ เหมือนกับว่า ได้สิ่งที่
ปรารถนา พ่อค้าเร่ เห็นเล่ห์กลของลา จึงพามันกลับมาที่ชายทะเลอีกเป็นครั้งที่สาม คราวนี้
เขาซื้อสินค้าที่เป็นฟองน้าแทนที่จะซื้อเกลือ ลาเล่นเกมโง่ๆ อีกครั้ง คือแกล้งล้มลงเมื่อมาถึง
ลาธารสายเดิม ฟองน้านั้นดูดซับน้าจนอิ่มตัว เพิ่มน้าหนักขึ้นไปอีกมาก ดังนั้น
เล่ห์กล
ของลา กลับเล่นงานตัวมันเอง เพราะขณะนี้ น้าหนักบนหลังของลา เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
นั่นเอง

1.
2.
3.
4.
5.

คาถามสาคัญ
1. ตัวละครสาคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง
2. ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน
3. นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด
4. ถ้านักเรียนบอกลาได้ นักเรียนจะบอกลาว่าอย่างไร
5. นักเรียนเคยทาอะไรที่มีลักษณะแบบลา นักเรียนรู้สึกอย่างไร
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ใบงาน ว่าวคืออะไร
เขียนชื่อส่วนต่างๆ ของว่าวโดยนาคาศัพท์จากข้างล่างใส่ลงในช่องว่าง

หัวว่าว
ริ้วว่าว
หางว่าว

กรอบ

สายคะนุง

516

ใบงานเสริม ร่ม
ว่าวมีความจาเป็นต้องมีความสมดุลในการทรงตัวบนอากาศ ร่มของนักดิ่งพระสุธาก็มีความจาเป็นต้องมี
ความสมดุลในการทางาน “นักเรียนลองฝึกทาร่มที่ประดิษฐ์ง่ายๆโดยหาจุดสมดุล”

อุปกรณ์
กรรไกร ถุงพลาสติก แผ่นพลาสติก เชือก

ขั้นตอนการทา
1.
2.
3.
4.

ตัดถุงพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ผูกเชือกแต่ละเส้นทั้งสี่มุม
ผูกเชือกทั้งสี่เส้นรวมกัน โดยใช้ตุ๊กตาทหาร หรือก้อนหิน
สังเกตขณะที่ร่มกาลังลอยลงมาสู่พื้นดิน
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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 91

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4
ท 3.1 ป.1/5 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1./3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง, เล่าเรื่องที่ฟัง, แสดงความคิดเห็น, พูดสื่อสาร, มีมารยาทในการฟัง, เขียน
สื่อสารด้วยประโยคง่ายๆ, มีมารยาทในการเขียน
2. ัานวนที่มากกว่า 10 : การเรียงลาดับบนเส้นัานวน
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi. Hello. Good morning. How are you today?
2. เล่าประสบการณ์วันหยุด
3. สนทนาและรายงานการทาหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym กามือทั้งสองข้าง ยกไขว้กันหลับตา เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมกัน หมุนเป็นวงกลม สอง
วงต่อกัน คล้ายเลขแปดในแนวนอน
2. สระเออ
2.1 ครูและนักเรียนท่องบทร้องเล่น “ละเมอ” พร้อมทาท่าทางประกอบ หรือเคาะัังหวะ โดยอ่านเป็น
กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก อ่านเป็นคู่ และรายบุคคล
2.2 นักเรียนหาคาที่ประสมด้วยสระเออ ัากบทร้องเล่น
2.3 เขียนคาที่มีสระเออ บนกระดาน ฝึกอ่านแักลูกสะกดคา
2.4 นักเรียนทาใบงาน ัับคู่ภาพกับข้อความที่สัมพันธ์กัน
3. ัานวนที่มากกว่า 10 : การเรียงลาดับบนเส้นัานวน
3.1 ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
เข้าสู่สถานการณ์ “กบกระโดด”
3.2 ครูเล่าสถานการณ์ดังต่อไปนี้ “ครูเดินไปในทุ่งนาไปเัอกบ เดินต่อไปอีกไปเัอกระต่าย ให้
นักเรียนลองทาท่าทางของกระต่ายกระโดด และกบกระโดด ต่อมากบกับกระต่ายตกลงกันว่าัะกระโดด
แข่งขันกัน ครูอยากทราบว่า ตาแหน่งที่กบ กับกระต่ายกระโดดได้คือตาแหน่งที่เท่าไร และอยากรู้ว่า
กระต่ายหรือกบัะชนะ และชนะกันเท่าไร
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแนะนาอุปกรณ์แล้วให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ได้แก่ เส้นัานวน
รูปกบและกระต่าย บล็อก กลุ่มละ 30 บล็อก รางบล็อก กลุ่มละ 3 ราง กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเมัิก
3.4 ครูแักคาสั่งและอธิบายคาสั่ง แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 2 รอบ
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คาสั่ง เรื่องเส้นจานวน
1) ให้นักเรียนช่วยกันหาตาแหน่งที่กบและกระต่ายกระโดดได้
2) ให้นักเรียนหาว่ากบหรือกระต่ายชนะ และชนะอยู่เท่าไรโดยใช้บล็อกช่วยในการหา
3) ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนัานวนที่กบและกระต่ายกระโดดไปได้ และ เขียนสัญลักษณ์
แทนการหาผลของการกระโดดชนะ
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติฟังแนวคิดและเหตุผลของนักเรียนระหว่างการทางานกลุ่ม
และใช้คาถามกระตุ้น ดังนี้
- ัะหาอย่างไรัึงัะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะ
- ัะรู้ได้อย่างไรว่าใครชนะ
- ัะรู้ได้อย่างไรว่าชนะเท่าไร
- ัะใช้สัญลักษณ์แทนได้อย่างไร
3.6 นักเรียนััดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนนาเสนอผลงานทีละกลุ่ม โดยให้อธิบาย
วิธีการหาตาแหน่ง อธิบายวิธีการหาผู้ชนะ อธิบายถึงวิธีการหาว่าชนะอยู่เท่าไรและการใช้สัญลักษณ์เขียน
แทน พร้อมบอกเหตุผลประกอบ ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น ดังต่อไปนี้
- การหาตาแหน่ง
- การหาผู้ชนะ
- การหาผลต่างของการกระโดดชนะ
- การใช้สัญลักษณ์เขียนแทน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ฝึกนั่งสมาธิ นับลมหายใั เข้า-ออก
2. สอบภาคปฏิบัติ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิักรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทร้องเล่น เช่น “ัูงหาง”
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ละเมอ”บทร้องเล่น “ัูงหาง”
2. สถานการณ์ “กบกระโดด”
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สังเกต
- การร่วมกิักรรม
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน

วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
- การท่องบทร้องเล่น
- การอธิบายแนวคิด
“ละเมอ”
การให้เหตุผล การเขียน
- การอ่านแักลูกสะกด สัญลักษณ์แทนัานวน
คาสระเออ
การเรียงลาดับัานวน
บนเส้นัานวน

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน
- การทาหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน

520

สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 92

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป 1/2 ต 1.1 ป.1/2
ต 1.2 ป.1/4 ต 1.3 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1. ท่องัาบทอาขยานที่กาหนด, การแต่งประโยค, การผันคา, การคัดลายมือ,
การเขียนคาพื้นฐาน
2. โัทย์ปัญหาการบวกที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. ฝึกนั่งสมาธิ นับลมหายใั เข้า- ออก
3. เล่าประสบการณ์ความดีที่ทา
การเรียนรู้
1. Brain Gym ฝึกนั่งสมาธิ แล้วปฏิบัติตาม
2. สระเออ นักเรียนท่องบทร้อยกรอง “คุณแม่ละเมอ” (คุณแม่ละเมอ คุณพ่อชะเง้อ คุณยายเพ้อเั้อ
เผอเรอออกมา)
2.1 นักเรียนหัดอ่านแักลูก สะกดคา ละเมอ อาเภอ หาเัอ ตัวเธอ เัอดี เออออ
2.2 สร้างคาใหม่ (คาที่ประสมด้วยสระเออ) และนามาแต่งประโยคอย่างน้อย1คา
2.3 นักเรียนอ่านบทร้องเล่น “ละเมอ”
2.4 นักเรียนระบายสีภาพคนนอนละเมอ
3. โัทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20
3.1 ครูนาผลงานนักเรียนัากชั่วโมงที่แล้วมาติดแสดงหน้าชั้นเรียน ัากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ทบทวนกิักรรมที่ทาชั่วโมงที่แล้ว ในประเด็นต่อไปนี้
- รู้ได้อย่างไรว่ากบหรือกระต่ายเป็นผู้ชนะ
- รู้ได้อย่างไรว่ากบหรือกระต่ายชนะเท่าไร
- ใช้สัญลักษณ์เขียนแทนได้อย่างไร
- ทาไมัึงใช้สัญลักษณ์เช่นนั้น
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูเล่าเรื่อง “ครูมีเมล็ดถั่วแดงอยู่ัานวนหนึ่ง ครูอยากให้ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกมากาเอา
เมล็ดถั่วแดงเท่าที่ัะกาได้”
3.3 ครูให้ตัวแทนกลุ่มวางเมล็ดถั่วแดงในถาด กลุ่มละ 1 ถาด
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3.4 ครูให้ทายว่ากลุ่มไหนน่าัะได้เมล็ดถั่วแดงัานวนมากที่สุด
3.5 ครูและนักเรียนช่วยกันััดเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่มและเปรียบเทียบัานวน สรุปผลผู้แพ้ผู้ชนะ
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็น
- ัะใช้บล็อกแสดงแทนัานวนเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่มได้อย่างไร
- ัะเขียนสัญลักษณ์แสดงแทนัานวนเมล็ดถั่วแดงของแต่ละกลุ่มได้อย่างไร
3.7 ครูบันทึกแนวคิดนักเรียนัากการอภิปราย บนกระดาษบรู๊ฟที่ติดบนกระดาน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงทาท่าประกอบเพลง งามแสงเดือน
2. สอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนาการเรียน/แนวปฏิบัติในวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อน ััดทาผลงานการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “งามแสงเดือน”
2. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
3. เมล็ดถั่วแดง
4. ถาด มีัานวนเท่ากับัานวนกลุ่มในห้องเรียน
สังเกต
- การร่วมกิักรรม
- การนั่งสมาธิ
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การระบายสีภาพ
- การอ่านแักลูก
สะกดคา
- การสร้างคาใหม่ที่
ประสมด้วยสระเออ
- การแต่งประโยคัาก
คาที่สร้างใหม่
- การอ่านบทร้องเล่น
“ละเมอ”

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด และ
การให้เหตุผล การแก้
โัทย์ปัญหาการบวกที่มี
ผลบวกไม่เกิน 20
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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 93

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ว 3.1 ป.1/1
ว 3.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. บทร้องเล่น, การอ่านสะกดคา, มารยาทในการอ่าน, การพูดแสดงความคิดเห็น
ัากเรื่องที่อ่าน
2. ัานวนที่มากกว่า 20
3. วิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทางานอย่างปลอดภัย
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าประสบการณ์/ข่าว/เหตุการณ์
การเรียนรู้
1. Brain Gym ทาท่าทางประกอบเพลง ยิ้ม
2. สระเออะ
2.1 ท่องบทร้องเล่น “ลุงฉีกับปูาแฉะ”
2.2 นักเรียนท่องบทร้องเล่น บทร้อยกรอง ที่เรียนมาแล้ว
2.3 นักเรียนอ่าน แักลูก สะกดคา คาที่ประสมด้วย สระเออะ เช่น เัอะเัอ เลอะเทอะ เปรอะเปื้อน
เยอะแยะ หนาเตอะ เงอะงะ ฯลฯ
2.4 นักเรียนคัดลายมือ แล้วฝึกอ่าน
2.5 ทาแบบฝึกหัด โยงเส้นคากับภาพให้ถูกต้อง
2.6 นาคาที่ประสม สระเออะ มาแต่งประโยค
3. ัานวนที่มากกว่า 20
3.1 ครูนาผลงานนักเรียนัากชั่วโมงที่แล้วมาติดแสดงหน้าชั้นเรียน ัากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
ทบทวนกิักรรมที่ทาชั่วโมงที่แล้ว
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
3.2 ครูนาเสนอกิักรรม ถั่วแสนกล โดยครูแักอุปกรณ์ให้ตัวแทนกลุ่มๆละชุด และแนะนาอุปกรณ์
ได้แก่ เมล็ดถั่วดา 1 ถุง ถาดเล็ก 3 ใบ กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น
3.3 ครูแักคาสั่งกิักรรมถั่วแสนกล แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่งกิจกรรมถั่วแสนกล
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาัานวนถั่วดาในถุง
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2. ให้นักเรียนช่วยกันััดเมล็ดถั่วดา พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์แทนเมล็ดถั่วดาและเลือกบล็อกมา
ใช้แทนถั่วดา
3. นักเรียนนาเสนอผลงาน
3.4 นักเรียนััดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนนาเสนอผลงานทีละกลุ่มโดยให้อธิบายวิธีการหา
ัานวนเมล็ดถั่วดา, อธิบายวิธีการััดเมล็ดถั่วดา, การเขียนสัญลักษณ์แทนและการเลือกบล็อกใช้แทนัานวน
เมล็ดถั่วดา พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบแนวคิด ครูและเพื่อนฟังการนาเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน
3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังนี้
1) การหาัานวน
2) การััดเมล็ดถั่วดา
3) การใช้บล็อกแทนเมล็ดถั่วดาและการเขียนสัญลักษณ์แทนัานวน
3.6 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 51 และ 52
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ร้องเพลงทาท่าประกอบเพลง ยิ้ม
2. การทดสอบการลอยได้ของว่าว
2.1 นักเรียนนาวัสดุที่ตนเองเลือกและอธิบายคุณสมบัติของวัสดุนั้น
2.2 ครูสาธิตวิธีการทาว่าว (หรือเชิญวิทยากรัากชุมชนมาช่วยสอน)
2.3 นักเรียนออกแบบว่าวตามที่ต้องการ และนาเสนอครูและเพื่อนสะท้อนการออกแบบ
2.4 นักเรียนลงมือทาว่าวตามที่ออกแบบ โดยตัดกระดาษว่าว ติดโครงไม้ติดองค์ประกอบให้ครบ
2.5 นักเรียนทดสอบการลอยได้ของว่าว และเปรียบเทียบกับว่าวของตนเองกับของเพื่อนมีผลการ
ทดสอบต่างกันอย่างไร
- วัสดุ
- รูปทรง
- ขนาด
- อื่น ๆ
2.6 นักเรียนตกแต่งและทาลวดลายต่าง ๆ เพิ่มเติม แล้วแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิักรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. สะท้อนและััดทาผลงานการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องบทร้องเล่น
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. เพลงยิ้ม
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2. บทร้องเล่น “ลุงฉีกับปูาแฉะ”
3. เมล็ดถั่วดา
4. ถาดเล็ก
5. แบบฝึกที่ 51 และ 52
6. แบบบันทึก : อะไรเป็นวัสดุที่ใช้ทาว่าวได้ดีที่สุด

