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สัปดาหที่ 30สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

สาระการเรียนรู 1. คําสระเออ มีตัวสะกด การออกเสียง การวางรูปสระ
      2. จํานวนท่ีมากกวา 20 
 3. พรปใหม
     4. คาํศัพท doll, toy, biscuit, candy, Santa’s bag และการใชประโยค I want a …………….. 
(candy).

ภาคเชา

สัปดาหที่ 30 : ปใหมสุขสันต
แผนการสอนวันที่ 146          (เวลา 5 ชัว่โมง) 

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณที่ประทับใจ
  - ความดีที่ทํา การรับผิดชอบ/หนาที่ที่บานในวันหยุด

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําสระ เออ มีตัวสะกด
   2.1 ครูอานเนื้อเพลง รักกนัไวเถิด จากแผนภูมิ
   - นักเรียนอานพรอมกันกับครู อานกลุมใหญ/กลุมยอย
   - ครูเปดเพลง “รักกันไวเถิด”
   - นักเรียนรองเพลงพรอมกัน ครูสนทนาเกี่ยวกับเพลง
   2.2 ครูกําหนดคําใหนักเรียนฝกอาน เชน เกิด เถิด เปด เกิน เดิน เลิก เบิก เติม เดิม เติบ
   - ฝกแจกลูกสะกดคําสระ เ – อ มตีัวสะกด และสรางคําใหม เชน 

เกิด       วันเกิด เปด  เปดประตู เดิน  เดินทาง

เลิก  เลิกเรียน เบิก  เบิกเงิน เติม  เติมนํ้า

ฯลฯ
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สัปดาหที่ 30 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.3 ครูกําหนดเร่ืองใหเลือก แลวนําเรื่องท่ีชอบไปเขียนตามอิสระ เชน

  2.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
 3. จํานวนที่มากกวา 20 
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว (เปรียบเทียบความยาว)
  3.2 สถานการณ “ถัว่ไลปศาจ” ครตูดิภาพสถานการณบนกระดาน ใหนกัเรียนทายวามทีัง้หมดเทาไหร ครู
รอคําตอบจากนกัเรียน 

   3.3 นักเรียนเขากลุมแจกอุปกรณไดแก บัตรเมล็ดถั่ว กระดาษบรูฟ ปากกาเมจิก จากนั้นครูเลาเรื่อง
เทศกาลโยนถั่ว ใหนักเรียนเปนตัวแทนแสดงเปนปศาจ และใหนักเรียนแสดงการสาธิตพิธีการในการขับไลปศาจ จาก
นั้นครูถามนักเรียนถึงการหาจํานวนถั่วที่ใชในการไลปศาจ และใหนักเรียนแสดงวิธีการในการหาจํานวนโดยการนับถั่ว 
(นับทีละ 10) ครูติดคําส่ัง บนกระดาน นักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ 
   คําสั่ง  1. นับอยางไรจึงงายและใหเสร็จเร็ว
       2. จัดอยางไรจึงจะดูงายและเปนระเบียบ
  3.4 นักเรียนทํากิจกรรมกลุม ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีนับอยางไร
   - นับอยางไรเร็วกวา
   - จัดอยางไรดี
   - จดัอยางไรเปนระเบียบ
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ภาคบาย

   3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพ่ือนรวมฟงแลกเปล่ียนแนวคิดและอภิปรายสรุปในประเด็นการ
อภิปรายรวมกันทั้งช้ัน คือ
   - วิธีนับใหไดคําตอบเร็วที่สุด
   - วิธีจัดอยางไรใหดูงาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. พรปใหม
  2.1 นักเรียนทองช่ือเดือนใน 1 ป พรอมกัน แลวบอกช่ือเดือนท่ี 1 และเดือนสุดทายของป โดยดูปฏิทิน
ประกอบ
   2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับวันขึ้นปใหม และกิจกรรมท่ีปฏิบัติในวันขึ้นปใหม
  2.3 ครูและนักเรียนฟงเพลงพระราชนิพนธ “พรปใหม” จากแท็บเล็ต มัลติมีเดีย เพลงทั่วไป
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเนื้อหาของเพลง
   2.5 นักเรียนรวมกันรองเพลงพระราชนิพนธ “พรปใหม”
   2.6 ครูใหนักเรียนทบทวนบทเรียน บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ฉันเปนใคร 
เรื่อง หนึ่งปมี 12 เดือน 
 3. คําศัพทและประโยค I want a …………….. (candy).
  3.1 ทบทวนเพลง Merry Christmas พรอมกับปรบมือเปนจังหวะ
  3.2 ใหคนที่ครูคัดเลือกเปนซานตาคลอสออกมาหนาช้ันพรอมกับถุงของขวัญ นักเรียนรองเพลง Merry 
Christmas ตอนรับ 3 รอบ
  3.3 ครูนําเสนอคําศัพท doll, toy, biscuit, candy, Santa’s bag โดยติดบัตรภาพและบัตรคําหรือของ
จริงบนกระดาน แลวใหนักเรียนฝกพูดตามจนคลอง 
  3.4 ซานตาคลอสพูดวาในถุงนี้เปนถุงวิเศษมีทุกอยางท่ีนักเรียนตองการแตตองไมเกินความสามารถท่ี
ซานตาคลอสจะนํามาใหไดและนักเรียนทุกคนตองเปนคนดี ซานตาคลอสถามวา Who is a good boy/girl?
   3.5 ถานักเรียนอยากไดของขวัญในถุง ใหนักเรียนพูดวา I am a good boy/girl. I want a…….(doll) 
แลวใหซานตาคลอสหยิบตุกตาให ทาํเชนนีจ้นครบทกุคน ถาซานตาคลอสไมมสีิง่นัน้ใหพูดวา I don’t have. ใหนกัเรยีน
ขอสิ่งใหม 
  3.6 ครูสรุปความรูเกี่ยวกับวันคริสตมาสแบบยอ ๆ ใหนักเรียนฟง 
   3.7 นักเรียน ครูและซานตาคลอสรวมกันรองเพลง Merry Christmas  
   3.8 ครูนําแผนความรูเกี่ยวกับวันคริสตมาส ภาพบรรยากาศและคําศัพทที่เก่ียวของกับวันคริสตมาส 
รวมถึงบัตรอวยพรวันคริสตมาสจากช่ัวโมงท่ีแลวมาติดที่ปายนิเทศใหนักเรียนดู

