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สัปดาห์ที่ 11-14 
  แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูน าไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมส าหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้ 
 

         สัปดาห์ที่  11–14 
 
 ความเป็นพลเมือง  
   หลังจากท่ีได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามวัยในฐานะการ 
เป็นสมาชิกของครอบครัว ของห้องเรียน และของโรงเรียนแล้ว รวมทั้งได้ลงมือท าหน้าที่  ซึ่งเป็นพื้นฐาน
และความเหมาะสมกับวัยของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และเคารพต่อสิทธิตนเองและผู้อ่ืนในฐานะ
สมาชิก เช่น ครอบครัว เพื่อน คุณครู ห้องเรียน เป็นต้น อีกทั้งได้สะท้อนแลกเปลี่ยนการปฏิบัติอยู่เป็น
ประจ าในตอนเช้าของแต่ละวัน รวมถึงการร่วมรับผิดชอบ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง และทรัพยากรของ
ห้องเรียน (ตามที่มีข้อตกลง) และ มีการสะท้อนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอตลอดมาต่อเนื่อง
มาจนถึงช่วงเวลานี้ นอกจากนักเรียนจะเริ่มเข้าใจความหมายของค าต่างๆ  ได้มากข้ึน  เช่น ลูกที่ดี เพื่อนที่
ดี นักเรียนที่ดี สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การประหยัด การรู้คุณค่า เป็นต้น   และเริ่มคุ้นเคยกับการให้
ความส าคัญของเรื่องเหล่านี้ในชีวิตประจ าวันของตนเองมากข้ึนแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นโอกาส
ส าคัญในการบ่มเพาะคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างมี
เหตุผลและเต็มใจไปพร้อมกันด้วย  
  ภาษาไทย 
   หลังจากได้ผ่านประสบการณ์การเล่าเรื่องง่ายๆตามที่ต้องการเล่า หรือเท่าที่เล่าได้มาระยะหนึ่ง 
แล้ว เด็กจะเริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน กล้าพูดน าเสนอ สามารถพูดเล่าเรื่องราวได้ยาวขึ้น และตรง
ประเด็นที่ต้องการเล่ามากข้ึน... สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นต้นทุนส าหรับเขาท้ังในด้านการพูด และการเขียนใน
ระยะต่อไป 
   การได้ผ่านกิจกรรมที่ท าให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าพยัญชนะ และสระ  ในปริมาณที่มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับท่ีได้ฝึกฝนด้านหลักภาษาอยู่อย่างสม่ าเสมอจากการประสมค า การสร้างค าใหม่
ด้วยตนเองไปพร้อมๆกับได้รับการฝึกฝนกระบวนการอ่าน ทั้งการฟัง การอ่าน  อ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย 
อยู่เสมอ จึงท าให้ในช่วงเวลานี้ เด็กเริ่มมีความเข้าใจความหมายของการอ่านและวิธีอ่านมากขึ้นเรื่อยๆ และ
ยังมีความม่ันใจในการอ่าน  ความสนใจอ่านหนังสือมีปรากฏชัดขึ้น  และนักเรียนบางคนเริ่มอ่านเรื่องราว
ง่ายๆ  ได้ด้วยตนเอง 
   นอกจากนี้จะเห็นว่า มีเด็กบางคนเริ่มน าเอารูปแบบประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาทั้งการพูด และ 
การอ่านมาเป็นเครื่องมือส าหรับการท าความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถสร้างค าใหม่ได้
หลากหลายและสั่งสมค าในคลังค าของตนเองได้ และมีปริมาณท่ีเพ่ิมพูนขึ้น รวมทั้งการฝึกฝนแต่งประโยค 
ทั้งปากเปล่าและเขียนเป็นประโยค ในช่วงเดือนนี้ก็จะน าสู่การใช้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเขียนสระใน 
ระยะต่อไป 
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  คณิตศาสตร์  
   เมื่อนักเรียนได้เข้าสู่ความรู้สึกเชิงจ านวนเห็นที่มาและรูปแบบของการเกิดจ านวนต่างๆ (0–
10) เช่น 5 มาจากไหน 6 มาจากไหน เป็นต้น และยังท าให้นักเรียนเห็นการสลับที่ของจ านวน เห็นการ
เพ่ิมข้ึนทีละ........  และลดลงทีละ........... ของจ านวน 
   อีกท้ังยังได้เข้าถึงความหมายของการบวกโดยการน ามารวมกันอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วนั้น   
ช่วงเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมีฐานความเข้าใจและประสบการณ์ มีแนวคิดที่เพียงพอสะดวกส าหรับ       
ท าความเข้าใจและมองเห็นความหมายของการบวก “โดยการน ามาเพ่ิม” และขยายเชื่อมแนวคิดไปสู่การ
ท าความเข้าใจในความหมายของการลบ (ลดลงเท่าไหร่/เหลืออยู่เท่าไหร่)ได้รวดเร็วขึ้น 
   การน าเสนอสถานการณ์/เรื่องราวใกล้ตัวเด็ก ซึ่งท าให้เห็นจ านวนของสัตว์หรือสิ่งของอย่างใด
อย่างหนึ่ง ถูกจัดไว้เป็น 2 ชุดขึ้นไป แล้วมีการเคลื่อนย้ายจ านวนสิ่งเหล่านั้นจากชุดอื่นๆ ไปหาชุดแรก (ซึ่งมี 
อยู่แล้ว จ านวนหนึ่ง) เช่น    
 
 
 
