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สัปดาห์ที่ 15-18 
  แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูน าไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมส าหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้ 
 
       สัปดาห์ท่ี  15–18 
 
  “ความเป็นพลเมือง”   
   ช่วงนี้นักเรียนจะเริ่มคุ้นเคยกับวิถีปฏิบัติและกติกาข้อตกลงของห้องเรียน/สังคมของเขาแล้ว 
จึงเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะส าหรับการน าเสนอแนวคิดการด ารงชีวิต/ทักษะชีวิตใหม่ น าแนวคิด วิธีปฏิบัติ
เพ่ือสร้างทักษะชีวิต ตัวใหม่ มาพูดคุยสะท้อนการปฏิบัติงานตามกติกา/ข้อตกลงของห้องเรียน แล้วร่วมกัน
ปรับปรุงกตกิา/ข้อตกลงของห้องเรียนครั้งที่ 1 ท าประชามติก่อนประกาศใช้ให้ทุกคนถือปฏิบัติต่อไป เพ่ือให้
เกิดเป็นนิสัยเข้าไปในวิถีปฏิบัติของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น  การดูแลรับผิดชอบตนเองและอุปกรณ์การ
เรียนได ้การท าหน้าที่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือน ห้องเรียน การประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้าหรือการ
ออมด้วยจิตส านึกดีของตนเองในฐานะสมาชิก เป็นต้น 
  “ภาษาไทย” 
   นักเรียนจะมีประสบการณ์จากการอ่านมากข้ึน อ่านเรื่องราวง่ายๆได้ด้วยตนเอง เพราะได้รู้จัก
ค าใหม่ ที่เกิดจากการประสมด้วยสระท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น มีกลวิธีสร้างค าใหม่และสามารถสร้างค าใหม่ด้วย
ตนเองได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างมีความหมายมากขึ้นตรงตามที่
ต้องการสื่อสาร 
 “คณิตศาสตร์” 
   ในช่วงนี้นักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับจ านวน การเกิดของจ านวน การเพ่ิม การลด การ
เรียงล าดับและการใช้เครื่องมือต่างๆในการค้นหาค าตอบด้วยตนเองมาแล้ว มีความเข้าใจความหมายของ
การบวกทั้งในลักษณะการน ามารวมกันและการเพ่ิมขึ้นมา  และได้เข้าใจความหมายของการลบโดยการ
ลดลงมาก่อนแล้ว  ดังนั้น กิจกรรมการหาผลลบ  จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้น าเอาความเข้าใจ
พ้ืนฐานและประสบการณ์การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงวิธีคิด  วิธีหาค าตอบการลบด้วยตนเองท่ี
แตกต่างและหลากหลายวิธี เช่น  
   - “การใช้บล็อกไม้แทน”   
   - “การกากบาท”  
   - “การวาด”    
   - “การขีดออก”   เป็นต้น 
นักเรียนได้อธิบายให้เหตุผล การมองเห็นความสัมพันธ์ในความหลากหลายของตัวเลขท่ีน ามาลบกัน กับ 
“ผลการลบ” ด้วยตนเอง  
  การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต การจัดสถานการณ์ให้นักเรียน ได้สังเกต  สัมผัส  จัดวาง 
จับคู่  จัดกลุ่ม อธิบายและบอกเหตุผล รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้เขาได้สร้างภาพโดยการทาบ วาด สร้าง
ภาพแล้ว 
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ให้น าเสนออธิบายเหตุผลว่าใช้ส่วนใดของสิ่งของใด  มาท าเป็นอะไร พร้อมบอกขยายวิธีท าและเหตุผลการ
ท า  กิจกรรมเหล่านี้เป็นการจัดให้นักเรียนได้สัมผัสสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ซึ่งจะน าสู่การเข้าถึงสมบัติของ
รูปทรงเรขาคณิตด้วยตนเอง สามารถอธิบายความเข้าใจเชิงเรขาคณิตด้วยภาพที่เป็นธรรมชาติด้วยตนเอง   
เช่น “มี 3 แหลม” (มุม) “มี 4  ยาว” (ด้าน) เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรม “การสร้างภาพ” จะท าให้นักเรียน
มองเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 2 มิติได้สะดวกขึ้น และเป็นธรรมชาติ 
  จ านวนที่มากกว่า 10   การจัดสถานการณ์ไปเที่ยวสวนสัตว์ให้นักเรียนหา “จ านวนกระต่าย” 
โดยมีเครื่องมือให้คือ “บล็อก” และเงื่อนไขการใช้บล็อกคือ ให้ต่อบล็อกยาวเรียกว่า “บล็อก 1 ชุด” ได้ไม่
เกิน 100 อัน เพ่ือหาจ านวนกระต่าย แล้วให้หาวิธีเขียนตัวเลขแทนจ านวนกระต่าย ลงในแบบบันทึก โดย
ครูไม่ได้อธิบายหลักการเกี่ยวกับค่าประจ าหลักมาก่อน จะท าให้กิจกรรมในสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูง
ต่อแนวคิดของนักเรียน การค้นหาแนวคิดท่ีจะเขียนแสดงแทนจ านวนจากการต่อบล็อกแทนจ านวนกระต่าย  
(ซึ่งต่อบล็อกได้ 10 อัน เรียกว่า 1 ชุด) เด็กจึงมองเห็นบล็อก1 ชุด เป็น 10  หรือ “1 แถว” และมีบล็อกท่ี
เหลือไม่สามารถน าวางนอกชุดได้อีก 3 อัน ท าให้นักเรียนเข้าถึงเลขฐาน 10 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ (โดยไม่
รู้ตัว)  เช่น  
 