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนในวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
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สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- การเขียนอิสระ

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ 
เหตุการณที่ประทับใจ
- การอานแจกลกูสะกดคาํ 
คําสระเออ มีตัวสะกด 
- การสรางคําใหมจาก
คําสระเออ มีตัวสะกด
- การเขียนอิสระ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีนับจํานวน ถั่วใหไดคําตอบเร็ว
ที่สุด
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีจัดอยางไรใหดูงาย
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
การรองเพลง และ
รวมกิจกรรม
ทางดนตรีอยาง
สนุกสนาน

สังคมศึกษา
- อธิบายเกี่ยวกับวัน 
เดือน ปและความสําคัญ
ของวันปใหม

ภาษาอังกฤษ
- อานออกเสียงและ
สะกดคําเก่ียวกับคําศัพท
และประโยคเก่ียวกับ 
วันคริสตมาส (Merry 
Christmas)
- พูดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเองโดยใชประโยค 
I want a…….. (candy).

ความเปนพลเมือง
- การรับผิดชอบหนาที่ที่บาน และ
หองเรียน
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช 
หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน
และบริเวณใกลเคียง

 2. สะทอนการใชจาย เลือกซื้อสินคา /อาหาร/ของใช ระหวางวันหยุด
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/สูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

 1. เพลง “รักกันไวเถิด” “มือ ตัก ไหล” “พรปใหม” (แท็บเล็ต มัลติมีเดีย เพลงทั่วไป ลําดับที่ 5)
 2. ปริศนาคําทาย อะไรเอย
 3. สถานการณ “ถั่วไลปศาจ”
 4. สิ่งของที่จะแจกใหนักเรียน เชน candy, doll, crayon, pencil, toy, ruler, etc.
 5. บัตรคําและบัตรภาพ หรือของจริง doll, toy, biscuit, candy, Santa’s bag
 6. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 หนวยการเรียนรู ฉันเปนใคร เร่ือง 
หนึ่งปมี 12 เดือน 
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณที่ประทับใจ
  - ความดีที่ทํา การรับผิดชอบ/หนาที่ที่บาน ในวันหยุด

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําสระเออ มีตัวสะกด การออกเสียง การวางรูปสระ
   2.1 ครูอานเนื้อเพลง เจอกัน จากแผนภูมิใหนักเรียนฟง 1 รอบ (ดูภาคผนวก)
   - นักเรียนฝกรองพรอมกับครู
   - สนทนาเก่ียวกับบทเพลง/ตอบคําถาม/แสดงความคิดเห็น
   2.2 ทบทวนคํา สระเออ มีตัวสะกด
   - ฝกประสมคําสระเออ มี ย สะกด เชน เกย เขย เคย เงย เชย เฉย เนย เลย เอย
   - ครูอธิบายเปรียบเทียบความแตกตางจากสะกดอ่ืน ๆ
   2.3 ฝกการเขียนสะกดคํา สรางคํา สระ เ – อ มีตัวสะกดในสมุดงานและฝกอาน เชน

มาตรฐานการเรียนรู/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 1.1 ป.1/1  
ค 6.1 ป. 1/4  ศ 1.1 ป.1/1  ศ 1.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/5  ง 1.1 ป.1/1  
ง 1.1 ป.1/2  ง 1.1 ป.1/3  ต 1.1 ป.1/1  ต 1.2 ป.1/4  ต 2.1 ป.1/3  ต 3.1 ป.1/1  

สาระการเรียนรู 1. คําสระเออ  มีตัวสะกด  การออกเสียง การวางรูปสระ
                2. จํานวนท่ีมากกวา 20
 3. บัตรอวยพรปใหม
         4. คําศัพท doll, toy, biscuit, candy, Santa’s bag และ การใชประโยค I want 
a …………….. (candy).

ภาคเชา

สัปดาหที่ 30 : ปใหมสุขสันต
แผนการสอนวันที่ 147          (เวลา 5 ชัว่โมง) 

เกิด วันเกิดกอ - เออ - ดอ - เกิด

เลิก เลิกเลนลอ - เออ - กอ - เลิก

เดิน เดินทางดอ- เออ - นอ - เดิน
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 3. จํานวนที่มากกวา 20 
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว (ถั่วไลปศาจ)
  3.2 สถานการณ “มีลูกปดเทาไร” นักเรียนเขากลุมครูนําถัง ครูมีลูกปด 1 ถังไวหนาชั้นเรียน ลูกปด 
1 ถังตั้งไวบนโตะกลางไวหนาช้ันเรียน
  3.3 ครูแจกอุปกรณไดแก กระดาษปรูฟและปากกาเคมใีหกลุมละชุดและติดคําสั่งบนกระดาน
   คาํสัง่ ใหนกัเรียนในกลุมชวยกัน คดิหาวิธนีบัลกูปดใหไดเร็วทีส่ดุแลวเขียนแสดงวิธนีบัลงในกระดาษปรูฟ
  3.4 ใหนักเรียนสงตัวแทนกลุมละ 1 คน ออกมากําลูกปด ใหไดมากที่สุด
  3.5 นักเรียนทํากิจกรรม ครูเดินดูและฟงแนวคิดนักเรียนใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีนับใหเร็วกวานี้ไหม
   - มีวิธีอื่นอีกไหม
   - นับอยางไรเร็วกวาและถูกตอง
   - จัดแสดงอยางไรจึงจะดูงาย
  3.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.7 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปในประเด็น
   - นับอยางไรใหไดคําตอบเร็วที่สุด
   - จัดอยางไรใหดูงาย