 
 แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองเคลื่อนย้ายและเล่าเหตุการณ์ การเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง ครูมี
บทบาทเพียงเป็นผู้จัดสถานการณ์และผู้ตั้งค าถามท้าทายให้นักเรียนได้ลองเคลื่อนย้ายและลองเล่าเรื่อง
สถานการณ์ และกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความหมาย การบวกโดยการน ามาเพ่ิม ได้ด้วย 
ตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ 
  นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมการเล่าเรื่องจากสถานการณ์ยังสามารถน าไปใช้ในการฝึกสร้างโจทย์
ปัญหาและน าสู่การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ด้วย การให้นักเรียนได้ลงมือหาผลบวกของจ านวน 
ที่หลากหลายแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอ อภิปรายแนวคิดให้เหตุผลวิธีการและผลงาน จะช่วยให้
นักเรียนมองเห็นความหลากหลายของแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของเพ่ือนๆ สามารถมองเห็นความ
เหมือนและความแตกต่างที่เกิดจากการบวกและสามารถจัดกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล 
  กิจกรรมการ “โยนลูกบอลลงตะกร้า” 2 ครั้งแล้วหาจ านวนบอลที่โยนได้และเขียนประโยค
สัญลักษณ์จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก และในกรณีท่ีมีการโยนบอล
ผิดพลาด/ไม่ลงตะกร้าแล้วครูมีค าถามให้นักเรียนหาวิธีเขียนแสดงแทนด้วยตนเองนั้น จะช่วยให้เขาเข้าถึง
การบวกด้วยจ านวน 0 ได้อย่างแท้จริงและเป็นธรรมชาติ 
  กิจกรรม “รถเข้าที่จอด” กับกิจกรรม “เด็กผู้ชายกับบล็อก” และกิจกรรม “ปลาในขวดโหล” 
เมือ่คุณครูตั้งค าถามให้นักเรียนลงมือเคลื่อนสื่อกึ่งรูปธรรมเช่น กระดุมแม่เหล็ก หรือ บล็อกแทนสัตว์/
สิ่งของในสถานการณ์และเล่าเรื่องที่ละช่วงๆ จนจบสถานการณ์ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนมองเห็น
ความหมายของการลบโดยการ “เอาออกไป” อย่างแท้จริงด้วยตนเอง 
  สถานการณ์ที่นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาในกิจกรรม “รถเข้าที่จอด” “เด็กผู้ชายกับบล็อก” “กิน
ขนม” และ “นกเกาะสายไฟ” นั้น จะท าให้นักเรียนเข้าถึงความหมายการลบ โดยการเอาออก ด้วยความ
เข้าใจของตนเองอย่างแท้จริง สามารถสื่อสารความเข้าใจความหมายของการลบด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ 
ด้วยตนเอง เช่น “เอาออกไป”   “แจกไป”  “บินไป”  “ให้ไป” เป็นต้น 
 
 

      (ชุด 1) 
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    (ชุด 2) 
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สัปดาห์ที่ 11  : โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 

แผนการสอนวันที่ 51                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีที่ท า  (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)         
การเรียนรู ้
1. Brain Gym  วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า  หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ ามือลง หายใจ
ออกช้าๆ  แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม  วางมือไว้ที่เดิม 
2. แต่งประโยคค าสระ ไอ 
        2.1 ร้องบทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูข า” พร้อมท าท่าทางประกอบ/เคาะจังหวะ 

2.2 นักเรียนร่วมกันหาค าที่ประสมสระ ไอ ครูเขียนค าบนกระดาน เลือกค าบางค ามาสร้างค าใหม่  
เช่น ไฟ เป็น ไฟฟ้า กองไฟ เสาไฟ เป็นต้น แล้วน าค ามาช่วยกันแต่งประโยค 
        2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วน าไปเขียนบนกระดาน          
        2.4 นักเรียนเขียนค าท่ีสร้างใหม่ทุกค าจากกระดานลงในสมุดแล้วน าไปวาดภาพระบายสี เขียนค าใต้ภาพ 
   3. การบวก : ความหมายการบวกโดยการน ามาเพ่ิม     
        3.1 นักเรียนและครูพูดคุยถึงเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (มีเป็ดอยู่ในสระ 4 ตัว และมีเป็ดอีก  2 
ตัว ลงมาเล่นน้ าด้วยกัน  จะเป็นเป็ด 6 ตัว) 
        3.2 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพที่เห็น ครูน าเสนอภาพรถ“รถเข้าท่ีจอด” 

 
 
 
 

ภาคเช้า 

 

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. แต่งประโยคค า สระ ไอ      
                      2. การบวก : ความหมายการบวกโดยการน ามาเพิ่ม                                      
                      3. แนวปฏิบัติการใช้ชีวิตในโรงเรียน  
                      4. อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย  :  Face  Parts 
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 แล้วครูใช้ค าถาม “จากภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ออกมาเล่าให้เพ่ือน ๆ ในห้องฟังหน่อย” 
 
 
 
 
 
 
   ครูติดบัตรค า/เขียนค าบนกระดานให้ตรงกับเรื่องที่นักเรียนเล่าในภาพ         
     3.3 ครูใช้สถานการณ์ปัญหา “รถเขา้ที่จอดใน Big C” 
        สถานการณ์   “ลานจอดรถใน Big C”  
         “วันหนึ่ง น้องนุ่นไปเที่ยว Big C กับครอบครัว น้องนุ่นมองลงไปที่ลานจอดรถ เห็นรถจอดอยู่ 4 คัน 
จากนั้นมีรถวิ่งเข้ามาจอดอีก น้องนุ่นอยากจะรู้ว่ามีรถในลานจอดรถท้ังหมดเท่าไร” 
        ค าสั่ง ให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีการหาจ านวนรถในลานจอดรถ โดยแสดงลงในกระดาษ แล้ว
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
     3.4 ครูแจกอุปกรณ์และท าความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องค าสั่ง 
     3.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมกลุ่ม 
     3.6  นักเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
     3.7  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้                                                   
ความหมายของการบวก 
     ครูใช้ค าถาม “จากภาพที่เห็นนักเรียนสามารถเล่าเรื่องได้อย่างไรบ้าง” 
 
 
 
 

ครูใช้ค าถาม “แบบไหนที่ว่ามาเพ่ิม มาแสดงให้ครูดูหน่อย” 
 
 
 
 
 
ครูใช้ค าถาม “ที่นักเรียนบอกว่ามาเพ่ิม จะมีค าไหนอีกบ้างนะ” 
 
 
 
 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
  -  มีรถ 4 คันจอดอยู่ มีรถ 3 คันวิ่งมาจอด  
  -  มีรถ 4 คันจอดอยู่ มีรถ 3 คันวิ่งออกไป 
  -  มีรถ 4 คันจอดอยู่แล้ว มีรถวิ่งมาเพ่ิม 3 คันมีรถทั้งหมด 7 คัน 
 