            
       
   
 
 เมื่อนักเรียนได้ใช้บล็อกเป็นชุด เพื่อแสดงจ านวนและบันทึกในตารางแล้วอธิบายความเข้าใจ
พร้อมบอกเหตุผลของตนเองและใช้ภาษาท่ีเป็นธรรมชาติของตนเอง เช่น  
 
 เด็กเขียน  10  กับ  3  เป็น      
 ค าถาม   คืออะไร 
  
                        เด็กอธิบาย                     กับ  
 
                                                                  เปน็ 1 สิบ กับ 3 จึงเป็น 13 เป็นต้น 
  
  กิจกรรมเปรียบเทียบอย่างไร การให้สื่อกึ่งรูปธรรม เช่น ให้บล็อกแก่นักเรียน ส าหรับท ากิจกรรม
เปรียบเทียบอย่างไร  จะช่วยให้นักเรียนมองความแตกต่างและวิธีเปรียบเทียบจ านวน 2 จ านวน ที่มากกว่า  
10  ได้ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น 
  กิจกรรมเรื่อง “บัตรตัวเลข” ที่มีค าถามส าคัญว่า “จะวางบัตรตรงไหนดีนะ” ที่มีค าถามกระตุ้น 
ว่า “จะได้เลขอะไรดี” ท าไมต้องใส่เลขนี้”จะท าให้เด็กได้คิดจัดระบบการวางบัตรเลข และได้มองเห็นว่ามี 
การเพ่ิมข้ึนทีละ.......... ลดลงทีละ ........... 
  กิจกรรม “กระต่ายกระโดดและกบกระโดด” จะท าให้นักเรียนมองเห็นวิธีการหาผลต่างโดยเส้น
จ านวนกิจกรรม “ถั่วแดงและถั่วด า”  กิจกรรม “ดอกทานตะวัน” จะเป็นสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียน
ค้นหาวิธีหาจ านวนของสิ่งของเหล่านั้นและจะน านักเรียนเข้าสู่การจัดกลุ่ม 5 กลุ่ม 10 เพ่ือการนับได้สะดวก 
เป็นระบบด้วยตนเอง 

บล็อก 1  ชุด มี บล็อก 10  อัน 

ส่วนที่เกนิจากบล็อก 1 ชุด อีก 3 อัน  

1 

1 3 

1 

13 
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต 
 

แผนการสอนวันที่ 71                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  
2. เล่าประสบการณ์ความรับผิดชอบ การท าหน้าที่ตามข้อตกลงชองห้องเรียน 
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่แตกต่างกัน 
2. อ่านค า แต่งประโยค เขียนเรื่อง  
  2.1 ครูและนักเรียนอ่านบทร้องเล่น วัว ขณะอ่านครูใช้มือชี้ภาพตัวละครในเรื่องที่อ่านไปด้วยช้า ๆ 
ด้วยน้ าเสียงธรรมชาติ และอ่านเน้นให้มีท่วงท านองและจังหวะ เสียงสูงต่ า จากนั้นฝึกนักเรียนฝึกออกเสียง
ให้ชัดเจน (วรรณคดีล าน า หน้า 31) 
      2.2 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกม “ห้องหุ่น” โดยครูจะชูบัตรค า เช่น ค าว่า “นกกระจอก” “กินข้าว” 
“ฝนตก” นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อตัวนักเรียนให้เป็นรูปนกกระจอก หรือรูปต่างๆตามบัตรค าท่ีครูชูขึ้น 
เมื่อจัดเสร็จให้ท าตัวแข็งเป็นหุ่น กลุ่มท่ีส าเร็จก่อนและมีองค์ประกอบเสมือนจริงมากท่ีสุดจะได้ดาว  
(สะสมดาว) 
 2.3 เขียนค าสระอ า ตามค าบอก 10 ค า (จ าปา ท านา สีด า ก าไล ระบ า ล าไย จ าค า อ าลา ก ามือ  
ท าไม ฯลฯ) 
 2.4 น าค าที่เขียนตามค าบอกไปแต่งประโยค และเขียนเรื่องสั้นๆ  
 2.5 สุ่มเรื่องของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง น ามาอ่านให้เพ่ือนฟัง นักเรียนคนอ่ืนๆ เล่าเรื่องที่ได้ฟัง 
 2.6 นักเรียนอ่านเรื่องและเล่าเรื่องของตน 
 