สังเกต
- การร่วมกิักรรม
- การทางานกลุ่ม
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 51 และ 52 - การอ่านแักลูกสะกด
- ว่าว
คาที่ประสมด้วย
สระเออะ
- การสร้างคาใหม่
- การแต่งประโยคัาก
คาที่ประสมด้วย
สระเออะ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการ
นาเสนอและการสะท้อน
ผลงาน ัานวนที่
มากกว่า 20
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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 94

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3
ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ว 4.1 ป 1/1 พ 5.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/2 ศ 2.1 ป 1/2
ศ 2.1 ป 1/3 ศ 2.1 ป 1/4 ศ 3.1 ป 1/1 ศ 3.1 ป 1/2
สาระการเรียนรู้ 1. อ่านบทร้องเล่น, อ่านสะกดคา, บอกความหมาย, มีมารยาทในการอ่าน,
การเขียนคา, มีมารยาทในการเขียน
2. การใช้สัญลักษณ์เขียนแทนัานวนที่มากกว่า 10
3. ระบุอันตราย, สาเหตุของการเกิดอันตรายในบ้าน, การร้องเพลงประกอบท่าทาง
4. การทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์
การเรียนรู้
1. Brain Gym ทาท่าทางประกอบเพลง ต่า ตา ต้า
2. สระ เออะ
2.1 ท่องบทร้องเล่น ลุงฉีกับปูาแฉะ
2.2 นักเรียนหาคาที่มีสระเออะ แล้วนาไปเขียนลงในสมุด
2.3 ครูนาบัตรคามาให้นักเรียนอ่านสะกดคา เช่น เัอะเัอ เลอะเทอะ เปรอะเปื้อน เยอะแยะ
หนาเตอะ เงอะงะ เฉอะแฉะ
2.4 นักเรียนโยงเส้นัับคู่คาให้มีความหมาย
2.5 นักเรียนนาคาที่ได้มาแต่งประโยค แล้วฝึกอ่าน
3. การใช้สัญลักษณ์เขียนแทน : การเขียนแทนัานวนที่มากกว่า 10
3.1 ครูและนักเรียนทบทวนในกิักรรมชั่วโมงที่แล้วมา
3.2 ครูให้นักเรียนดูรูปบ้านที่ครูเตรียมไว้ และตั้งคาถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้ ในภาพมีบ้านกี่หลัง และให้
นักเรียนอธิบายวิธีการหาัานวนบ้านทั้งหมด
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา
3.3 ครูเล่าเรื่องสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนฟัง ดังนี้
ครูเคยปลูกดอกทานตะวัน ตอนปลูกครูโรยเมล็ดเป็นแถว รดน้าทุกวันไม่นานมันก็โตและออก
ดอก แต่ไม่รู้ว่ามีจานวนทั้งหมดกี่ดอก ให้นักเรียนช่วยหาจานวนดอกทานตะวัน ที่ครูปลูกไว้ โดยเขียน
แสดงวิธีการหาคาตอบด้วย
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3.4 นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ดังนี้ รูปภาพดอกทานตะวัน กระดาษปรู๊ฟ
สีเทียน กาว กรรไกร
3.5 นักเรียนช่วยกันหาวิธีการหาคาตอบัานวนของดอกทานตะวัน และการเขียนแสดงวิธีการหา
ัานวนคาตอบ ครูเดินดูการปฏิบัติ ฟังแนวคิดนักเรียนแต่ละกลุ่มและใช้คาถามกระตุ้นดังนี้
- ัะหาัานวนได้อย่างไร
- ัะเขียนแสดงวิธีการหาคาตอบได้อย่างไร
3.6 นักเรียนััดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนนาเสนอผลงานทีละกลุ่ม โดยให้อธิบายวิธีการ
หาคาตอบและบอกเหตุผลประกอบ
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 53 “ดอกทานตะวัน”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง ต่า ตา ต้า ประกอบท่าทาง
2. ความปลอดภัยในการเล่นว่าว
2.1 ครูชวนนักเรียนคิดการเล่นว่าวที่ปลอดภัยควรทาอย่างไรและตกลงกันก่อน นาว่าวออกไปเล่นกลาง
สนาม
2.2 นักเรียนเล่นว่าวที่สนามโรงเรียนพร้อมสังเกตการทรงตัวและการดึงของ เชือกว่าว
2.3 ครูและนักเรียนอภิปรายเรื่องการผลัก การดึง และหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
2.4 ครูและนักเรียนสรุปสาเหตุและการปูองกันอันตรายที่เกิดัากการเล่น
2.5 ร่วมกันออกแบบปูายเชิญชวนเพื่อนเล่นว่าวอย่างปลอดภัย
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิักรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ััดแสดงผลงานการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า
4. ท่องบทร้องเล่นในท้องถิ่น
5. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ลุงฉีกับปูาแฉะ”
2. เพลง “ต่า ตา ต้า”
3. แบบฝึกที่ 53
4. ภาพดอกทานตะวัน
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิักรรม
- แบบฝึกที่ 53
-การอ่านบทร้องเล่น
- การเล่าเหตุการณ์
“ลุงฉีกับปูาแฉะ”
ประัาวัน
-การอ่านสะกดคา
ประสมด้วยสระเออะ
- การบอกความหมาย
ของคา
- การแต่งประโยคัาก
คาที่มีสระเออะ
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา ความเป็นพลเมือง
-การทดลองและอธิบาย - ระบุสิ่งที่ทาให้เกิด
- การเล่าเหตุการณ์
การผลักของวัตถุ
อันตรายขณะเล่น
ประัาวัน
- บอกสาเหตุและการ
- การสะท้อนการใช้
ปูองกันอันตรายที่เกิด
ทรัพยากรห้องเรียน
ัากการเล่น
ให้ประหยัด/คุ้มค่า