คาดการณ์แนวคิดนักเรียน 
  - มีรถอยู่ในลานจอดรถ 4 คันวิ่งมาจอดเพ่ิมอีก 3 คันมีรถอยู่ในลานจอดรถ 7 คัน 
  - มีรถ 4 คัน มาเพ่ิม 3 คัน เป็น 7 คัน 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน ได้แก่ 
   - เข้ามา  
   - มาจอด 
   - เข้ามาอีก 
   - การใช้เครื่องหมายแทนการเพิ่ม 
 

คาดการณ์แนวคิด 
   - นักเรียนออกมาเอาบล็อกวางบนรถ แล้วหยิบออกมานับ 
   - ออกมาเอาบล็อกวางบนรถ แล้วเลื่อนเข้าหากันแสดงการเพิ่ม 
   - ค าท่ีใช้แทนการเพ่ิม 
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คร ูใช้ค าถาม “แล้วเราจะใช้สัญลักษณ์/เครื่องหมายอะไรแทนค าว่า..(ค าที่นักเรียนใช้) ดีนะ” 

 
 
 
 
 

ครู ใช้ค าถาม “จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนะ” 
 
 
 
ครูทดสอบความเข้าในของนักเรียนจากตัวเลขอ่ืน 

          ครูใช้ค าถาม “ถ้าครูมีตัวเลข 4 + 2 จะเล่าเรื่องลานจอดรถได้ว่าอย่างไร 
 
 
 

3.8  ให้นักเรียนท าแบบฝึกท่ี  24  “เพ่ิมเป็นเท่าไร” 
 
 
การเรียนรู ้
    1. Brain Gym ร้องเพลง “จับหัว จับหู จับไหล่” 
    2. แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้อาคารและห้องเรียนในโรงเรียน 
         2.1 ครูพานักเรียนสัมภาษณ์แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้อาคารหรือห้องต่าง ๆ จากบุคคลต่าง ๆ 
ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้อ านวยการ พ่ีชั้นโต ภารโรง แม่ครัว ใชว้ิธีการจดบันทึก อัดเสียง หรือถ่ายเป็นคลิป
วีดิโอ    
        2.2 สรุปทบทวน โดยให้นักเรียนบอกสิ่งที่จดจ าได้คนละ 1 อย่าง ครูบอกว่า “บอกสิ่งที่จ าได้ 1 อย่าง 
หรือดวงดาว” ครูเขียนชื่อนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนบอกลงในกระดาษการ์ด  
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนน ากระดาษที่เขียนไปติดที่ชาร์ทที่ครูเตรียมไว้ 
3.  อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย  :  Face  Parts  
         3.1  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่บนใบหน้ามีอะไรบ้าง  ให้บอกเป็น
ภาษาไทย  
         3.2  ครูติดแผนภูมิเพลง Touch Your Eye. 

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
       -  เครื่องหมายบวก/บวก 
       -  การสร้างประโยคสัญลักษณ์ 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
4+3= 

 

คาดการณ์แนวคิดนักเรียน 
     - มีรถจอดอยู่ 4 คัน มีรถวิ่งมาเพ่ิม 2 คัน เป็นรถ 6 คัน 
 

………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุลของนักเรียน................................... 
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         3.3  ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม 
         3.4  ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค 
         3.5  ครูแสดงท่าทางประกอบเพลงแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
         3.6  ครูน าบัตรรูปภาพ ศีรษะ  ตา  จมูก  ปาก  หู  ใบหน้า  และค าศัพท์ประกอบภาพ  ติดบน
กระดาน  ครูออกเสียงค าศัพท์ประกอบภาพให้ฟังที่ละภาพ 
        3.7  ครูชี้ที่ภาพและออกเสียงค าศัพท์ให้นักเรียนออกเสียงตามค าละ  2-3  ครั้ง  พร้อมกัน ทุกคน 
        3.8  ครูพูดประโยค  This is my  ear.  พร้อมแสดงการแตะที่หูให้นักเรียนดู  และให้ปฏิบัติตาม 
        3.9  ครูพูดประโยค  This is my ________. และประโยค Point to ______ .  โดยเปลี่ยนค าศัพท์  
ค าท่ีขีดเส้นใต้เป็นค าอ่ืน  และให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
        3.10 นักเรียนเล่นเกม   Simon Says    โดยมีอาสาสมัครผู้น าเกมยืนอยู่กลางวง  จะเป็นคนพูด
ออกค าสั่ง  เช่นพูดสั่งว่า   Simon says touch your knees   ผู้เล่นก็จะน ามือมาจับเข่า    แต่ถ้า
ผู้ด าเนินการไม่ได้พูดค าว่า "Simon" เช่น "Touch your knees" นักเรียนจะต้องไม่ท าตามค าสั่ง หาก
นักเรียนท าผิดให้นั่งรอจนกว่าจะถึงรอบต่อไป 
        3.11 นักเรียนท า ใบงาน : โยงค าศัพท์     
        3.12 นักเรียนทุกคนอ่านค า  สะกดค า  พร้อมบอกความหมายของภาพบนกระดานตามล าดับ 
        3.13 ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าพจนานุกรมภาพ เช่น  ภาพเกี่ยวกับอวัยวะ กระดาษสี 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจอง/บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน 
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต์ 

 
 

1. บทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูข า” 
2. เพลง “จับหัว จับหู จับไหล่” “Touch Your Eye” 
3.  แบบฝึกที่ 24  “เพ่ิมเป็นเท่าไร” 
4. ภาพประกอบ การเล่าเรื่องลานจอดรถ 
5. บัตรรูปภาพ ศีรษะ  ตา  จมูก  ปาก  หู  ใบหน้า  และค าศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ   
6. ใบงาน : โยงค าศัพท์                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิจกรรม                   
- การแสดงท่าทาง 
ประกอบบทร้องเล่น 
- การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 24   

ภาษาไทย                         
- การสร้างค า 
- การเขียนค า 
- การแต่งประโยค 
 

คณิตศาสตร์                    
- การแสดงวิธีหาค าตอบ
จากสถานการณ์ปัญหา 
- การอธิบายแนวคิดและ               
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการน ามาเพ่ิม                     
- การเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์การบวก                        

 ศิลปะ 
- การวาดภาพ
ระบายสี 

ภาษาอังกฤษ 
- การออกเสียง และบอกความหมาย
ค าศัพท์        

- การใช้ค าเพ่ือบอกชื่ออวัยวะ                                        
- การใช้ประโยค   This is my 
_____.และ Point to _____ .   

- การใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ได้ฟัง 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน ความดีที่ท า 
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 11 : โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 

แผนการสอนวันที่ 52                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีที่ท า (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym เคลื่อนไหวร่างกายสลับข้าง  โดยเอามือซ้ายจับหูขวา มือขวาจับจมูก (10 ครั้ง) 
2. ทบทวนสระอือ  สระไอ 

      2.1 ให้นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ลุงมีกะลุงมา”  “หนูไผ่กะหนูข า” ประกอบจังหวะและเคลื่อนไหว 
ร่างกาย 

      2.2 ครูน าบัตรค าและบัตรภาพ ค าสระอือ ค าสระไอ เช่น ล าไย มะไฟ เตาไฟ ไถนา มือถือ  
กระบือ แจกนักเรียน ให้นักเรียนหาคู่ ภาพ-ค า ให้ตรงกัน  อ่านออกเสียงและเขียนค าใหม่บนกระดาน 
         2.3 นักเรียนเขียนค าจากการจับคู่ค ากับภาพ และเขียนค าใหม่ตามกระดานแล้วใช้สีแดงขีด 
เส้นใต้ ค าสระอือ ใช้สีเขียวขีดเส้นใต้ค า สระไอ ช่วยกันสร้างค าใหม่/แต่งประโยคจากค าที่เขียนตาม
กระดาน  คัดลายมือลงในสมุด 
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก (การน ามาเพ่ิม) 
         3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว (ลานจอดรถ/รถ 4 คัน มาเพ่ิม 3 คัน
เป็น 7 คัน/ รถ 4 คันมาเพ่ิม 2 คัน เป็น 6 คัน) 
         3.2 ครูน าเสนอภาพลูกแมวน้อยให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพให้เพ่ือนฟัง 
 

 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/8  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  ท 4.1 ป.1/2  ท 4.1 ป.1/3 
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  ค 6.1 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    ส 2.1 ป.1/1  ส 2.2 ป.1/2  ส 2.2 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    

 

 
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน การพูด สระไอ   
                     2. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก  (การน ามาเพ่ิม)     
                     3. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน    
                     4. อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย  :  Face  Parts 

 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน  
    - มีแมว 6 ตัว เล่นอยู่ มีแมว 4 ตัวมาเพ่ิม มีแมว 10 ตัว 
    - แมว 4 ตัวมาหาแมว 6 ตัว มาเล่นด้วยกัน 
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ครูติดบัตรค า/เขียนค าตามท่ีนักเรียนเล่าเรื่อง 
         3.3 ครูให้นักเรียนช่วยแต่งโจทย์ปัญหา  

    ครูใช้ค าสั่ง  “ให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากตัวเลขที่ครูก าหนดให้ โดยเขียนลงใน 
แบบบันทึก พร้อมทั้งหาค าตอบ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน”                                              
         3.4 ครูแจกแบบบันทึกให้นักเรียน 
         3.5 นักเรียนท ากิจกรรม 
         3.6 นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
         3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
              - การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โดยการน ามาเพ่ิม 
              - การเขียนประโยคสัญลักษณ์ 
         ความหมายของการบวก โดยการน ามาเพ่ิม และการหาค าตอบ 
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โดยการน ามาเพิ่ม   

-  ครูใช้ค าถาม “โจทย์ปัญหาต้องมีอะไรบ้างนะ” 
 

 
 
    ครูใช้ค าถาม “ประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าอย่างไร” 

 
 
 
     ความหมายของการบวกและการหาค าตอบ 

ครูใช้ค าถาม “แล้วค าตอบละคะ ได้เท่าไหร่” 
 
 

 
ครูใช้ค าถาม “รู้ได้อย่างไรว่า ตอบ 10 ครับ/คะ” 
 
 

 
 
         3.8 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 25 
 
 
การเรียนรู ้
   1. Brain Gym เพลง “จับตัว” 
   2. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน 

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดนักเรียน 
   - ตัวเลข/ตัวอักษร/ข้อความ 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
     -  6+4 =  
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน   
   -  “10” 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
   - นับ/เอามาบวก 
   -  มีอยู่ 6 แล้วเอามาเพ่ิม 4 เป็น 10 
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         2.1 ให้ช่วยกันพิจารณาว่าแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่ต่าง ๆ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า 
โดยน ากระดาษการ์ดที่ครูเขียนให้ มาวางเรียงในตาราง ทั้งนี้สามารถอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ และย้าย
สลับกันได้จนกว่าจะลงข้อสรุป 
 

 ท า ไม่ท า 
โรงอาหาร   
ห้องสมุด   
สนามเด็กเล่น   
สหกรณ์   
ห้องน้ า   
หอ้งพักครู   
   

          2.3  ท าสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้อาคารสถานที่ในโรงเรียน 
                1) แจกสติกเกอร์หน้ายิ้ม  ให้นักเรียนแต่ละคนตัดสินใจเลือกว่าในระยะ 1 สัปดาห์นี้จะ
ร่วมกันปฏิบัติในข้อใดก่อน  ครูอ่านข้อความต่างๆ ให้นักเรียนอ่านตามแล้วจึงให้ติดเลือกข้อความที่ตนเอง
ชอบ   
                2) นับจ านวนข้อที่นักเรียนในห้องเลือก โดยเลือก 5 อันดับแรก ครูนับจ านวน 
สติกเกอร์แล้วเขียนตัวเลขก ากับไว้  
                3) ครูน าข้อความกติกาที่นักเรียนเลือกจากข้อ 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 และท าท่าทางประกอบ 
          3.4  ครูชูบัตรรูปภาพ ศีรษะ  ตา  จมูก  ปาก  หู  ใบหน้า นักเรียนออกเสียงค าศัพท์              
          3.5  ครูแนะน าอุปกรณ์และวิธีการท าพจนานุกรมภาพ 
          3.6  นักเรียนออกแบบการท าพจนานุกรมภาพ ตามความสนใจ เช่น  ออกแบบโดยการวาด  หรือ              