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  
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 บอกความหมายของค า เขียนเรื่อง เล่าเรื่อง ตอบค าถาม  
พูดแสดงความคิดเห็น 
                      2. การหาค าตอบของการลบจ านวน      
                      3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
                      4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว  Teacher และ Student 
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3. การหาค าตอบของการลบจ านวน  
  3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว  
  3.2 ครูน าเสนอบัตรการลบตัวเลข เช่น 6 – 4 แล้วช่วยกันหาค าตอบ (ค าตอบเท่ากับ 2) 
  3.3 ครูท าแบบเดิมโดยเพ่ิมบัตรตัวเลขอีก 5 ใบ  
  3.4 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง  
 “ครูจะมีบัตรทีเ่ป็นการลบอยู่จ านวน 24 ใบ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาค าตอบ จากนั้นให้น าบัตร
เหล่านี้มาจัดกลุ่มโดยติดลงในกระดาษน าเสนอ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน” 
  3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน และให้นักเรียนท ากิจกรรม 
  3.6 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
  3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  - การหาค าตอบของแต่ละข้อ 
  - ผลลัพธ์ของแต่ละข้อ 
  - การจัดกลุ่มและการให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม 
      3.8  นักเรียนท าแบบฝึกที่  41 และ 42         
 
 
การเรียนรู้  
1. Brain Gym บริหารข้ามส่วนกึ่งกลางของร่างกาย เช่น การเขียนเลข 8 
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
 2.1 ครูเปิดเพลง “ฝนตก สุย สุย” ให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องเพลง เคาะจังหวะ และท าท่าทาง
ประกอบเพลง 
 2.2 ครูและนักเรียนสนทนาสภาพวิถีชีวิตที่กล่าวถึงในบทเพลง 
 2.3 ครูสนทนาถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตทั้งด้านการด าเนินชีวิต 
สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร สมัยของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  
 2.4 ครูน าของเล่น เครื่องใช้ที่เป็นของเก่า มาให้นักเรียนดู  
 2.5 ให้นักเรียนน าของเล่นของตนมาน าเสนอ เปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างของของ
เล่น เครื่องใช้ในปัจจุบันกับอดีต 
 2.6 ครยูกตัวอย่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงการรีดชุดนักเรียนจากการใช้เตารีดถ่านเป็นใช้ เตารีดไฟฟ้า 
สาเหตุของการปรับใช้เพราะอะไร  
 2.7 ครูและนักเรียนสนทนาเชื่อมโยงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของครอบครัว และของประเทศไทย ที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น อากาศร้อน น้ าท่วม ไฟฟ้า  
 2.8 ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน และบันทึก
ลงในสมุด 

     2.9 ครูแนะน าให้นักเรียนดูข่าวพยากรณ์อากาศตอนเย็นเพื่อเตรียมรายงานสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ 
3. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ใกล้ตัว  Teacher และ Student  

3.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบุคคลในโรงเรียน 

ภาคบ่าย 
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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 ครูติดบัตรค าบนกระดาน Teacher  student  ให้นักเรียนอ่านตามทีละค า 
3.4 ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย 

       3.5  ครูติดแถบประโยค Who are you?  อ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านตาม จากนั้นอธิบาย
การใช้ 

3.6 ครูติดแถบประโยค My name is………..  I’m a ……..  บนกระดานจากนั้นอธิบายการใช้ 
3.7     น าบัตรภาพ Teacher และStudent มาปนกันในกล่องเท่ากับจ านวนนักเรียนให้นักเรียน 

ออกมาหยิบไปคนละแผ่นห้ามให้เพ่ือนเห็น  
3.8   ให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้นทีละคน ให้เพ่ือนในห้องถามพร้อมกันว่า 

Who are you?   นักเรียนที่มายืน ตอบ My name is……(ชื่อตัวเอง)…  I’m a …..(บอกตาม 
ภาพที่จับได้)ท าเช่นนี้จนครบนักเรียนทุกคน จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 ฝึกในกลุ่ม โดยคว่ า
บัตรภาพรวมกันไว้บนโต๊ะให้สมาชิกกลุ่มหยิบทีละคน เพ่ือนในกลุ่มท้ังหมดถาม  

3.9  นักเรียนท าใบงาน น าค าศัพท์ไปเขียนใต้ภาพ 
3.10 ครูแสดงบัตรภาพ teacher และ student ให้นักเรียนบอกค าศัพท์พร้อมกัน 

 
ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน าการเรียนรู้วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง/บทอาขยาน เช่น  รีรีข้าวสาร  
4. สวดมนต์ 
     
 
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 ……..   
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่  41 และ 42 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียง 
- การบอกความหมาย
ของค า 
- การเขียนเรื่อง 
- การเล่าเรื่อง 
- การตอบค าถามและ
พูดแสดงความคิดเห็น 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 

สังคมศึกษา ฯ 
- การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ ในปัจจุบันกับ
อดีตที่ส่งผลต่อ
ชีวิตประจ าวัน 