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด
และการให้เหตุผลการ
เขียนแสดงวิธีหา
คาตอบการใช้
สัญลักษณ์เขียนแทน
ัานวนที่มากกว่า 10

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใัหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่
ผ่านมาใน Tablet วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้แรง เรื่อง แรงทาให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
แรงทาให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง ในช่วงภาคบ่าย คนละ 10-20 นาที แล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพื่อน
ฟัง
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สัปดาห์ที่ 19 : ว่าวล้อลม
แผนการสอนวันที่ 95

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3
ท 3.1 ป.1/4 ท 3.1 ป.1/5 ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ส 1.2 ป.1/3 ง 1.1 ป.1/3
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. ท่องบทร้องเล่น, การเขียนสื่อสาร, มารยาทในการเขียน, การฟัง, การดู, การพูด
2. การเรียงลาดับัานวน, การใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย, การสวดมนต์,
การปฏิบัติตนตามศาสนา
3. การทางานช่วยเหลือตนเอง
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today?
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์
การเรียนรู้
1. Brain Gym มือซ้ายวาดรูปวงกลม มือขวาวาดรูปสี่เหลี่ยมในอากาศ
2. ทบทวนคาที่ประสมด้วยสระ เออ สระ เออะ
2.1 ท่องบทร้องเล่น สระเออ “ละเมอ” สระ เออะ
2.2 ทบทวนสระ เออ สระ เออะ โดยใช้บัตรคา และบัตรภาพ
2.3 ครูนานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดโรงเรียน เขียนคาที่มีสระ เออ และ สระ เออะ เช่น
ในห้องสมุดมีหนังสือ เยอะแยะ ฉันเัอเพื่อนในห้องสมุด
2.4 นักเรียนวาดภาพประกอบ ระบายสี ให้ตรงกับคาที่นักเรียนเขียน
2.5 นาเสนอผลงานของตนเอง
3. ัานวนที่มากกว่า 20 : การเรียงลาดับ
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิักรรมที่เรียนชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูติดบัตรตัวเลขบนกระดาน แล้วครูเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังดังนี้ วันนี้ครูเผอเรอทาตัวเลขหายไป
หลายัานวน ครูอยากให้นักเรียนช่วยเป็นนักสืบ ตามสืบให้ครูหน่อยว่าัานวนที่ครูทาหายไปนั้นคือัานวน
ใดบ้าง
3.3 ครูติดบัตรัานวน 0 – 59 บนกระดาน แต่ติดเว้นไม่ให้ครบทุกัานวน ดังภาพ
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แล้ววางบัตรตัวเลขที่เหลือบนโต๊ะหน้าชั้นเรียน
3.4 ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตตัวเลขบนกระดานและพิัารณาว่าบนกระดานยังขาดัานวนใดบ้าง
แล้วให้นักเรียนออกไปติดบัตรตัวเลขที่หายไปโดยให้ออกไปติดทีละคน พร้อมให้อธิบายทุกครั้งที่ติดว่าทาไม
ถึงเลือกตัวเลขนั้นและทาไมถึงติดตาแหน่งนั้น
3.5 หลังัากเติมตัวเลขครบทุกัานวนแล้ว ครูชวนสนทนาในประเด็นดังนี้ ตัวเลขที่เติมในช่องว่างนั้นมี
ความสัมพันธ์กับัานวนอื่น ๆ อย่างไร เช่น สัมพันธ์กับัานวนที่อยู่ข้างหน้า หรือข้างหลังอย่างไร)
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้
- ตัวเลขที่ััดเรียงได้
- เหตุผลในการเติมตัวเลข (เพิ่มขึ้น...., ลดลงทีละ.......)
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกที่ 54 : เติมคาตอบ/หาคาตอบให้ที/ช่วยเติมตัวเลขให้หน่อย
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นั่งสมาธิ มือขวาทับมือซ้าย หลับตา หายใัเข้า “พุทธ” หายในออก “โท”
2. ดินฟูาอากาศกับการเล่นว่าว
2.1 ครูเล่านิทานเกี่ยวกับว่าว เช่น แก้วหน้าม้า หรือเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ครูนารูปภาพหรือว่าวัริงัากวัฒนธรรมอื่น (เท่าที่หาได้ ) มาให้นักเรียนดู เช่น ว่าวประเทศญี่ปุน
(ว่าวรูปปลา)
2.3 อภิปรายเหตุผลเกี่ยวกับดินฟูาอากาศที่มีผลการเล่นว่าว ภาคกลางเล่นว่าวฤดูร้อน ขณะที่ภาค
อีสานและภาคเหนือเล่นว่าวในฤดูหนาว
2.4 ััดนิทรรศการด้วยแผนผังบทเพลงว่าวต่างๆ และสารานุกรมว่าว
2.5 เชิญนักเรียนห้องต่าง ๆ มาชมนิทรรศการ และแสดงท่าทางประกอบ เพลง “ว่าว”
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิักรรมวันต่อไป
2. บันทึกการบ้าน
3. ท่องบทอาขยาน เช่น “แมวเหมียว”
4. สวดมนต์
5. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “แมวเหมียว”
2. บทร้องเล่น “ละเมอ”

3. บทเพลงเกี่ยวกับว่าว (ตามความเหมาะสม)
4. แบบฝึกที่ 54
5. นิทานแก้วหน้าม้าหรือเรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
6. บัตรตัวเลขัานวน 0-59
7. บล็อกไม้
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สังเกต
- การร่วมกิักรรม
- การทางานกลุ่ม

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- การทางานช่วยเหลือ
ตนเองอย่าง
กระตือรือร้น

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝึกที่ 54
- การท่องบทร้องเล่น
- การวาดภาพระบายสี “ละเมอ”
- การเขียนสื่อสารด้วย
คาทีมีสระ เออ และ
สระเออะ
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปะ
- การอธิบายเหตุผล
- การแสดงท่าทาง
เกี่ยวกับการ
ประกอบเพลงว่าว
เปลี่ยนแปลงดินฟูา
อากาศ ที่ส่งผลต่อการ
เล่นว่าวของคนไทยใน
แต่ละภาค