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. บัตรอวยพรปใหม
  2.1 ทบทวนนักเรียนรองเพลงพระราชนิพนธ “พรปใหม”
   2.2 นักเรียนเลาประสบการณ กิจกรรมที่รูจักในวันปใหม ใหนักเรียนตอบทีละคน ครูบันทึกคําตอบลงบน
กระดาน เชน
   - สงบัตรอวยพรปใหม
   - ใหของขวัญ
   2.3 ครูนําเสนอตัวอยางคําอวยพรปใหม (เขียนใสกระดาษปรูฟ หรือเขียนบนกระดาน) ครูอานนําและ
นักเรียนอานตาม นักเรียนอานพรอมกัน 2 รอบ 
   2.4 ครูและนักเรียนสนทนาถึงคําอวยพรเนื่องในโอกาสวันปใหม 
  2.5 นักเรียนทุกคนแตงคําอวยพรปใหมดวยภาษาตนเอง
   2.6 ครูและนักเรียนชวยกันเตรียมอุปกรณในการทําบัตรอวยพรปใหม (กระดาษ สี อื่นๆ)

เขย ลูกเขยขอ - เออ - ยอ - เขย

เตย ใบเตยตอ - เออ - ยอ - เตย
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  2.7 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับบัตรอวยพรปใหม ดังนี้
   - รูปรางลักษณะ
   - มีอะไรในบัตรอวยพรปใหม
   - สงใหใครบาง
   2.8 ครูนําตัวอยางบัตรอวยพรปใหมมาใหนักเรียนดู
   2.9 นกัเรียนทุกคนประดิษฐบตัรอวยพรปใหมใหสวยงาม (นกัเรียนอาจจะทํามากกวา 1 ชิน้) เพ่ือจัดเตรียม
มอบใหคนในครอบครัวหรือเพื่อน ครู เปนตน
  2.10 นักเรียนนําเสนอผลงาน และรวมชื่นชมผลงาน
  2.11 การบาน เตรียมวัสดุ อุปกรณ สําหรับการทําของขวัญปใหมมาโรงเรียนในวันถัดไป
   2.12 ครูใหการบานนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย 
หนวยการเรียนรู วันสงกรานต เรื่อง ปใหมไทย
 3. คําศัพทและประโยค I want a …………….. (candy).
   3.1 นักเรียนรองเพลง Merry Christmas
   3.2 ครูทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับวันคริสตมาส doll, toy, biscuit, candy, Santa’s bag โดยใชประโยค 
I want a …………….. (candy).
   3.3 ครูใหนกัเรียนตรวจสอบและเตรียมความพรอมของแท็บเล็ตกอนใช
   3.4 ใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมคําศัพทเก่ียวกับวันคริสตมาส บทเรียน “What would you like for 
Christmas?” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนท่ี 1 โดยใหนักเรียนเร่ิมศึกษาเลือก Menu : 
1) Word 2 2) karaoke 3) mini lesson
   3.5 ใหนักเรียนนําเสนอสิ่งท่ีไดจากศึกษาเพิ่มเติม โดยการพูด เขียน หรือเลือกวิธีที่ตนถนัด

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนในวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการทําหนาท่ี/ความรับผิดชอบ การดูแลสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางประหยัด/คุมคา
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/สูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “เจอกัน” “มือ ตัก ไหล” 
 2. สถานการณ “มีลูกปดเทาไร”
 3. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต วิขาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 2 หนวยการเรียนรู วันสงกรานต เรื่อง 
ปใหมไทย
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 4. บทเรียน “What would you like for Christmas?” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English 
ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) Word 2 2) karaoke 3) mini lesson

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- การแสดงความคิด
เห็น
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- บัตรอวยพรปใหม

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ 
เหตุการณที่ประทับใจ
- การเขียนสะกดคํา 
และสรางคํา สระเออ 
มีตัวสะกด
- การเลาประสบการณ
เก่ียวกับกิจกรรมใน
วันปใหม

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีการนับลูกปดใหไดคําตอบเร็ว
ที่สุดและถูกตอง
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีจัดลูกปดใหดูงายที่สุดและถูก
ตอง
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
- การรองเพลง
- การรวมกิจกรรม
ทางดนตรีอยาง
สนกุสนาน

การงานอาชีพฯ
การใชวัสดุอุปกรณ
ในการประดิษฐ
บัตรอวยพรปใหมอยาง
ระมัดระวัง

ภาษาอังกฤษ
- อานออกเสียงและ
สะกดคําเก่ียวกับคําศัพท
และประโยคเก่ียวกับ
วันคริสตมาส (Merry 
Christmas)
- พูดและใหขอมูลเกี่ยว
กับตนเองโดยใขประโยค 
“What would 
you like for 
Christmas?”  