ศิลปะ 
- การวาดภาพ 
ระบายสี  
- การร้องเพลง 
- การบอกความหมาย
ของเพลงและแสดง
ท่าทางประกอบเพลง 

ภาษาอังกฤษ 
- การอ่านออกเสียง  
- การสะกดค า 
- การถามและค าถาม
โดยใช้ประโยค  
Who are you?   
 My name is………..  
I’m a ……..   
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต 
 

แผนการสอนวันที่ 72                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนและครู  
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆ ตามองมือขวาดึงหัวไหล่เข้าหาตัว
พร้อมกับหันหน้าไปทางขวาท าเสียง “อู” ยาว ๆ เปลี่ยนมือท า เช่นเดียวกัน 
2. สระ อ ึ
 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. การหาค าตอบของการลบจ านวน 
 3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 
 3.2 ครูน าเสนอบัตรการลบตัวเลข เช่น 6-4 ค าตอบคือเท่าไร (ค าตอบคือ 2) 
 3.3 ครูท าแบบเดิมโดยเพ่ิมบัตรตัวเลขอีก 5 ใบ  
 3.4 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง 
  “ครูจะมีบัตรที่เป็นการลบอยู่จ านวน 24 ใบ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาค าตอบ จากนั้นให้น า
บัตรเหล่านี้มาจัดกลุ่มโดยติดลงในกระดาษน าเสนอ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน” 
 3.5 ครแูจกอุปกรณ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 3.6 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 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. การหาค าตอบของการลบจ านวน  
                     3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงอากาศใน
รอบวัน  
                     4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว  Teacher และ Student 
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 3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  - การหาค าตอบของแต่ละข้อ 
  - ผลลัพธ์ของแต่ละข้อ 
  - การจัดกลุ่มและการให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม 
      3.8  นักเรียนท าแบบฝึกที่ 43 และ 44 
 
 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่แตกต่างกัน 
2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
 2.1 ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการสังเกตสภาพอากาศในวันนี้กับการพยากรณ์สภาพอากาศในรอบวันว่า
มีความสอดคล้องกับค าพยากรณ์หรือไม่ 
 2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผล และช่วยกันคิดว่าสมัยคุณปู่คุณย่ายังเป็นเด็ก สภาพอากาศ จะ
เป็นอย่างไร ครูให้นักเรียนท าการบ้าน โดยกลับไปถามคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ที่บ้าน  
 2.3 ครูถามนักเรียนว่า จากภาพวีดิทัศน์สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันมีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน 
ให้นักเรียนช่วยกันตอบในประเด็น เช่น 
  1) สิ่งแวดล้อมสมัยก่อนเป็นอย่างไร 2) สิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อนเป็นอย่างไร 
  3) การด าเนินชีวิตในสมัยก่อนเป็นอย่างไร 4) สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนแตกต่างจากปัจจุบันหรือไม่
อย่างไร  
 2.4 ครูสรุปค าตอบแล้วให้นักเรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ลงในใบงาน เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้สมัยปัจจุบันกับ
สมัยคุณปู่ ยังเป็นเด็ก/หนุ่ม (ภาพเตารีดถ่าน-ไฟฟ้า หม้อดิน-หม้อข้าวไฟฟ้า เรือพาย-เรือยนต์ คันไถ-รถไถ)  
     2.5 ครูให้นักเรียนไปศึกษา แท็บเล็ต (Tablet) วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร                 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
3. การใหข้้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว  Teacher และ Student 
       3.1 นักเรียนร้องเพลงที่เคยเรียนเช่น Hello , What’s your name?, Touch your eye. เป็นต้น
พร้อมท าท่าประกอบอย่างอิสระ 

3.2  นักเรียนทบทวนค าศัพท์จากชั่วโมงก่อนโดยครูแสดงภาพและบัตรค าให้นักเรียนพูดค าศัพท์นั้นๆ 
3.3  นักเรียนเข้ากลุ่ม  และจับคู่ เพ่ือฝึกซ้ าในสถานการณ์ต่อไปนี้                                                        

Who are you?   
            My name is………..  I’m a ……..   

หากมีเวลาพอ ให้นักเรียนฝึกถามค าถามและตอบค าถามตามสถานการณ์ต่างๆตามความสนใจ 
 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

   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  และแนะน าการเรียนรู้วันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด/คุ้มค่า 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ครูอ่านนิทานคุณธรรมเรื่อง เต่ากับลิง ให้นักเรียนฟัง  
5. ท่องบทร้อยกรอง /บทร้องเล่น/บทอาขยาน เช่น แม่ไก่ 
6. สวดมนต์ 
 
 
 
1. บทอาขยาน “แม่ไก”่ 
2. บทร้องเล่น  “ใครอึ” 
3. นิทานคุณธรรม เรื่อง เต่ากับลิง 
4. แบบฝึกที่ 43 และ 44 
5. บัตรการลบ 
6. วีดิทัศน์สิ่งแวดล้อมในสมัยก่อนกับปัจจุบัน 
7. แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาพแวดล้อม 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 43 และ 44 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า  
- การตอบค าถาม 
- การคัดลายมือและการ
เขียนสื่อสาร 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 