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล การหา
ความสัมพันธ์ของตัวเลข
ัากการเรียงลาดับ
ัานวนที่มากกว่า 20
ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประัาวัน
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 19
เพลงและบทร้องเล่น
บทร้องเล่น “ลุงฉีกับป้าแฉะ”
ดู ใน ทุ่งนา มี ปลา เยอะ แยะ ลุง ฉี ป้า แฉะ ลง ไป ไถนา
พอ แดด อ่อน ลง มุ่งตรง กลับมา ทัง้ ลุง และ ป้า ได้ ปลา เยอะ แยะ

บทร้องเล่น“คุณแม่ละเมอ”
คุณแม่ละเมอ คุณพ่อชะเง้อ
คุณยายเพ้อเจ้อ เผอเรอออกมา

บทร้องเล่น “ละเมอ”
ฉันกับเธอ
เดินไปข้างหน้า
ฉันกับเธอ
รู้ไหม เล่า เออ

ละเมอหลับตา
พูดจาเพ้อเจ้อ
พูดจาออ เออ
ละเมอ ตื่นมา
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บทร้องเล่น “ฝึกจูงหาง”
บทเรียน ลูกช้าง
ไม่มี ขัดเขิน
เดินเป็น วงกลม
ฝึกแล้ว ดีใั

ัูงหาง
เดินตาม
น่าชม
ได้กิน

ออกเดิน
กันไป
กระไร
กล้วยอ้อย

เพลง
เพลง ยิ้ม
ยิ้ม ยิ้ม ยิม้
ยิ้ม มาในตาหวานชื่น
ยิ้มนิดชีวติ ยั่งยืน สดชื่นอุราอย่ามัวรอ (ซ้า)
มายิ้มกันหนอ เพื่อนเอย

เพลงต่า ตา ต้า
ต่า ตา ต้า ๆ มาเกิดมา
มาร้องรา ทาเพลง
โยกไปทางซ้าย โยกไปทางขวา
ก้าวออกมา
แล้วตั้งท่าให้ดี
กระดิกนิว้ ก้อย
กระดิกนิ้วชี้
นิ้วโป้งอีกที
แล้วนิ้วกลางนิ้วนาง
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นิทาน

นิทาน เรื่อง ยักษ์ปีนต้นไม้
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายตัดฟืนอาศัยอยู่ในปุา ทามาหากินด้วยความ
ซื่อสัตย์สุัริต ันกระทั่งวันหนึ่ง ปรากฏร่างเทวดาตรงหน้าชายตัดฟืนคนนั้น "เราัะมอบ
ของล้าค่า เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่เั้าเป็นคนดี มันคือยักษ์วิเศษ"เทวดา กล่าวและ
บรรยายสรรพคุณต่อ "เั้ายักษ์ตนนี้มันเกิดมาเพื่อทางาน มันสามารถทางานให้เั้าได้ทุก
อย่าง และทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญมันทางานได้เร็วมากเลย" "แต่.." เทวดาเว้น
วรรคเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อ"เั้าต้องระวังหากไม่สามารถหางานให้มันทาได้ละก็…มันัะ
กลับมาเล่นงานเั้าเอง มันัะเล่นงานเั้าถึงตายเชียวนะ" ชายตัดฟืนตัดสินใัรับยักษ์วิเศษ
ไว้ แล้วเขาก็พามันกลับบ้าน
ทันทีที่เข้าบ้าน ยักษ์ตนนั้นก็เริ่มกล่าวว่า "นาย ๆ มีอะไรให้ข้าฯ ทาบ้าง"
ชายตัดฟืนได้มอบหมายงานให้ยักษ์ไปทาความสะอาดบ้านที่รกรุงรัง ตัวเองก็กระหยิ่มใัที่
ได้พัก ขณะที่เขากาลังัะเอนตัวลงงีบ ก็ได้ยินเสียงชัดเันดังข้างหูว่า "นาย ๆ ข้าฯ ทา
ความสะอาดบ้านเสร็ัแล้ว มีอะไรให้ข้าฯ ทาอีก"
ชายตัดฟืนกวาดสายตามองไปรอบ ๆ บ้านอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง บ้านสะอาด
หมดัดอย่างไม่มีที่ติ เหงื่อเม็ดโปูงผุดขึ้นเต็มหน้าผาก เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสั่งให้ยักษ์
ไปตัดฟืนที่เขาทาค้างไว้เป็นงานชิ้นใหญ่ ที่ทาให้เขาพอมีเวลา ัากนั้นชายตัดฟืนได้ไป
ปรึกษาท่านผู้รู้ประัาหมู่บ้าน หลังัากฟังคาแนะนาชายตัดฟืนได้กลับถึงบ้าน เั้ายักษ์
เสร็ังานผ่าฟืนพอดี
นาย ๆ ผมผ่าฟืนเสร็ัแล้วมีอะไรให้ผมทาอีก" น้าเสียงของเั้ายักษ์ส่อเลศนัยว่า
มันัะได้กินชายตัดฟืนเป็นอาหารแน่ ๆ ชายตัดฟืนเริ่มทาตามแผนทันที เขาสั่งให้ยักษ์พา
ตนไปยังต้นไม้สูงกลางปุา ณ ต้นไม้นั้นเขาสั่งให้เั้ายักษ์ให้ลิดกิ่ง ลิดใบออกันหมด ต้นไม้
สูงต้นนี้ัึงดูเหมือนเสาโล้น ๆ ต้นหนึ่ง
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"นับัากนี้ไป" ชายตัดฟืนกล่าว "เมื่อใดที่เั้ายืนอยู่ที่โคนต้นงานของเั้าคือให้ปีนขึ้นไปัน
สุดปลายยอดไม้" เขาเว้นเล็กน้อยก่อนที่ัะกล่าวต่อ "และเมื่อใดที่เั้าอยู่ปลายยอดไม้
งานของเั้าคือให้ปีนลงมายังโคนต้นไม้"
คาสั่งสองคานี้ทาให้เั้ายักษ์ทางานเป็นวงัรอันไม่รู้ับ ผลก็คือเมื่อใดที่
ชายตัดฟืนมีงานให้ทา เขาก็เรียกเั้ายักษ์มาใช้ ครั้นเมื่องานเสร็ัสิ้นลงเขาก็ใช้ให้เั้ายักษ์
ไปปีนต้นไม้….. ยักษ์ วิเศษตนนี้ก็คือความคิดของมนุษย์นั่นเอง ใช่หรือไม่ที่ความคิดของ
มนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสามารถสูง เป็นสิ่งที่เร็วยิ่ง มนุษย์มีเทคโนโลยีอันทันสมัย เดินทาง
ไปถึงดวงัันทร์ได้ ก็เพราะความคิดนี่เอง แต่..บ่อยครั้งที่เราพบว่าเพราะความคิดนี่แหละ
กลับมาเล่นงานมนุษย์เสียเอง บางคนคิดมากันบั่นทอนสุขภาพ บ้างถึงกับับชีวิตตนเอง
ลงด้วยซ้า ก็เพราะเั้าความคิดนี่เอง
ต้นไม้ในนิทานก็คือลมหายใัในตัวเรานั่นเอง ซึ่งัะเดินทางขึ้นลง
ัากปอดขึ้นสู่ัมูกัากัมูกลงสู่ปอดเท่านั้น
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้มีปัญญาย่อมรู้ัักที่ัะใช้ความคิดของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ ครั้นเมื่อว่างัากการคิด ก็ควรหมั่นฝึกนาัิตของตนมารู้อยู่กับลม
หายใัเข้าและลมหายใัออก ผู้ที่ทาได้เช่นนี้ ก็ัะยังชีวิตที่เป็นประโยชน์และ
เป็นสุข.