ตัดภาพเกี่ยวกับค าศัพท์  head, hair, eyes, nose, cheek, mouth, ears, chin, neck   

          3.7  น าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ 

 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจอง/บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน 
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4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต์     
 

 
1. บทร้องเล่น “หนูไผ่กะหนูข า” 
2. แบบฝึกที่ 25   
3. ภาพประกอบ การเล่าเรื่องลานจอดรถ 
4. บัตรรูปภาพ ศีรษะ  ตา  จมูก  ปาก  หู  ใบหน้า  และค าศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบภาพ   
 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิจกรรม                   
- การแสดงท่าทาง 
ประกอบบทร้องเล่น 
- การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 25   

ภาษาไทย                         
- การสร้างค า 
- การเขียนค า 
- การแต่งประโยค 
 

คณิตศาสตร์                    
- การแสดงวิธีหาค าตอบ
จากสถานการณ์ปัญหา 
- การอธิบายแนวคิดและ               
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการน ามาเพ่ิม                     
- การเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์การบวก                        

ศิลปะ 
การวาดภาพระบายสี 

สังคมศึกษาฯ 
- น าเสนอแนวปฏิบัติใน
การใช้อาคารสถานที่         
ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในโรงเรียน 
 

ภาษาอังกฤษ 
- การออกเสียง และ
บอกความหมายค าศัพท์                              
- การใช้ค าเพ่ือบอกชื่อ
อวัยวะ                        

- การใช้ค าสั่งง่าย ๆ 
ตามแบบท่ีฟัง 

 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน ความดีที่ท า 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 

ภาษาไทย  ครแูนะน าให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้  
ตามหา  เรื่อง การอ่านแจกลู การสะกดค า สระไอไม้มลาย  ในเวลาว่างภาคบ่าย 
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สัปดาห์ที่ 11  : โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 

แผนการสอนวันที่ 53                                                              (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ  ขอบคุณครับ/ค่ะ ขอโทษครับ/ค่ะ  มีอะไรให้
ช่วยไหมครับ/ค่ะ  ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน/กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ รายงานการท าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบที่บ้าน/
ห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า  หายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ คว่ ามือลง  หายใจ
ออกช้าๆ  แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม  วางมือไว้ที่เดิม 
2. สระใอ 
       2.1 ครูอ่านบทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน” ให้นักเรียนฟัง (จากแผนภูมิ) 
       2.2 นักเรียนอ่านพร้อมครู พร้อมทั้งกวาดสายตาตามเสียงที่ครูอ่าน        
       2.3 นักเรียนอ่านพร้อมกับเคาะจังหวะ 
       2.4 นักเรียนสังเกตค าที่ประสม สระ ใ- จากแผนภูม ิ
       2.5 ครูเขียนค าบนกระดาน เช่น ผู้ใหญ่ ผ้าใหม่ สะใภ้ ใช้ ใจ ให้ ฯลฯ 
       2.6 นักเรียนอ่านค าที่ครูเขียน 
       2.7 ครูอธิบายความหมายของค า/นักเรียนพูด-เล่าค าจากประสบการณ์ 
       2.8 ครูอ่านค าประกอบภาพ เล่นเกมจับคู่ค ากับภาพ ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค า เขียนค าให้ตรงกับภาพ 
3. การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก (การน ามาเพ่ิม) สงสัย  
       3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว (แมว 6 ตัวเล่นด้วยกันมีแมว 4 ตัวขอมา
เล่นด้วย รวมทั้งหมดมีแมว 10 ตัว) 
       3.2 ครูน าเสนอตัวเลข 6+4 บนกระดาน 

     -  ครูใช้ค าถาม “ตัวเลขที่ครูให้ได้ค าตอบเท่าไร” (10)                                        
แล้วครูน าเสนอตัวเลขใหม่ 5+3 บนกระดาน                                                           
           - ครูใช้ค าถาม “แล้วตัวนี้ล่ะได้ค าตอบเท่าไร” (8)                                           

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 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 (การน ามาเพ่ิม)    
                      3. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน  
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        3.3 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “อยู่ด้วยกันได้ไหม”                                                                  
           - ครูใช้ค าสั่ง “ให้นักเรียนหาค าตอบของการบวกตัวเลขที่ครูก าหนดให้ แล้วจัดกลุ่มของตัวเลข
เหล่านี้ติดลงในกระดาษ น าเสนอหน้าชั้นเรียน” 
 
  
 
 
 
 
 
 
        3.4 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน 
        3.5 นักเรียนท ากิจกรรม 
        3.6 นักเรียนน าเสนอผลการท ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
        3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

-  การหาค าตอบของแต่ละข้อ 
-  ผลลัพธ์ของแต่ละข้อ 
-  การจัดกลุ่มและการให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม 

        3.8 นักเรียนท าแบบฝึกท่ี 26 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลง กิ่ง ก้าน ใบ 
2. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในโรงเรียน 

    2.1 นักเรียนร่วมกันให้สัญญาว่าจะช่วยกันปฏิบัติต่อการใช้อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ใน โรงเรียนให้
ถูกต้องเหมาะสม โดยครูเติมข้อความลงไป 

    2.2 นักเรียนร่วมลงชื่อข้อตกลงนี้ ด้วยการวาดภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเอง หรือเขียนชื่อของตัวเอง 
    2.3 น าป้ายข้อตกลงนี้ไปติดไว้ที่ป้ายนิเทศ ครูสรุปงานทั้งหมดผ่านผลงานที่น ามาจัดแสดง แล้วให้

นักเรียนแต่ละคนแสดงความรู้สึก หรือบอกประโยชน์ที่ได้รับ  
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน     
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด/คุ้มค่า 
4. ท่องสูตรคูณ 
5. ท่องบทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน”            
6. สวดมนต์ 
 
 

ภาคบ่าย 
 

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 
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1. บทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน” 
2. เพลง “กิ่ง ก้าน ใบ” 
3. แบบฝึกที่ 26 
4. เกม จับคู่ค ากับภาพ 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิจกรรม                   
- การแสดงท่าทาง 
ประกอบบทร้องเล่น 
- การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน  
-แบบฝึกที่ 26 