ความเปนพลเมือง
- การดูแลสิ่งแวดลอม และการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด/คุมคา
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช 
หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน
และบริเวณใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
 2. ประเมินตนเอง ความดีที่ทํา การรับผิดชอบ/หนาที่ที่บาน/หองเรียน ในรอบ 2 วัน

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ไขพะโล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 616 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําสระ โอะ มีตัวสะกด
   2.1 นักเรียนทองบทรองเลน ฝนตกแดดออก (ภาคผนวก) 
   - ครูสนทนาเกี่ยวกับบทรองเลน
   - บอกความรูสึกและแสดงทาทาง
   2.2 นักเรียนอาน สังเกตคําที่ออกเสียงเหมือนกัน เชน สน คน จน ฝน ทน / ตก นก ยก / กบ จบ 
พบ / จม ลม นม / กง ลง ธง / กด มด ลด 
   - ฝกอานแจกลูก สะกดคํา บอกความหมายของคํา
   - นักเรียนชวยกันสรางคําเพิ่ม ใหไดหลากหลายท่ีสุดเชน 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ค 1.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 
ค 6.1 ป.1/4 ส 4.1 ป.1/1  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/5  ง 1.1 ป.1/1  ง 1.1 ป.1/2 
ง 1.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู 1. คําสระโอะ มีตัวสะกด  การออกเสียง การวางรูปสระ
                2. จํานวนท่ีมากกวา 20
 3. ของขวัญปใหม

ภาคเชา

สัปดาหที่ 30 : ปใหมสุขสันต
แผนการสอนวันที่ 148         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

  2.3 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
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  2.4 ฝกแตงประโยคปากเปลาเปนรายบุคคล
  2.5 นักเรียนทําแบบฝกแตงประโยคจากคําที่กําหนดใหลงในสมุดเปนรายบุคคล แลวเลือกประโยคท่ีชอบ
วาดภาพประกอบ ดังตัวอยาง

   2.6 ครูใหนักเรียนทบทวนบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เพื่อนรูใจ เร่ือง คําที่
มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม ก กา แม กง และแม กน 
 3. จํานวนที่มากกวา 20 
  3.1 นักเรียนและครูทบทวนวา มีบล็อกแถวละ 10 ในหลักสิบ 7 แถว เปน 70 มีบล็อกในหลักหนวย 6 
บล็อก เปน 6 ดังนั้นจะได 76
   มีบล็อกแถวละ 10 ในหลักสิบ 8 แถว เปน 80 มีบล็อกหนวยในหลักหนวย 0 บล็อก เปน 0 ดังนั้น
จะได 80
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  3.2 นักเรียนทุกคนทําแบบเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 89 “อยูหลักไหน” แบบฝกท่ี 90 “อยูหลักไหน” 
  3.3 ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝก

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “พรปใหม” 
 2. ของขวัญปใหม
   2.1 ครูใหนักเรียนเลาประสบการณการไดรับ บัตรอวยพรปใหมหรือของขวัญ 
   2.2 ครูนําเสนอตัวอยางการหอของขวัญวันปใหมหลาย ๆ แบบ
   2.3 นักเรียนนําอุปกรณที่เตรียมมาจากบาน 
   2.4 ครูสาธิตการหอของขวัญ พรอมใหขอคิดในการทํางานอยางปลอดภัย
   2.5 นักเรียนลงมือหอของขวัญวันขึ้นปใหม 
  2.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปการหอของขวัญวันปใหม และนาจะนําไปใหใครบาง ครูแนะนําให
นักเรียนมอบของขวัญปใหมใหผูดอยโอกาส ผูที่ตองการกําลังใจ หรือคนในครอบครัว เชน คนชรา เด็กกําพรา ผูปวย
ในโรงพยาบาล เปนตน

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนในวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอน ประเมินการดูแลสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางประหยัด/คุมคา
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/สูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
  5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “พรปใหม” “ไขพะโล” 
 2. บทรองเลน “ฝนตกแดดออก”
 3. ตัวอยางการหอของขวัญ (ครูเตรียมเอง)
 4. แบบฝกที่ 89 “อยูหลักไหน” แบบฝกที่ 90 “อยูหลักไหน”
  5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยการเรียนรู เพื่อนรูใจ เร่ือง คําที่มีตัวสะกดใน
มาตราตัวสะกดแม ก กา แม กง และแม กน 

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่  89 
“อยูหลักไหน” 
-แบบฝกที่ 90 
“อยูหลักไหน”
- ของขวัญปใหม

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
การทําความดี 
การรับผิดชอบหนาที่
ที่บานและหองเรียน 
-  การอานแจกลูก 
สะกดคําสระโอะ 
- การสรางคําใหมจาก
คําสระโอะ
- การแตงประโยคจาก
คําสระโอะ
- การเลาประสบการณ
เก่ียวกับการไดรับของ
ขวัญปใหม

คณิตศาสตร
- วิธีนับจํานวนที่มากกวา 20 โดยใช
หลักสิบ หลักหนวยอธิบายแนวคิด
และใหเหตุผล
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
- การวาดภาพประกอบประโยค

การงานอาชีพฯ
การใชอุปกรณในการประดิษฐของขวัญ
ปใหมอยางระมัดระวัง
  

ความเปนพลเมือง
- การดูแลสิ่งแวดลอม และการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด/คุมคา
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช 
หนงัสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน
และบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 30สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/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 6.1 ป.1/4 
ศ 1.1 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  ศ 3.1 ป.1/3 

สาระการเรียนรู 1. คําสระโอะ มีตัวสะกด 
            2. จํานวนท่ีมากกวา 20
          3. รําวงยอนยุค