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

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทร้องเล่น 
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดนตรีอย่าง
สนุกสนาน 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง/บทร้อง
เล่น 

ภาษาอังกฤษ 
- การอ่านออกเสียง  
- การสะกดค า 
- การถามและตอบโดย
ใช้ประโยค  
Who are you?   
 My name is………..  
I’m a ……..   
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
 

 
 
 

สื่อการเรียนรู้         

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

แผนการสอนวันที่ 73                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  
2. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือหนึ่งวางที่ต าแหน่งสะดือ ตามองตรงไป
ข้างหน้าไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูกเปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ใครอึ” พร้อมตบมือตามอิสระ 
 2.1 ครูให้นักเรียนดูบัตรค าบัตรภาพ เลขหนึ่ง ปลาหมึก รังผึ้ง ดึง ตึกสูง ฯลฯ   
 2.2 ครูสนทนาเกี่ยวกับบัตรค าและบัตรภาพ นักเรียนพูดและเล่าเรื่องเกี่ยวกับค าที่รู้จักจากบัตรภาพ 
 2.3 นักเรียนเลือกวาดภาพจากบัตรค า คนละ 2 ภาพ แล้วเขียนค าใต้ภาพ 
3. การหาค าตอบของการลบจ านวน 
 3.1 ครูถือบัตรตัวเลข (เลข 1) มาไว้ในมือแล้วให้นักเรียนหาบัตรการลบที่มีค าตอบเท่ากับ 1 
 3.2 ครูให้นักเรียนหาบัตรการลบทีม่ีค าตอบตามที่ครูก าหนด เช่น ต้องการค าตอบ 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 ครูแนะน ากิจกรรม มีอุปกรณ์ ได้แก่ บัตรการลบ แล้วอธิบายกติกา ดังนี้ ให้นักเรียนช่วยกันหาบัตร
การลบ ที่มีค าตอบเท่ากันมาเรียง โดยติดบัตรการลบบนกระดานแม่เหล็ก ให้ถูกต้อง 
 3.4 นักเรียนท ากิจกรรมตามกติกา  
 3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) รูปแบบการจัดเรียงบัตร 
  2) ความสัมพันธ์ต่างๆของตัวเลขจากบัตรที่จัด (สังเกตเห็นอะไรบ้างจากบัตรที่เรียงเสร็จแล้ว) 
 3.6 ให้นักเรียนท าแบบฝึกท่ี 45 และ  46 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  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. การหาค าตอบของการลบจ านวน  
                     3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม   
                     4. การวาดภาพระบายสี และการแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น 
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การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym บทร้องเล่น ตบมือตบตัก 
2. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
 2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเปรียบเทียบและยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้สมัยก่อน ที่แตกต่างไปจาก
สมัยของนักเรียนหรือสมัยปัจจุบัน เช่น รถไฟ รถไฟลอยฟ้า และรถไฟใต้ดิน 
 2.2 ครูอธิบายให้นักเรียนให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เช่น        
          1) คนมีมากข้ึน  
          2) เทคโนโลยีเจริญขึ้น  
          3) คนพ่ึงพาธรรมชาติน้อยลง  
 2.3 ครูให้นักเรียนจับคู่กันแล้วปรึกษากันว่าจ านวนคนที่มีมากข้ึน เทคโนโลยีที่เจริญขึ้นส่งผลดีอย่างไร
ต่อการด าเนินชีวิตของเรา และส่งผลเสียต่อชีวิตอย่างไร 
 2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยครู
เขียนเป็นแผนที่ความคิดให้นักเรียนดูบนกระดานด า แจกใบงานให้นักเรียนระบายสีและเขียนข้อความ 
 2.5 ครูและนักเรียนออกส ารวจพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน โดยส ารวจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ แล้ว
บันทึกในใบงาน เช่น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือป่าไม้กลายเป็นไร่ นา สวน บ้านที่ปลูกสร้างด้วยปูนแทนไม้ มถีนน
ตัดผ่าน คนใช้รถยนต์มากข้ึน เป็นต้น 
     2.6 ครูให้การบ้านนักเรียนไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับความเป็นมาของครอบครัวตนเองสรุปให้เพ่ือน
ฟังพรุ่งนี้ 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียนวันนี้  และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนอย่างประหยัด 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน เช่น  ตั้งไข่ 
5. สวดมนต์ 
 
 
1. บทอาขยาน  “ตั้งไข่” 
2. บทร้องเล่น “ใครอึ”  บทร้องเล่น “ตบมือตบตัก” 
3. แบบฝึกเสริมทักษะ 
4. แบบฝึกที่ 45 และ  46 
5. บัตรภาพ 
6. บัตรการลบ 
7. ใบงานการส ารวจสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  