ภาษาไทย                         
-การอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง 
-การอธิบายความหมาย
ค า 
- การจับคู่ภาพ–ค า  
สระไอ 
- การเขียนค า 

- การแต่งประโยค 
 

คณิตศาสตร์                    
- การสร้างโจทย์ปัญหา 
- การเขียนเป็นประโยค
สัญลักษณ์การบวก 
- การอธิบายแนวคิดและ               
การให้เหตุผล
ความหมายของการบวก
โดยการน ามาเพ่ิม     
- การวิเคราะห์และหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล       

สังคมศึกษา ฯ 
- บอกประโยชน์และ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของโรงเรียน 
- บอกหน้าที่ของตนเอง
ในโรงเรียน 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน  
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 

ภาษาไทย  ครแูนะน าให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้              
ตามหา  เรื่องการอ่านแจกลูก การสะกดค า สระใอไม้ม้วน  ในเวลาว่างภาคบ่าย 
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สัปดาห์ที่ 11  : โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 

แผนการสอนวันที่ 54                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
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.  เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) 
3. ทบทวนกติกา/ข้อตกลงห้องเรียน    
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้นิ้วมือสองข้างเคาะเบาๆ ทั่วศีรษะจากกลางศีรษะออกมาด้านขวาและซ้ายพร้อมๆ กัน  
2. สระใอ   
     2.1 ท่องบทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน” 

  2.2 ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ ค าที่ใช้ สระใอ ในบทร้อยกรอง  
  2.3 เขียนค าท่ีใช้ สระใอ จากค าที่ขีดเส้นใต้ 

     2.4 อ่านแจกลูกสะกดค าจากค าที่ขีดเส้นใต้ 
     2.5 นักเรียนช่วยกันคิดค า สระใอ น าไปเขียนบนกระดาน 
     2.6 นักเรียนร่วมกันสร้างค าใหม่จากค าบนกระดาน  ครูเขียนค าใหม่บนกระดาน 
     2.7 คร-ูนักเรยีนร่วมกันน าค าใหม่บนกระดานแต่งประโยคปากเปล่า ครูเขียนประโยคบนกระดาน 
     2.8 นักเรียนเขียนค า สระใอ ตามกระดาน เลือกวาดภาพตามค าท่ีสร้างใหม่ (2 ภาพ) 
3. การหาผลบวกของจ านวน 2 จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10 
    3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนในเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงท่ีแล้ว (บวกจ านวน, ตวัเลขบวกกัน, จัดกลุ่ม) 
    3.2 ครูให้นักเรียนทายบัตรตัวเลขหน้าห้อง โดยครูก าหนดตัวเลขขึ้นมา                
    3.3 ครูแจกบัตรตัวเลขให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกลุ่มละ 1 ชุด 
    3.4 ครูแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง  
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  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. การหาผลบวกของจ านวน  2 จ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10    
                     3. การรณรงค์ตามกติกาข้อตกลง  
 
 

 

4+4 (8) 



300 
 
ช่วงที่ 1  ให้นักเรียนช่วยกันหงายบัตรตัวเลขเอาไว้ทุกใบ                                     
    3.5 ให้นักเรียนหลับตาหยิบบัตรตัวเลขทีละคน แล้วบอกว่าบัตรตัวเลขที่หยิบได้มีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ 
แล้วเปิดเฉลยข้างหลังบัตรว่าถูกหรือไม่ โดยให้เพ่ือนทุกคนในกลุ่มเป็นกรรมการช่วยดูถ้าตอบถูกให้น าบัตร
ใบนั้นไว้กับตัว ถ้าไม่ถูกให้วางบัตรคืนไว้  ท าแบบนี้ทีละคนไปเรื่อย ๆ จนบัตรหมด ใครที่ได้บัตรมากที่สุด
เป็นผู้ชนะ                                              
    3.6 กลุ่มไหนที่บัตรหมดก่อนให้ร้อง “ไชโย” และคนที่ได้บัตรมากที่สุดเป็นผู้ชนะ               
 ช่วงที่ 2  ให้นักเรียนคืนบัตรที่อยู่ในตัวมาวางบนโต๊ะ และหงายบัตรไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม                                                                                                   
    3.7 ให้นักเรียนแต่ละคนหาว่าบัตรไหนที่มีค าตอบตรงตามที่ครูยกบัตรขึ้นมา ถ้าได้ค าตอบแล้วให้มาแลก
ดาวกับครู โดย 1 บัตรแลกได้ 1 ดาว      
    3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้                                                 
       1) การใช้ค าที่ใช้แทนเครื่องหมายบวกและความหมายของเครื่องหมาย + (บวก)      
       2) ค าตอบเหมือนกันแต่เกิดจากการบวกตัวเลขที่แตกต่างกัน    
       3) การน าบัตรมาเรียง     
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym วางมือซ้อนกันที่ด้านหน้า หายใจเข้าช้าๆลึกๆ ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ คว่ ามือลง  หายใจ
ออกช้า ๆ  แล้ววาดมือออกเป็นวงกลม วางมือไว้ที่เดิม 
2. ครูเล่านิทานเรื่องคนหาปลากับพราน แล้วซักถามข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่ฟัง 
3. การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎกติการ่วมกัน  
       3.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4-5 คน 
       3.2 นักเรียนคิดเพลงเพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือน ๆ ปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีร่วมกันเขียนไว้แล้ว โดยให้คิดค า
ส าคัญลงในกระดาน แล้วช่วยกันคิดน าค านั้นมาแต่งเป็นเพลง 
       3.3  ช่วยกันคิดท านองเพลง โดยใช้เพลงง่าย ๆ ที่เคยได้ยิน เช่น เพลงช้าง  (เพลงพม่าเขว) หรือคิด
ขึ้นมาใหม่   
       3.4  นักเรียนคิดท่าประกอบเพลง ให้คิดว่าค าต่าง ๆ จะแทนด้วยท่าทางอย่างไร  โดยครูสอนภาษา
ท่าทางให้  
       3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเพลง และท่าทางประกอบเพลง 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน /ท่องบทร้อยกรอง เช่น “ยี่สิบม้วน” 
4. ท่องสูตรคูณ  
5. สวดมนต์ 
 

 