สัปดาหที่ 30 : ปใหมสุขสันต
แผนการสอนวันที่ 149        (เวลา 5 ชั่วโมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณที่ประทับใจ
 3. ประเมินตนเองเกี่ยวกับความดีที่ทํา การรับผิดชอบ/หนาที่ที่บาน/หองเรียน ในรอบ 3 วัน
 4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาของหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เกม นักวิ่งทีมชาติ
 2. คําสระโอะ มีตัวสะกด 
   2.1 ครูแจกบัตรคําสระโอะ มีตัวสะกดใหนักเรียนทุกคน
   - ครอูธบิายวธิเีลน โดยใชเพลง ลมเพลมพดั เมือ่หยดุเพลงคนทีม่บีตัรตวัสะกดเหมอืนกนั (สเีดยีวกนั) 
วิ่งเขากลุมแลวนั่งเปนวงกลม
   - นักเรียนเขากลุมชวยกันอานคําของสมาชิกในกลุม
   - ครูใหทุกกลุมอานคําท้ังหมด และอานทีละคน
   2.2 ใหนักเรียนแขงกันจับคูบัตรคําที่คลองจองกัน (สระโอะ) ติดไวบนกระเปาผนัง
   - นักเรียนฝกอานออกเสียงคูคําคลองจอง
  2.3 นักเรยีนทําแบบฝกเสริมทักษะ คําสระโอะ (ภาคผนวก)
   2.4 นักเรียนเลือกอานหนังสือตามความสนใจ
  3. จํานวนท่ีมากกวา 20
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลวมา (อยูหลักไหน)
  3.2 สถานการณ “สะสมแสตมป” ครตูดิภาพสถานการณบนกระดานแลวใหนกัเรียนทายวามทีัง้หมดเทาไหร 
  3.3 นักเรียนเขากลุมครูแจกอุปกรณไดแก ภาพแสตมป บล็อก/ตัวนับ กระดาษปรูฟ - ปากกา ครูติด
คําสั่งบนกระดานใหนักเรียนอานพรอมกัน 2 รอบ 
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   คําส่ัง ใหนักเรียนหาวา “มีแสตมปทั้งหมดกี่ดวง”

  3.4 นักเรียนทํากิจกรรมกลุม ครูเดินดูการทํากิจกรรม ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีหาจํานวนไดอยางไรบาง
   - วิธีใดไดคําตอบเร็วกวา
   - มีวิธีที่แตกตางไหม
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิดสะทอนความคิดเห็น
  3.6 ครใูหนกัเรียนชวยจัดบลอ็กตามจาํนวนของแสตมปใสรางใหด ู(นกัเรยีนจดัรางบลอ็กจาํนวน 10 ราง)
  3.5 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป ในประเด็น
   - มีวิธีหาจํานวนไดอยางไรบาง
   - มีวิธีเขียนแสดงจํานวนไดอยางไรบาง 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง รําวงปใหม
 2. รําวงยอนยุค
   2.1 นักเรียนฟงเพลง “รําวงปใหม” 2 รอบ (โดยครูเปดจาก CD)
  2.2 ครูติดเนื้อเพลงบนกระดาน ครูอานนําและใหนักเรียนอานตาม
  2.3 ครูและนักเรียนสนทนาถึงเนื้อหาของเพลง
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลง “รําวงปใหม”
  2.5 ครูสาธิตการรําวงแบบไทย และใหนักเรียนทําตามทีละขั้นตอน
  2.6 ครูและนักเรียนรวมกันรําวงปใหม
  2.7 นักเรียนรวมกันสะทอนความรูสึกเก่ียวกับรําวงยอนยุคของไทย



แผนการสอน 419

สัปดาหที่ 30สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.8 ครใูหการบานนกัเรยีนไปสอบถาม ครู ผูปกครอง หรอืรุนพีเ่กีย่วกบั “คาํสวสัดปีใหม” ในแตละประเทศ
ของกลุมประชาคมอาเซียน

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนในวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอน ประเมินการดูแลสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
 3. ทองบทอาขยาน นับตัวเลขไทยและอังกฤษ ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “รําวงปใหม” 
 2. เกม นักวิ่งทีมชาติ
 3. บัตรคําสระโอะ มีตัวสะกด
 4. แบบฝกเสริมทักษะ คําสระโอะ
 5. สถานการณ “สะสมแสตมป”

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม 
- การนําเสนอ

ตรวจช้ินงาน
-แบบฝกเสริมทักษะ 
คําสระโอะ

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
การทําความดี 
การรับผิดชอบหนาที่
ที่บานและหองเรียน
- การอานคําสระโอะ 
มีตัวสะกด
- การพูดสะทอนความ
รูสึกเก่ียวกับการรําวง
ยอนยุคของไทย

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีหาและเขียนแสดงจํานวนได
คําตอบเร็ว จากสถานการณ “มี
แสตมปทั้งหมดกี่ดวง”
-ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
- การรองเพลง และรําวงปใหมอยางสนุกสนาน
- บอกสิ่งที่ตนชอบจากาการรําวงปใหม

ความเปนพลเมือง
- การดูแลสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนงัสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 30 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/6 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3  
ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/4 ส 4.3 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3 ต 2.1 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู 1. การเขียนเชิงสรางสรรค
              2. จํานวนที่มากกวา 20
 3. ปใหมอาเซียน

สัปดาหที่ 30 : ปใหมสุขสันต
แผนการสอนวันที่ 150        (เวลา 5 ชั่วโมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
 2. เลาประสบการณการทําหนาท่ีที่รับผิดชอบที่บาน ตลอด 1 สัปดาห
 3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาของหองเรียน ตลอด 1 สัปดาห