ตรวจชิ้นงาน 

- แบบฝึกที่ 45 และ  46 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า  
- การเขียนสื่อสาร 
- การบอกและเขียน
พยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การบอกผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมต่อ
ชีวิตประจ าวัน 
- การสังเกตและ
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน 
- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- การบอกข้อมูลที่สนใจ
และแหล่งข้อมูลที่อยู่
ใกล้ตัว 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
- การสะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน
อย่างประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
   1. ให้นักเรียนศึกษาแท็บเล็ต  (Tablet)   วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ เพื่อนรักเพ่ือนเล่น                 
เรื่องการอ่านแจกลลูกสะกดค า สระอึและสระอู   
   2. ครูให้นักเรียนไปศึกษาแท็บเล็ต  (Tablet)  วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร                  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต 
 

แผนการสอนวันที่ 74                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่น ใครอึ พร้อมตบมือประกอบจังหวะ 
2. สระอึ 
 2.1 ครูอ่านบทร้อยกรอง/ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้วขณะอ่านครูใช้มือชี้ภาพตัว
ละครในเรื่องที่อ่านไปด้วยช้า ๆ ด้วยน้ าเสียงธรรมชาติ และอ่านเน้นให้มีท่วงท านองและจังหวะ เสียงสูงต่ า 
จากนั้นฝึกนักเรียนฝึกออกเสียงให้ชัดเจน 
 2.2 ทบทวนความรู้เรื่องสระอึ ที่เคยเรียนมาแล้ว 
 2.3 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ใครอึ” แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าท่ีมีสระอึ แล้วน าไปเขียนในตาราง 
 2.4 นักเรียนส่งงานพร้อมอ่านสะกดค า แจกลูกให้ครูฟังทีละคน  
     2.5  ไปแหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด อ่านหนังสือตามความสนใจ 
3. การหาค าตอบของการลบจ านวน  
 3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ บล็อก/ตัวนับ กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน 
 3.3 ครูแจกใบกิจกรรม และบัตรการลบ 
 3.4 นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการหาผลลบ 
 3.5 นักเรียนน าผลงานจัดแสดงหน้าชั้น ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานทีละกลุ่ม ครูและเพ่ือนฟังการ
น าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 
     3.6 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 47 และ 48  
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  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. การหาค าตอบของการลบจ านวน        
                       3. ครอบครัวของเรา ลักษณะและสมาชิกในครอบครัว  
                       4. การวาดภาพระบายสี และการแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น 
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การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมือหนึ่งอยู่ที่ต าแหน่งสะดือ ตามองไปข้างหน้า
ไกลๆ จินตนาการวาดรูปวงกลม ด้วยจมูก เปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. ครอบครัวของเรา 
 2.1 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าความเป็นมาของครอบครัวตนเอง ครูอาจถามเชื่อมโยงความเก่ียวพันของ
ครอบครัวนักเรียนในห้อง (กรณีมีญาติพ่ีน้องหรือบุคคลที่มีความเป็นมาของบรรพบุรุษเดียวกัน)  
 2.2 สุ่มนักเรียนประมาณ 5–6 คน ออกมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลจ านวนของสมาชิกและความผูกพันของ
สมาชิกในครอบครัวของตนเองให้เพ่ือนในชั้นฟัง 
 2.3 ครูน าแผนภูมิครอบครัวใหญ่ และครอบครัวเล็กที่ครูเตรียมมาแล้วระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
ประเด็นต่อไปนี้ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะของความแตกต่างของแต่ละครอบครัว 
  - ครอบครัว 2 ภาพแตกต่างกันอย่างไร 
  - นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพของครอบครัวประกอบด้วยใครบ้าง (พ่อ แม่ และสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัว)  
 - ครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะคล้ายกับครอบครัวตามภาพแบบไหน 
    2.4 ครูให้ความรู้ในเรื่อง ครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่ และให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานภาพของ
บุคคล  ในครอบครัวประกอบแผนภูมิแสดงล าดับของบุคคลในครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
    2.5 ครูให้นักเรียนวาดภาพบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของตนเองลงในสมุด หรือท าเป็นแผนภูมิ 
    2.6 ให้นักเรียนศึกษา แท็บเล็ต  (Tablet)   วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของฉันมีสุข 
เรื่องครอบครัวของฉัน  
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียนวันนี้ และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. สะท้อนและปรับปรุงกติกาห้องเรียน 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น เช่น  กาเอ๋ยกา  
5. สวดมนต์ 
 
 
 
1. บทร้องเล่น  “ใครอึ” บทร้องเล่น “กาเอ๋ยกา” 
2. แบบฝึกแบบฝึกที่ 47 และ 48 
3. บัตรกิจกรรม 
4. บัตรการลบ 
5. แผนภูมิครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็ก 
6. แท็บเล็ต  (Tablet)   วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของฉันมีสุข เรื่องครอบครัวของฉัน  
 