ชื่อ....................................................................ชื่อเล่น..........................เลขที่..............
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นิทาน เรื่อง แก้วหน้าม้า
กาลครั้งหนึ่ง ยังมีหญิงสาวหน้าตาเป็นม้า ชื่อแก้วมณี เหตุที่ชื่อนี้ เมื่อก่อนคลอด
แม่ของนาง ฝันเห็นเทวดานาดวงแก้วมณีมาให้ ัึงตั้งชื่อนี้ แก้วมณีเป็นหญิงมีน้าใั
โอบอ้อมอารี เป็นมิตรกับทุกคน ครั้งหนึ่งเมื่อนางไปเลี้ยงควายมีว่าวของพระปิ่นทองลอย
มาตกต่อหน้านางพระปิ่นทองตามมาเอาคืน อย่างไรก็ไม่ได้ ันกระทั่งพระปิ่นทองหลุด
ปากออกว่าัะรับนางเป็นเมียใััริงพระปิ่นทองเกลียดนางแก้วยิ่งนัก นางัึงคืนให้ และ
สั่งต่อมาัะมารับภายใน 3 วัน นางคอยแล้วคอยเล่าก็มิเห็นแม้เงา พ่อกับแม่ัึงัะเข้า
วังหลวงไปทวงสัญญา พระนางนันทาแม่ของพระโอรสปิ่นทองเห็นดีัึงให้เข้าวังมา ด้วย
วอทอง ต่อมาไม่นานท้าวภูวดล พ่อของพระปิ่นทองซึ่งเกลียดนางแก้วมณีมาก มีคาสั่งให้
นางนั้นไปยกเขาพระสุเมรุมาไว้ในวัง มิอย่างนั้น ัะถูกประหารและไม่ได้แต่งงานกับ
ปิ่นทอง เพราะรักพระปิ่นทองนางัึงัาใัไป หนทางนั้นลาบากมาก ันไปถึงอาศรมฤาษี
ฤาษีสอนมนต์ถอดหน้าม้าเป็นหญิงสวยได้ พร้อมอาวุธมีดอีโต้กับเรือเหาะ และชี้ทางไป
เขาพระสุเมรุ และนางก็นากลับวัง แต่สายไป พระปิ่นทองได้เดินทางไปแต่งงานกับ
พระธิดาธัศมาลี แห่งเมืองโรมวิถี นางัึงถอดหน้าม้าตามไป และได้เสียกับพระปิ่นทอง
ระหว่างทางกลับผ่านเมืองยักษ์ แก้วแปลงกายเป็นชายสู้กับยักษ์ันตาย และยกนาง
สร้อยสุวรรณ และัันทร์สุดา เป็นเมียพระปิ่นทองและกลับเมือง นางแก้วมีลูกชื่อ
ปิ่นแก้ว พระปิ่นทองัึงรับรักนางแก้วมณีตั้งแต่นั้นมา
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แบบฝึกทักษะสัปดาห์ที่ 19
แผนการสอนที่ 91
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนช่วยกันหาตาแหน่งที่กบกระโดดได้
2. ให้นักเรียนหาว่ากบ และกระต่ายใครชนะ และชนะเท่าใด โดยใช้
บล็อกช่วยหาคาตอบ
3. ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์แทนัานวนที่กบและกระต่ายกระโดด
ไปได้ และเขียนสัญลักษณ์แทนการหาผลของการกระโดดชนะ
จุดเริ่มต้น
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แบบฝึกเสริมทักษะฉันกับเธอเป็นใคร
1. สิ่งของต่อไปนี้มีัานวนเท่าไหร่
ฟอง

กล่อง

2. เติมคาตอบลงใน
25 คือ

ให้ถูกต้อง
สิบ และ

หน่วย

3 สิบ และ 7 หน่วย เป็น
4 สิบ และ
40 คือ

หน่วย เป็น 46
สิบ

3. ังเติมคาตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ชื่อ ............................................................. ชื่อเล่น ................................... ชั้น ...................
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มีดอกทานตะวันกี่ดอก
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แบบฝึกที่ 54 “ หาคาตอบให้ที ”
แผนการสอนที่ 95
1. ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนัานวนต่อไปนี้
1.1
หลักสิบ
หลักหน่วย

1.2
หลักสิบ

หลักหน่วย

1.3 ถ้าหลักสิบคือ 1 และหลักหน่วยคือ 0 เขียนเป็นตัวเลขได้ว่า
1.4 5 สิบ และ 8 หน่วย คือ
2. ัานวนทั้งหมดเท่าไหร่

ใบ

ผล

3. ังเติมตัวเลขที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
0

5

10

15

25

30

40

45

ชื่อ....................................................................ชือ่ เล่น..........................เลขที.่ .............
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แบบฝึกที่ 54
“ช่วยเติมตัวเลขให้หน่อย”
แผนการสอนที่ 95

คาสั่ง : ให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง

ชื่อ..................................................................ชือ่ เล่น..........................เลขที.่ .............
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สัปดาห์ที่ 20 : สุขสันต์กอ่ นปิดเรียน
แผนการสอนวันที่ 96