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป”
  2. การเขียนเชิงสรางสรรค
   2.1 ทบทวนความรูคําสระโอะ เอะ แอะ มีตัวสะกด ลดรูปหรือเปลี่ยนรูปอยางไร
  2.2 นักเรียนทําแบบฝก เรื่อง แยกสวนประกอบของคํา (ภาคผนวก) 
   2.3 นักเรียนเขียนเชงิสรางสรรคสั้น  ๆ พรอมวาดภาพประกอบ
    2.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
  2.5 นักเรียนเลือกอานหนังสือตามความสนใจ
  3. จํานวนที่มากกวา 20 
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลวมา (สะสมแสตมป)
  3.2 กจิกรรม “เรยีงลําดบั” ครตูดิบตัรตวัเลขลงบนกระดานตามภาพใหนกัเรยีนดแูละใชคาํถาม “มองเหน็
ตัวเลขบนกระดานเปนอยางไร” 
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  3.3 นกัเรยีนเขากลุมครแูจกใบกจิกรรม นกัเรยีนทาํกิจกรรมเตมิตวัเลขทีห่ายไปในใบกจิกรรมครเูดนิดแูละ
ฟงแนวคิดนักเรียนใชคําถามกระตุน
   - จะเติมตัวเลขอะไร
   - ทําไมจึงเติมตัวเลขแบบน้ัน
   - ตัวเลขมีความสัมพันธกันอยางไร 
  3.4 ครูและนักเรียนรวมกันพูดคุยเก่ียวกับตัวเลขที่หายไปโดยใหนักเรียนออกมาหาตัวเลขที่
หายไปแลวใหนักเรียนนําไปติดบนกระดานและใหนักเรียนบอกความสัมพันธของตัวเลขที่เติมบนกระดาน
  3.5  อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปในประเด็น
   - ความสัมพันธของตัวเลข
   - การเรียงลําดับของตัวเลข
  3.6  นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกที่ 91 เติมตัวเลขที่หายไปขอสังเกต คําตอบนักเรียนที่ไดดู
บัตรตัวเลขเชน ตัวเลขเรียงกัน/ตัวเลขหายไป/ตัวเลขไมครบ

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง รําวงปใหม 
 2. ปใหมอาเซียน
  2.1 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเทศตางในกลุมประชาคมอาเซียน 
  2.2 ครูเลากิจกรรมวันปใหมของแตละประเทศใหนักเรียนฟง (ครูไปศึกษามากอนลวงหนา)
   2.3 ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอคํา “สวัสดีปใหม” ที่ไปสอบถามมาใหเพื่อนฟง
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  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาคําอวยพรเนื่องในโอกาสวันปใหม ที่เปนสากล และภาษาของแตละ
ประเทศในประชาคมอาเซียน เชน
    ภาษาอังกฤษ  “Happy New Year” 
    ภาษาไทย   “สวัสดีปใหม”
   ภาษาเขมร   “ซัวสะไดร สุนัม ทะไม”
   ภาษาเวียดนาม “จุ ๆ หมิ่งนําเหมย”
    ภาษาลาว  “สบายดีปใหม”
   2.5 นักเรียนแสดงบทบาทสมมติเปนชาวตางชาติ ในกลุมประชาคมอาเซียนออกมากลาวคําอวยพรปใหม
ของแตละประเทศ

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนในวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ประเมินตนเองเกี่ยวกับการเลือกซื้อของกินของใชตลอด 4 วัน
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/สูตรคูณ 
  4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 12 ปาเปยก 
  5. ชวยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
 6. สวดมนต
 7. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
  8. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรยีนและบริเวณใกลเคียง 

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “สระเปลี่ยนรูปสระลดรูป”
 2. เพลง “รําวงปใหม 
 3. แบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง แยกสวนประกอบของคํา
 4. แบบฝกที่ 91 เติมตัวเลขที่หายไป
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- แสดงออกสะทอน
ในการใชคําทักทาย
ของประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียน
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝก เรื่อง แยก
สวนประกอบของคํา
-แบบฝกที่ 91 เติม
ตัวเลขที่หายไป

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ 
การทําหนาที่ที่รับผิดชอบ
ที่บานตลอด 1 สัปดาห
- การเขียนเชิง
สรางสรรคสั้น ๆ พรอม
วาดภาพประกอบ
- การแสดงบทบาท
สมมติเปนชาวตางชาติ 
ในกลุมประชาคมอาเซียน

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
ในการเติมตวัเลขและความสัมพันธ
กันของตัวเลข
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
การวาดภาพประกอบการเขียนเชิงสรางสรรค

ความเปนพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกาของหองเรียน
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนงัสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 
ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3  ค 1.1 ป.1/1ค 1.1 ป.1/2 ค 4.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/6      
พ 5.1 ป.1/1 ต.2.1 ป.1/2 ต.2.1 ป.1/3 ต 3.1 ป.1/1 ต.4.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. สระ เ-ะ มีตัวสะกด
                2. มากกวา นอยกวา
             3. การปฏิบัติตนในการเดินทาง/วิธีปองกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง
 4. วลี  Happy New Year.

สัปดาหที่ 31 : ทัศนศึกษา
แผนการสอนวันที่ 151        (เวลา 5 ชั่วโมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่/รับผิดชอบที่บาน/ชวงวันหยุด
  
การเรียนรู
 1. Brain Gym 1 2 3 ซาย-ขวา พรอมแสดงทาทางประกอบ
 2. สระ เ-ะ มีตัวสะกด
  2.1 ครูอาน บทกลอน “เปดอาบน้ํา” จากแผนภูมิ (ภาพผนวก)
   - นักเรียนรองเพลง เปดอาบนํ้า 
   - ครูสนทนาเกี่ยวกับเพลง/บทกลอน
    - นักเรียนตอบคําถามแลวรองเพลงและแสดงทาทางประกอบ 
  2.2 นักเรียนแจกลูกสะกดคํา สระ เ-ะ มีตัวสะกด ตามที่ครูกําหนดในแผนภูมิ
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  2.3 ครูสนทนาการเปล่ียนรูปสระ เ-ะ เมื่อมีตัวสะกด
  2.4 นักเรียนฝกสรางคําใหไดหลากหลายท่ีสุด เชน