 
1. บทร้อยกรอง “ยี่สิบม้วน” 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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2. นิทานเรื่องคนหาปลากับพราน 
3. แสดงการบวก เช่น                2 + 1  ,   3 + 2  ,   
                                        4 + 2  ,   5 + 3    (ด้านหลังมีค าตอบ) 
4. บัตรตัวเลข ที่มีการบวกจ านวนที่มี ผลลัพธ์ตั้งแต่ 1-10 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิจกรรม                   
- การแสดงท่าทาง 
ประกอบบทร้องเล่น 
- การท างานกลุ่ม 
 

ภาษาไทย                         
- การอ่านบทร้อยกรอง 
- การอ่านแจกลูกสะกด
ค า 
- ฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 
- การเขียนค า 
- การสร้างค า 
- การแต่งประโยค 

 

คณิตศาสตร์                    
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการหา
ผลบวกของจ านวน 2  
จ านวนไม่เกิน 10                    
- ความถูกต้องของการ
หาค าตอบทาง
คณิตศาสตร์การให้
เหตุผลการหาผลบวก
ของจ านวน 2  จ านวน
ไม่เกิน 10                    
- ความถูกต้องของการ
หาค าตอบทาง
คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ 
-  การร้องเพลง 
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรี 

ความเป็นพลเมือง                         
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 11 :  โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 

แผนการสอนวันที่ 55                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ  ขอบคุณครับ/ค่ะ  ขอโทษครับ/ค่ะ  มีอะไร 
ให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ  ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีที่ท า (ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)      
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน ความรับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้นิ้วมือทั้งสองข้าง  เคาะเบาๆ ที่ต าแหน่งหน้าอก  โดยสลับมือกัน เคาะเบาๆ  
2. สระ  เอะ 
        2.1 ครูอ่านแผนภูมิบทร้องเล่น  ตาเฮะ กะตาฮะ  เคาะจังหวะ ให้นักเรียนฟัง   
        2.2 ครแูละนักเรียนร่วมกันอ่านบทร้องเล่น ตาเฮะกะตาฮะ เคาะจังหวะหรือแสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบจังหวะ 
        2.3 นักเรียนช่วยกันหาค าสระ เอะ จากแผนภูมิ และขีดเส้นใต้ค า 
        2.4 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค าที่ประสมสระเอะ  จากแผนภูมิ ตาเฮะกะตาฮะ บัตรค า (เตะ เละ เอะ  
เกะ  เปะ เทะฯลฯ) 
        2.5 นักเรียนเขียนค า สระเอะ จากบัตรค า และค าท่ีขีดเส้นใต้ในแผนภูมิ 
        2.6 โยงเส้นจับคู่ค าท่ีมีความหมายตรงกับภาพ  เอะ อะ เตะ เละ ฯลฯ 
3. การหาผลบวกของจ านวน 
        3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนในเรื่องที่เรียนไปในชั่วโมงท่ีแล้ว (บวกจ านวน,  
ตัวเลขบวกกัน, จัดกลุ่ม,ตัวเลขขั้นบันได) 
        3.2 ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา 

สถานการณ์ “นก” : ครูต้องการนักเรียนที่มีทักษะในการโยนลูกบอลเพื่อส่งไปแข่งขันแชร์บอล  
   ค าสั่งในการท ากิจกรรม ครูจะให้นักเรียนโยนลูกบอลลงในตะกร้าโดยที่ 1 คนสามารถ 

โยนได้เพียง 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ลูก เมื่อโยนเสร็จแล้วให้นักเรียนมาบันทึกผลแต่ละครั้งลงในแบบบันทึก โดย
การบันทึกให้นักเรียนวาดรูปลูกบอลลงในตะกร้า 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  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 และอ่านหนังสือท่ีสนใจ   
                     2. การหาผลบวกของจ านวน   
                     3. งานศิลปะเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
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        3.3 นักเรียนท ากิจกรรมทีละกลุ่ม ทีละคน โดยคนที่เหลือเป็นก าลังใจให้ 
        3.4 ครูให้นักเรียนหาจ านวนบอลที่แต่ละคนโยนลงทั้งหมด 

  ค าสั่ง : ให้นักเรียนหาจ านวนบอลที่โยนลงของแต่ละคนว่าได้จ านวนเท่าไรโดยเขียนเป็น 
ประโยคสัญลักษณ์และหาค าตอบ 
       3.5 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
       3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 
            1) วธิีการหาจ านวนบอลที่โยนได้ของแต่ละคน 

     -  ครูใช้ค าถาม “ท ายังไงถึงจะรู้ว่าแต่ละคนโยนบอลได้ทั้งหมดก่ีลูก” 
 คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน  รวม/บวก 

“นับจ านวนบอลในตะกร้าแต่ละใบ” 
            2) การแบ่งกลุ่มของผลการโยนบอลทั้งหมด 
                - ครูใช้ค าถาม “ถ้าครูจะแบ่งกลุ่มผลงานของนักเรียนจะแบ่งได้แบบไหนบ้าง” 
 

 
 

          
             3) การบวกด้วยจ านวน 0  

      - ครูใช้ค าถาม “ถ้าโยนลูกบอลไม่ลงเราจะวาดลูกบอลกี่ลูก ท าไม” 
 
 
 
      - ครใูช้ค าถาม “แล้วคนที่โยนไม่ลงจะเขียนตัวเลขอะไรลงไปแทน” 
 
 
 
       - ครูใช้ค าถาม “แล้วผลของการบวกของเพ่ือนเป็นอย่างไร” 
 
 
 
        - ครูให้นักเรียนอธิบายเพ่ิมเติมว่าเป็นอย่างไร 
ในกรณีท่ีไม่มีใครโยนได้ 0+0 
        - ครู สาธิตการโยนบอลไม่ลงทั้งสองครั้ง แล้วให้นักเรียนช่วยบันทึกผล 
        - ครูใช้ค าถาม “จะบันทึกผลอย่างไร” 
 
 
 

 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
   - แบ่งตามจ านวนบอลทั้งหมดที่โยนได้ 
   - แบ่งตามการเขียนประโยคสัญลักษณ์ 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน   
“ไม่วาดเพราะว่าโยนไม่ลง” 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน    
      “เลข 0” 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน   
      “ได้เท่าเดิม” 
 