 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 47 และ 48 
- ภาพวาดบุคคลที่เป็น
สมาชิกในครอบครัว 
หรือ แผนภูมสิมาชิกใน
ครอบครัว 
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า 
- การอ่านหนังสือตาม
ความสนใจ  
คณิตศาสตร์ 
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 

สังคมศึกษา ฯ 
- การบอกประวัติความ
เป็นมาของตนเองและ
ครอบครัว 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การบอกความรักความ
ผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อ
กัน 
 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน และสะท้อน
ผลการปรับปรุงกติกา
ห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 15 : ข้ามเวลาหาอดีต 
 

แผนการสอนวันที่ 75                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน สะท้อนการรับผิดชอบการท าหน้าที่ 
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่ต่างกัน เช่น อาจจะใช้เท้า
ซ้ายย่ า ส่วนมือขวาเขียนวงกลมในอากาศ (ผู้สอนออกแบบเองหรือนักเรียนออกแบบ) 
2. สระอ า สระอึ 
 2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น บทอาขยาน (วรรณคดีล าน า หน้าสามสิบ สามสิบเอ็ด และสามสิบสอง) 
 2.2 ครูทบทวนการแจกลูกสะกดค า ค าที่ประสมอ า สระอึ โดยให้นักเรียนหาค าที่ประสมด้วยสระอ า 
และสระอึ จากบทร้องเล่นแล้วเขียนบนกระดานพร้อมกับอ่านค าที่เขียน 
     2.3 ครูแจกใบงาน(ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดค าที่ประสมด้วย สระอ า และค าที่ประสมด้วยสระอึ 
อย่างละ 5 ค า และวาดภาพประกอบส าหรับค าที่สามารถวาดภาพได้) 
3. การหาค าตอบของการลบจ านวน  
 3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ บล็อก/ตัวนับ กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน 
 3.3 ครูแจกใบงาน และบัตรการลบ นักเรียนช่วยกันคิดวิธีการหาผลลบ 
 3.5 นักเรียนน าผลงานจัดแสดงหน้าชั้น ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานทีละกลุ่ม  
 3.6 ประเด็นการอภิปรายและสรุปร่วมกัน 
    - การจัดกลุ่มการลบ 
  - การเรียงล าดับบัตรการลบ 
 - ความสัมพันธ์ที่นักเรียนสังเกต 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  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. การหาค าตอบของการลบจ านวน  
                      3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
                      4. การวาดภาพระบายสี และการแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น 
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การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆตามองมือขวาดึงหัวไหล่เข้าหาตัว
พร้อมกับหันหน้าไปทางขวาท าเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. บททวน 
  2.1 ครูให้นักเรียนทุกคนดูผลงานของตนเองและเพ่ือนที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันจันทร์  
  2.2 น าผลงานมาจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลงาน 
  2.3 ทบทวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายกับปัจจุบัน ฟังเก่ียวกับ
สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา   
          1) คนมีมากข้ึน    
          2) เทคโนโลยีเจริญขึ้น    
          3) คนพ่ึงพาธรรมชาติน้อยลง 
     2.4 ครูบรรยายเรื่อง “คนพ่ึงพาธรรมชาติน้อยลง” 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 โดยก าหนดให้มีกัปตันเรือ 1 คน คนเป็นกัปตันจะถือเครื่องเคาะจังหวะ ที่เหลือเป็นฝีพาย ครูเปิด
เพลงและกัปตันเรือจะเคาะจังหวะตามเพลง ฝีพายต้องเดินตามจังหวะพร้อมท าท่าพายเรือ 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  และแนะน ากิจกรรมสัปดาห์ต่อไป 
2. รวมกันประชามติกติกาใหม่ของห้องเรียน 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน 
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 
5. สวดมนต ์
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
1. บทร้องเล่น/บทอาขยาน 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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2. เพลง “Row Row Your Boat” 
3. ใบงานการลบ (ครูจัดท าตามความเหมาะสม) 
4. บัตรการลบ 
5. ภาพการใช้ประโยชน์จากเรือในปัจจุบันกับอดีต 
6. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 
7.แท็บเล็ต  (Tablet)   วิชาสงัคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นใคร  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า 
- การเขียนสื่อสาร 
 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การบอกความ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันกับ
อดีต 
- การบอกสิ่งทีเ่กิดตาม
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การลงมติกติกาใหม่
ของห้องเรียน   
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 15 

บทร้องเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น “ใครอึ” 
                      ใครอึ   เหม็นต ึ ตึ         มาดูรึ  ใครอึเหม็น 

    เช้าสาย บ่ายและเย็น               ใครอึเหม็น มาดูรึ 
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บทร้องเล่น  “รีรีข้าวสาร” 

w  
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บทร้องเล่น  “วัว” 

w 
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บทร้องเล่น  “ตั้งไข่ลม้” 

w  

บทร้องเล่น  “ตั้งไข่ล้ม” 

w 
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บทร้องเล่น  “กาเอ๋ยกา” 

w 
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เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงร้องเล่น ท่าทางประกอบจังหวะ 