  2.5 นักเรียนนําคําท่ีสรางไปแตงประโยค 
  2.6 นักเรียนนําเสนอผลงานครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด ไดแก
   1) ผลงานการฝกสรางคํา
   2) ผลงานนําคําไปแตงประโยค
 3. มากกวา นอยกวา
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว
  3.2 กิจกรรม “ใครมากกวา” ครูนําบัตรตัวเลข 2 จํานวน มาใหนักเรียนเปรียบเทียบ และแสดงเหตุผล
ประกอบ

    เชน 28 กับ 23 จํานวนใดมากกวา 
    (28 มากกวา เพราะวาดูจากหลักสิบตัวเลขเหมือนกันดูหลักหนวย เลข 8 มากกวาเลข 3)
    35 กับ 53 จํานวนใดมากกวา 
    (53 มากกวา เพราะวาดูจากหลักสิบ เลข 5 มากกวา เลข 3)
  3.3 ครูติดตัวเลขเปนคู  ๆ ขอ 1 – 3 และติดคําสั่งบนกระดาน ใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   คําสั่ง
    1. ใหนักเรียนแสดงวิธีคิดวา จํานวนใดมากกวา ลงในกระดาษนําเสนอ
    2. นักเรียนนําเสนอผลงาน 
  3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - อะไรมากกวา
   - รูไดอยางไรวามากกวา
   - เปรียบเทียบอยางไร
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปในประเด็น 
   - วิธีการเปรียบเทียบจํานวนวาดูที่หลักไหนกอน 
  3.7 นกัเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 91 “มากกวาหรือนอยกวา” แบบฝกท่ี 92 “มากกวาหรือ
นอยกวา”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลง “คมนาคม” พรอมแสดงทาทางประกอบ “พวกเราจะไปรถไฟ พวกเราจะไปรถยนต 
พวกเราจะไปไอพน จะไปรถยนต จะไปรถไฟ ฉึกฉัก ปมปม ปามปาม ๆ”
 2. เตรียมพรอมไปทัศนศึกษา
  2.1 นักเรียนอาสามาเลาประสบการณในการไปทัศนศึกษา  
  2.2 ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติในการเดินทางไปทัศนศึกษา ครูเขียนบนกระดาษ เชน 
    - การปฏิบัติตนในการเดินทาง 
   - วิธีปองกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง 
    - การปฏิบัติตนขณะชม/เที่ยว 
    - การแตงกาย 
   - อาหาร/เครื่องดื่ม 
   - ไปอยางไร รถยนต+เวลา+สถานที่ เปน   

    ขอ 1   

   ขอ 2
   
   ขอ 3    
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  2.3 ครูใหนักเรียนเขากลุม ๆ ละ 5 คน (ตามความเหมาะสม) และเลือกประเด็น ที่เพื่อนนําเสนอไปเพ่ิม
เติมการปฏิบัติ พรอมนําเสนอ
    2.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปการปฏิบัติตนในการไปทัศนศึกษา 
  2.5 ครใูหการบานนักเรยีนไปคิดและเลอืกแหลงทองเท่ียวหรือสถานท่ีสาํคญัในชุมชนท่ีนกัเรยีนตองไปเท่ียว 
 3. วลี Happy New Year. 
   3.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกบัวันปใหมของไทยและตางประเทศ (เรียนมาแลวในสัปดาหที่ผานมา) 
   3.2 ครูติดภาพการฉลองปใหมของไทยและตางประเทศบนกระดานใหนักเรียนดู
   3.3 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งท่ีนักเรียนเห็นในภาพ
   3.4 ถามนักเรียนวาเมื่อนักเรียนตองการจะอวยพรปใหมจะพูดเปนภาษาอังกฤษวาอยางไร
   3.5 ครูติดแถบขอความ Happy New Year. บนกระดานแลวอานใหนักเรียนฟง จากนั้นนักเรียนอาน
ตามครูและครูบอกความหมายใหนักเรียนทราบวาเปนคําอวยพรปใหม
   3.6 นักเรียนฝกพูดประโยคบนกระดานตามครูพรอมกันและพูดทีละคนจนคลอง
   3.7 สมมติวาวันนี้เปนวันปใหม ใหนักเรียนเดินไปหาครูและเพื่อนในหองเพื่ออวยพรวันปใหม โดยพูดวา 
Happy New Year.
   3.8 ใหนักเรียนทําบัตรอวยพรปใหมโดยระบายสีภาพและขอความในกระดาษที่ครูเตรียมใหเพื่ออวยพรให
คนที่นักเรียนรัก
   3.9 นักเรียนรองเพลง Happy New Year to You.

กอนเลกิเรียน
 1. สรุปบทเรียนวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนผลการเลือกซื้อ/ใชสินคาอยางประหยัด/คุมคา
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “เปดอาบนํ้า” “คมนาคม” “ Happy New Year to You.” 
  2. แบบฝกที่ 91 “มากกวาหรือนอยกวา” แบบฝกท่ี 92 “มากกวาหรือนอยกวา”
  3. บัตรอวยพรปใหม (ครูเตรียมเองตามความเหมาะสม)
  4. ภาพการฉลองปใหม (ครูเตรียมเองตามความเหมาะสม)
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วัดและประเมินผล

สังเกต
แสดงความคิดเห็น
และการใหเหตุผล
ในการแสดงออกตอ
กลุม

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่ 91 
“มากกวาหรือนอยกวา” 
- แบบฝกที่ 92 
“มากกวาหรือนอยกวา”
- บัตรอวยพรปใหม

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการใช
สิทธิ การทําหนาที่/รับ
ผิดชอบที่บาน/หองเรียน 
ชวงวันหยุด
-อานแจกลูกสะกดคํา 
สระ เ-ะ มีตัวสะกด              
- สรางคําสระ เ-ะ ที่มีตวั
สะกดและแตง
ประโยค                       
- ตอบคําถามจากเพลง
เปดอาบนํ้า