คาดการณ์แนวคิดนักเรียน 
- ไม่ต้องวาดรูป แล้วเขียนเลข 0 แทนจ านวน 
- ประโยคสัญลักษณ์ได้ 0 + 0 = 0 
- ตอบ 0 เพราะว่าโยนไม่ลง 
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       3.7 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 27 และ แบบฝึกท่ี 28 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym  บทร้องเล่นประกอบการเคลื่อนไหว 
2. งานศิลปะเก่ียวกับสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
           2.1 ครูให้นักเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับอาคารสถานที่ในโรงเรียน 
           2.2 นักเรียนไปศึกษาอาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน สังเกตรายละเอียด และร่างเป็น  
ลายเส้นลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ 
           2.3 นักเรียนน าภาพมาจัดแสดง ใช้วิธี Gallery method วางภาพบนพื้นห้อง หรือใช้ไม้หนีบผ้า
ติดไว้กับเชือก นักเรียนแต่ละคนเดินดูผลงานของเพ่ือน ๆ จับคู่พูดคุยเก่ียวกับภาพของเพ่ือน ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของภาพ ให้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเก่ียวกับภาพที่วาด  
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/ค าคล้องจอง/บทร้องเล่น 
4. ท่องสูตรคูณ 
5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 4 ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 
6. สวดมนต์ 
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 
  

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 ล าดับที่ 4 ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 
 
 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต                         
- การร่วมกิจกรรม                   
- การแสดงท่าทาง 
ประกอบบทร้องเล่น 
- การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 27 
- แบบฝึกที่ 28 

ภาษาไทย                         
- การอ่านบทร้อยกรอง 
- การอ่านแจกลูกสะกด
ค า 
- ฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 
- การเขียนค า 
- การโยงเส้นจับคู่ค าที่มี
ความหมายตรงกับภาพ                 
 

คณิตศาสตร์     
- การอธิบายแนวคิดและ               
การให้เหตุผลการหา
ผลบวกของจ านวน                   
- ความถูกต้องของการ
หาค าตอบทาง
คณิตศาสตร์ 
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวก 
- การวิเคราะห์และหา
ค าตอบของโจทย์ปัญหา  
พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผล                 

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

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวันความดีที่ท า 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
     ครูแนะน าให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เก่ียวกับบทเรียนที่
ผ่านมาใน Tablet  ในช่วงว่างภาคบ่าย คนละ 10-20 นาทีแล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพ่ือนฟัง 
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 11 

บทร้อยกรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงและบทรอ้งเล่น 

 

 
 

เด็กดีต้อง 
ขยันท่อง ขยันอ่าน

นะคะ 

         “นี่ของของเธอ” 

            นีข้องของเธอนั่นของของฉัน         มันสบัเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอ 
        นี่ของของเธอที่ท าตกไว ้                  ฉันนี้เก็บได้น ามาให้เธอ 

                                 (ผู้แต่ง - นายฉันท์ ข าวิไล) 

 

                     หนูไผ่กะหนูข า 

            หนูไผ่เอาล าไย  มากองไว้ในศาลา 

     หนูข าเก็บไข่มา           เรียงไว้ท่าสี่ห้าใบ 

     ลุงมถีือตะกร้า           ส่วนลุงมาถือกระได 

     ลุงมาเก็บล าไย           ลุงมีใช้ตะกร้ารับ 
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ลุงมีกับลุงมา 

     ลุงมีแกเลีย้งม้า  ส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือ 

เจ้าม้านั้นแสนดื้อ          ส่วนกระบือฝึกปรือดี 

ชาวบ้านเขาเล่าลือ          ว่าม้าดื้อเพราะถูกตี 

ลุงมาค่อยพาที            แต่ลุงมีดุเช้าเย็น 

บทกลอนย่ีสิบม้วน 

                     ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่           ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 
              ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ                    มิหลงใหลใครขอดู 
                     จะใคร่ลงเรือใบ           ดูน้ าใสและปลาปู 
              สิ่งใดอยู่ในตู ้                     มิใช่อยูใ่ต้ตั่งเตียง 
                     บ้าใบ้ถอืใยบัว             หูตามัวมาใกล้เคียง 
              เล่าท่องอย่าละเลี่ยง             ยี่สิบม้วนจ าจงดี 

 

สรุป ๒๐  ไม้ม้วน 

       ใหญ่     ใฝ่     ใคร่     ใช่           ใหม่     ใจ     ใบ     ใต ้

        ให ้    ใส่     ใส     ใบ              สะใภ ้    หลงใหล     ใด     ใย 

ใช้     ใคร     ใน     ใกล้ 
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เพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลง   ตาเฮะกะ ตาฮะ      

                    ตาเฮะ กะตาฮะ             ตาเฮะ กะตาฮะ       
            ร้องเอะอะ อย่าดังซิ                ตาฮะหากะปิ 

            และกะทิกะน้ าปลา                ตาฮะท าเละเทะ  

            ส่วนตาเฮะเทน้ าปลา               วุ่นวายอยู่ไปมา  

             ใครมาหาโอ้โฮเฮะ 

 

 

เพลง  กิ่ง ก้าน ใบ 

กิ่ง ก้าน ใบ                       ชะ  ชะ ใบ ก้าน กิ่ง 

ฝนตก ลมแรง จริงๆ(ซ้ า)       ชะ  ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ (ซ้ า) 

 

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 ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคนหาปลาก็เอ่ยข้ึนว่า"ท่านยัง
อยากจะเเลกเนื้อกับปลาอยู่หรือไม่"นายพรานก็ตอบว่าตนเริ่มเบื่อปลาเเละอยากกินเนื้อ
ดังเดิมเเล้วทั้งสองจึงตกลงเลิกเเลกเปลี่ยนอาหารกันอีกต่อไป  นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 

 "คนเรามักอยากลิ้มลองของใหม่ เเต่ไม่นานก็ต้องเห็นค่าของ ของเก่า” 
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hair 

    neck 

ear 

    nose 

ใบงาน : โยงค าศัพท์ 

ให้นักเรียนโยงค าศัพท์ให้สัมพันธ์กับภาพ 

 

 

  

           eye                                                         

 

 

 

         mouth 
                                                                                             

 

         cheek   
    

                                                                                    
 

 

 
 
 

 