เพลง ตบมือตบตัก 
ชุดที่ 1 ตบมือ  ตบตัก  ตบตัก 
         ตบตัก  ตบมือ  ตบมือ 
ชุดที่ 2 ตบตัก  ตบตัก  ตบมือ 
         ตบมือ  ตบมือ  ตบตัก 
ชุดที่ 3 ตบมือซ้าย     ตบมือขวา 
         ตบฝ่ามือ       ตบหลงัมือ 
         ตบข้างบน     ตบข้างล่าง 
         (1....2....3.4.5 เก่งจังเลย) 

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

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  

(ท านองเพลงจุดเทียนเวียนวน)                                โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์ 

สมชายพายเรือ จะไปซื้อเกลือกับคุณค าภา         

ตอนกลับมาเจอเสือ ก็เลยท าเรือลม่ในคงคา 

ครูใหญ่ไปเหนือ จะไปขายเนื้อกับภรรยา          

แกชอบแกงมะเขือ กินได้ไม่เบื่อตลอดเวลา 

ถ้าใครไปดูเสือ จงอย่าใส่เสือ้สีแสบตา           

ถ้าเสือมันตกใจ กระโดดเข้าใส่จะมรณา 

โฉมตรูปูเสือ่ นั่งร้องเพลงเรืออยู่หน้าศาลา              

เดือนนี้เงินไมเ่หลอื คงต้องกินเกลือแล้วจ้ะพ่ีจา๋ 
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นิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นิทานสอนใจ เร่ือง เต่ากับลิง 
  

 
           วันหนึ่งเจ้าเต่าตัวน้อยเห็นต้นกล้วยลอยน้ ามา แต่มันไม่มีก าลังมากพอที่จะลากต้นกล้วย
ขึ้นจากน้ าได้ มันจึงไปอ้อนวอนให้ลิงมาช่วยเมื่อลิงลากต้นกล้วยขึ้นมาบนฝั่งได้แล้ว เจ้าเต่าก็เอ่ย
ขึ้นว่า “เจ้าลิงเพ่ือนยากช่วยลากต้นกล้วยนี้ไปที่ริมหนองน้้าตรงนั้นทีสิจ๊ะ ฉันจะได้ปลูกต้นกล้วย
ต้นนี้ไว้ใกล้บ้านของฉัน” ลิงได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยขึ้นว่า “แต่เจ้าควรจะแบ่งให้ฉันไปปลูกด้วยนะ 
เพราะฉันอุตส่าห์ลากข้ึนมาจากน้้าให้นี่นา” เจ้าเต่าจึงแบ่งต้นกล้วยออกเป็น 2 ท่อนอย่างไม่ 
เต็มใจนักแล้วก็แบ่งท่อนด้านบนให้แก่ลิง ส่วนตัวมันเอาท่อนด้านล่างด้วยเพราะมันรู้ดีว่า 
ท่อนล่างนั้นสามารถน าไปปลูกได้   ดังนั้นเมื่อเจ้าลิงเอาท่อนด้านยอดต้นกล้วยไป ไม่ช้าไม่นานนัก
ต้นกล้วยท่อนนั้นก็แห้งตายไป ในขณะที่ท่อนล่างของเจ้าเต่าสามารถแตกใบใหม่ และเจริญเติบโต
ขึ้นได้จนออกปลีและเครืองามยิ่งนัก แต่เจ้าเต่าไม่มีปัญญาที่จะปีนขึ้นไปเก็บผลกล้วยสุกมากิน  
จึงได้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเจ้าลิงอีกสักครั้งคราวนี้เมื่อเจ้าลิงปีนขึ้นไปบนต้นกล้วยได้
แล้วก็นั่งปลิดผลกล้วยมากินอย่างเอร็ดอร่อย  “เก็บกล้วยลงมาก่อนสิจ๊ะเพ่ือนลิงเอ๋ย แล้วเดี๋ยว 
ฉันจะแบ่งให้เจ้าไปกินที่บ้านบ้าง”เจ้าเต่าตะโกนขึ้นไป แต่เจ้าลิงกลับหัวร่อแล้วตอบว่า 
“ลืมเสียเถอะเจ้าเต่าใจด า ขืนฉันเก็บกล้วยลงไปให้เจ้า เจ้าก็ใช้อุบายเอาไปคนเดียวจนได้นั่นแหละ 
คนอย่างเจ้านั้นไม่มีน้ าใจ หลอกให้ฉันเอาท่อนยอดไปปลูก ไม่คิดจะมีน้ าใจตอบแทนกันบ้าง  
ฉันไม่เชื่อใจเจ้าอีกแล้วล่ะ”ว่าแล้วเจ้าลิงก็ปลิดกล้วยมากินอย่างเอร็ดอร่อยจนกระทั่งหมดทั้งเครือ
เลยทีเดียว 

นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า : เมื่อคิดเอาเปรียบผู้อื่นได้ สักวันก็ต้องถูกผู้อื่นเอาเปรียบ 
ได้เช่นกัน 
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