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4
ท 3.1 ป.1/5 ค 1.2 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1
ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. ทบทวนการอ่าน เขียน สระเอะ, สระโอะ, สระเอาะ , สระเอีย, สระเอือ
2. การใช้สัญลักษณ์แทนจานวนที่มากกว่า 30: เพิ่ม ลดลง
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hello. How are you today?
2. เล่าประสบการณ์วันหยุด
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนร้องเพลง “วันทั้ง 7” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. ทบทวนคาที่ประสมด้วยสระเอะ, สระโอะ, สระเอาะ , สระเอีย, สระเอือ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรองที่เรียนมาแล้ว
2.2 ทบทวนความรู้คาที่ประสมด้วย สระเอะ, สระโอะ, สระเอาะ , สระเอีย, สระเอือ
2.3 แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มหาคาที่ประสมด้วยสระเอะ, สระโอะ, สระเอาะ,
สระเอีย, สระเอือ
2.4 นักเรียนเลือกคาจากแผนผังความคิด นามาแต่งประโยค
2.5 นักเรียนแต่ละคนเลือกวาดภาพระบายสีประกอบประโยคที่เลือก
3. ทบทวน : จานวน 0- 10
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 ครูให้นักเรียนจับคู่ ทาแบบฝึกหัด (ตามที่ครูจัดหาให้)
3.3 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะรายบุคคลแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย บนกระดาน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym “แตะ”
2. ครูจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปทบทวนบทเรียน
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2. แนะนากิจกรรวันต่อไป
3. บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทอาขยาน แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน
5. ท่องสูตรคูณ
6. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
2. บทร้องเล่นที่เรียนผ่านมาแล้ว (คุณครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
3. เพลง “วันทั้ง 7”
4. แบบฝึกเสริมทักษะที่ครูจัดทาเพิ่มเติม
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การทางานกลุ่ม
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน (มารยาทการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
การช่วยเหลือผู้อื่น)

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
- การทาหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การวาดภาพระบายสี - การอ่านคาที่ประสม
ประกอบประโยคที่แต่ง ด้วยสระเอะ,สระโอะ.
สระเอาะ.สระเอีย.
สระเอือ
- การแต่งประโยคจาก
คาที่ประสมด้วย
สระเอะ.สระโอะ.
สระเอาะ. สระเอีย.
สระเอือ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสาร จากการนาเสนอ
และการสะท้อนผลงาน
การใช้สัญลักษณ์แทน
จานวนที่มากกว่า 30:
เพิ่มขึ้น ลดลง
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สัปดาห์ที่ 20 : สุขสันต์กอ่ นปิดเรียน
แผนการสอนวันที่ 97

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 2.1 ป.1/2
ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1. ทบทวนคาที่ประสมด้วย สระเอา สระเอาะ ฟัง พูด เจ้าด่างหมาดี
2. การเปรียบเทียบจานวน ที่มากกว่า 20
3.
(
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Good morning. How are you? What’s your name?
2. เล่าประสบการณ์ความดีที่ทา
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือประกอบจังหวะเสือ สิง กระทิง แรด
2. ทบทวนคาที่ประสมด้วย สระเอา สระเอาะ
2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่นเมาคลี จ้าจี้มะเขือเปราะ ตบมือประกอบจังหวะ
2.2 นักเรียนเล่นเกม ปริศนาคาทาย อะไรเอ่ย จากคาที่ประสมด้วยสระเอา สระเอาะ เช่น
อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง (เต่า)
2.3 ทดสอบการเขียนสะกดคา คาที่ประสมด้วยสระเอา สระเอาะ 10 คา
3. ทบทวนการหาผลบวกของจานวน
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนในชั่วโมงที่แล้ว
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วทาแบบฝึกหัด (ตามที่ครูจัดหาให้)
3.3 นักเรียนทาแบบฝึกหัดรายบุคคล (ตามที่ครูจัดหาให้)
3.4 นักเรียนและครูร่วมกันสรุป ความเข้าใจการหาผลบวก
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
ครูจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุป/ทบทวนบทเรียน
2. แนะนากิจกรรมวันต่อไป
3. ท่องสูตรคูณ
4. ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง เรื่อง ชาวนากับนกเขา
5. สวดมนต์
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สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “เมาคลี” “จ้าจี้มะเขือเปราะ”

2. นิทานคุณธรรม เรื่อง ชาวนากับนกเขา
สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การทางานกลุ่ม
- การตอบคาถาม

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การทดสอบการเขียน - การอ่านคาที่ประสม
สะกดคาที่ประสมด้วย ด้วย สระเอา สระเอา
สระเอา, สระเอาะ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิด
การให้เหตุผล การ
สื่อสาร
จากการนาเสนอและ
การสะท้อนผลงาน การ
เปรียบเทียบจานวนที่
มากกว่า 20
- การเขียนสัญลักษณ์
แทนจานวน 2 จานวนที่
มากกว่ากัน (21-20=1)
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สัปดาห์ที่ 20 : สุขสันต์ก่อนปิดเรียน
แผนการสอนวันที่ 98

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ค 1.2 ป 1/2 ค 6.1 ป 1/3
สาระการเรียนรู้ ทบทวนการหาผลบวกของจานวน 2 จานวน

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi. How are you doing today? What day is it?
2. เล่าเหตุการณ์/ข่าวสั้นๆ
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลงดั่งดอกไม้บาน ทาท่าประกอบ
2. การทดสอบ ภาษาไทย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 (การอ่าน การเขียน)
3. ทบทวนการหาผลบวกของจานวน 2 จานวน
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการทาแบบฝึกชั่วโมงที่แล้ว
3.2 นักเรียนจับคู่ทาแบบฝึกหัด (ตามที่ครูจัดหาให้)
3.3 นักเรียนทางานรายบุคคล
3.4 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความเข้าใจการหาผลบวกของจานวน 2 จานวน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1
ก่อนเลิกเรียน
1. ท่องบทร้องกรอง/อาขยาน
2. ท่องสูตรคูณ
3. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
แผ่นภาพจุดสีแดงและแผ่นภาพจุดสีน้าเงิน
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ คณิตศาสตร์
ทางการเรียน (การอ่าน - แบบฝึกหัด (ตามที่ครู
การเขียน)
จัดหาให้)

ความเป็นพลเมือง
- การเล่าเหตุการณ์
ประจาวัน
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สัปดาห์ที่ 20 : สุขสันต์ก่อนปิดเรียน
แผนการสอนวันที่ 99

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

-

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Good morning, How are you? Nice to meet you. Have a
beautiful day.
2. เล่าประสบการณ์/ข่าวสั้นๆ
3. สนทนาและรายงานการทาหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ดอกลั่นทม” ทาท่าประกอบ
2. ทบทวนการพูด
2.1 นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ผีตัวดา” พร้อมทาท่าประกอบเพลง
2.2 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 (การพูด การฟ้ง และ การดู)
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1
ก่อนเลิกเรียน
1. ทากิจกรรมตามความสนใจ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกลางแจ้ง
2. ท่องบทร้อยกรอง/บทอาขยาน
3. ท่องสูตรคูณ
4. สวดมนต์
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ผีตัวดา”
2. เพลง “ดอกลั่นทม”
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วัดและประเมินผล
การทดสอบวัด
ภาษาไทย
ความเป็นพลเมือง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -ทดสอบผลสัมฤทธิ์
- การเล่าเหตุการณ์
ปลายภาค เรียนที่ 1
ทางการเรียน (การพูด ประจาวัน
การฟังและการดู)
- การทาหน้าที่ที่
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน
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สัปดาห์ที่ 20 : สุขสันต์กอ่ นปิดเรียน
แผนการสอนวันที่ 100

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้

-

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hello How are you today? Thank you. Welcome, I’m sorry.
2. เล่าเรื่องประทับใจ (ภาคเรียนที่ 1)
3. กิจกรรมออมทรัพย์
4. ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง กระต่ายน้อย ทาท่าประกอบตามจิตนาการอิสระ
2. ครูชวนคุยเพื่อให้ นักเรียนวางแผนกิจกรรมที่นักเรียนสนใจทาในช่วงปิดภาคเรียน เช่น
- การปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น (บันทึกการเจริญเติมโต)
- การอ่านหนังสือ ทาหนังสืออ่านสาหรับน้อง
- การร่วมกิจกรรมครอบครัวและชุมชน เช่น อาสาสมัครอ่านนิทานให้คุณตา คุณยาย คุณย่าฟัง
- การประดิษฐ์ของเล่น ให้น้อง หรือเล่นเอง
- การดูรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ เป็นต้น
- การเรียนรู้เนื้อหาในแท็บเล็ตที่สนใจ
3. วาดภาพแผนงานหรือเขียนเค้าโครงสิ่งที่จะทาในวัดหยุดเรียน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
นาเสนอผลงานให้ครูและเพื่อสะท้อนเติมเต็ม (ครูบันทึกกิจกรรมนักเรียนทุกคน เพื่อตรวจสอบหรือ
ติดตามดูและให้คาปรึกษา)
ก่อนเลิกเรียน
1. กิจกรรมวันปิดเทอม
2. สวดมนต์
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
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สื่อการเรียนรู้
เพลง “กระต่ายน้อย”

ตรวจแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วัดและประเมินผล
ความเป็นพลเมือง
- ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมเสนอแนะ
ครูแนะนาให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียน
ที่ผ่านมาใน แท็บเล็ต หรือให้การบ้านนักเรียนไปศึกษาช่วงปิดเทอม
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 20
บทร้องเล่น
บทร้องเล่น“ผีตัวดา”
มีผีในห้องนี้ ดู ดี ดี ผี ตัวดา
ผมยาวดูน่าขา ผีตัวดาจาให้ดี

บทร้องเล่น“จ้าจี้มะเขือเปราะ”
จ้าจี้ มะเขือเปราะ กะเทาะ หน้าแว่น
พาย เรือ อก แอ่น แล่น ไป ตาม เกาะ
เห็น ด่าง จับ ปู หนู หนู หัวเราะ
กิน ลูกตาล เฉาะ เหาะ ไป กับ ลม”

เพลง
เพลงและ
เพลง “กระต่ายน้อย”
ฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียว
สองหูยาวสั่นกระดุก๊ กระดุ๊ก กระดิ๊ก
กระโดดสี่ขาทาท่ากระตุ๊กกระติ๊ก
เพื่อนที่รักของฉันินทนัาน
้นคือเธอ
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นิทานสอนใจ เรื่อง ชาวนากับนกเขา
ชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนยากจนมีอาชีพรับจ้างทานาให้กับเพื่อนบ้านเพราะเขาไม่มีนา
เป็นของตนเอง เนื่องจากกาพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก เขาทานาทุกวันแต่ก็ได้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อย เพียงพอ
กิน ไปวันๆเท่านั้น ไม่เหลือที่จะไปซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อหาสิ่งของอื่นใดได้ เทวดาที่ประจาท้องทุ่งนาแห่งนั้น
เห็นว่า ชายหนุ่มยากจนผู้นี้เป็นคนขยันขันแข็ง จึงเมตตาประทานนกเขาวิเศษตัวหนึ่งให้แก่หนุ่มชาวนาเย็น
วันนั้น ขณะที่เสร็จจากทานาแล้วกาลังจะกลับบ้าน ชายหนุ่มก็ต้องประหลาดใจนักที่เห็นนกเขาตัวหนึ่งบิน
มาเกาะที่บ่าข้างขวาของตนชายหนุ่มจึงนานกเขากลบบ้าน แล้วทากรงไม้อย่างสวยงามให้นกเขาได้อยู่
อาศัย ชายหนุ่มห้อยกรงนกไว้ที่ริมหน้าต่างกระท่อมน้อยของตน แล้วก็หาเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วงา
ต่าง ๆ มาให้นกเขากินเป็นอาหารทุกวันเช้าวันหนึ่งชายหนุ่มได้ยินเสียงนกเขาร้องแปลกๆ จึงรีบลุกออกมา
ดุก็พบว่านกเขาได้สารอกเพชรเม็ดหนึ่งออกมาจากปากชายหนุ่มตกตะลึงเป็นยิ่งนัก แล้วเขาก็ตัดสินใจ
นาเพชร เม็ดขนาดเท่าเมล็ดถั่วนั้นไปขายที่ในเมือง ซึ่งปรากฏว่าได้เงินทองมาเป็นจานวนมาก
ชายหนุ่มจึงเริ่มมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น เขามีบ้านใหม่ ได้ซื้อที่นาเป็นของตนเอง
ไม่ต้องไปรับจ้างเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปเดือน ต่อมานกเขาก็สารอกเพชรออกมาอีกเม็ดหนึ่ง
ชายหนุ่มก็รีบนาไปขายได้เงินทองมาเป็นจานวนมหาศาลและในเดือนนั้นชายหนุ่มก็ได้แต่งงาน กับ
หญิงสาวสวยซึ่งเป็นลูกของพ่อค้าใหญ่ในตาบลนั้น แต่แล้ววันหนึ่งชายหนุ่มก็เอ่ยขึ้นกับภรรยาว่า“ข้าคิดว่า
ในท้องเจ้านกเขาตัวนี้คงจะมีเพชรอีกหลายสิบเม็ด แน่นอนเลยทีเดียว เรื่องอะไรเราจะต้องรอให้มัน
สารอกออกมาเดือนละ 1 เม็ดเท่านั้นเล่า”เมื่อผู้เป็นภรรยาเห็นดีเห็นงามด้วย ชายหนุ่มจึงได้จับนกเขามา
ผ่าท้องออกด้วยหวังจะได้เพชรในท้องของนกเขานั้นแต่ทว่าในท้องของนกเขามิได้มีเพชรแม้แต่เม็ดเดียว
มีเพียงตับไตไส้พุงเหมือนกับนกธรรมดาทั่วไปซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อถูกผ่าท้องแล้วนกเขาก็สิ้นใจตายในที่สุด
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คาถามสาคัญ
1. ตัวละครสาคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง
2. ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน
3. นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด
4. ถ้านักเรียนบอก(นกเขา ชายหนุ่ม) ได้ นักเรียนจะบอก(นกเขา ชายหนุ่ม)
ว่าอย่างไร
5. นักเรียนเคยทาอะไรที่มีลักษณะแบบชายหนุ่ม นักเรียนรู้สึกอย่างไร