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีการเปรียบเทียบจํานวนใด
มากกวา จากสถานการณที่กําหนด
ให
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการ แกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

สุขศึกษาและพลศึกษา
- ระบุสิ่งที่ทําใหเกิด
อันตรายจากการเดินทาง 
หรือการไมปฏิบัติตามขอ
ตกลง
-เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในการเดินทางไป
ทัศนศึกษา

ภาษาอังกฤษ
- ระบตุัวอักษรและเสียงได
ถูกตองตามหลักการอาน
 - อานออกเสียงและสะกด
คําเกี่ยวกับคําศัพทและ
ประโยคเกี่ยวกับ 
วันคริสตมาส (Merry 
Christmas)

ศิลปะ
- รองเพลงและทําทาทาง
ประกอบ
-รองเพลง Happy New 
Year to You. ดวยความ
มั่นใจในการออกเสียง

ความเปนพลเมือง
- สะทอนผลการเลือกซ้ือ/
ใชสินคาอยางประหยัด/
คุมคา
- ชวยกันเก็บสิ่งของ
เครื่องใช หนังสือ ให
เขาที่สวยงาม ทําความ
สะอาดหองเรียน                 
-ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณ
ใกลเคียง

กิจกรรมเสนอแนะ

  กิจกรรมทัศนศึกษา ครูสามารถนําไปบูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือ
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 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  ค 6.1 ป.1/3  ส 2.2 ป.1/3 ส 4.3 ป.1/2  ส 4.3 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4  ต.2.1 ป.1/2   
ต.2.1 ป.1/3 ต.3.1 ป.1/1  ต.4.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. สระ เ-ะ มีตัวสะกด
 2. จํานวนที่มากกวา 100
 3. แหลงเรียนรูในชุมชน 
        4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในโรงเรียน 
 5. วลี  Happy New Year.

สัปดาหที่ 31 : ทัศนศึกษา
แผนการสอนวันที่ 152         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่/รับผิดชอบที่บาน/หองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “คมนาคม” ทําทาทางประกอบ
  2. สระ เ-ะ มีตัวสะกด
  2.1 ครูทบทวนบทกลอน และเพลง เปดอาบนํ้า
   2.2 ครูติดบัตรคําบนผนัง และ อานใหนักเรียนฟง 1 รอบ แลวใหนักเรียนอานพรอมกัน 2 รอบ เชน
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.3 นักเรียนสังเกตคําท่ีมีตัวสะกดเหมือนกัน และฝกออกเสียง
  2.4 นักเรียนฝกเขียนสะกดคํา เชน

  2.5 ใหนักเรียนหาคําใหม (คําสระ เ-ะ มีตัวสะกด) ใหไดหลากหลายที่สุด
  2.6 นําคําท่ีหาไดมาเขียนสะกดคํา

  2.7 นําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.8 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - วิธีหาคําใหมใหไดหลากหลาย
   - รูไดอยางไรวาเปนคําสระ เ-ะ มีตัวสะกด 
  2.9 ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู วันสงกรานต 
เรื่อง การสะกดคํามาตรา แม กก และมาตรา แม กด 
 3. จํานวนท่ีมากกวา 100
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว “มากกวา หรือนอยกวา”
  3.2 กิจกรรม “มากกวา 100” นักเรียนเขากลุม ครูใหนักเรียนดูจํานวนเงิน หนึ่งรอย (หนึ่งรอยบาท) 
เหรียญบาท 3 เหรียญ มีจํานวนเงินเทาไร 103 อานวา หนึ่งรอยสาม 
  3.3 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําอุปกรณ แลวใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ

คํา เขียนสะกดคํา
เปด ปอ - เอะ - ดอ - เปด
เจ็ด
เล็บ
เย็น
เด็ก
เค็ม

คํา เขียนสะกดคํา
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   คําสั่ง จากภาพใหนักเรียนหาวาแตละขอมีทั้งหมดเทาไร 

  3.4 นักเรียนลงมือทํากิจกรรม ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - จํานวนเทาไหร
   - รูไดอยางไร
   - อานวาอยางไร
   - จะเขียนอยางไร
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปในประเด็น
   - มีจํานวนเทาไร เขียนอยางไร อานอยางไร

  3.7 ใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 93 “จํานวนเทาใด”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลง “คมนาคม” พรอมแสดงทาทางประกอบ 
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. เที่ยวไหนไดความรู 
   2.1 ครูแจงใหนักเรียนรู วันพฤหัสบดี นี้ ครูจะพานักเรียนไปเท่ียวสถานท่ีสําคัญในชุมชน โดยใหนักเรียน
เลือกสถานที่” 
  2.2 ครชูวนนกัเรยีนสนทนาเก่ียวกับการเลือกแหลงเรยีนรูในชมุชนใกลโรงเรยีนทีน่กัเรยีนสนใจทีจ่ะไปศกึษา 
แลวเขยีนชือ่สถานทีท่ีน่กัเรยีนสนใจ เชน สวนปาชมุชน ไรนาสวนผสม หนองนํา้สาธารณะ วดั แหลงโบราณวตัถ ุนํา้ตก 
เปนตน 
  2.3 นักเรียนชวยกันเลือกสถานที่จะไปทัศนศึกษา โดยใหเหตุผลประกอบความนาสนใจของสถานที่นั้น ๆ 
เพ่ือใหเพ่ือนใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกไปทัศนศึกษา
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันเลือกสถานที่เดินทางไปทัศนศึกษาโดยใชเหตุผลในการตัดสินใจ ประกอบกับ
การเลือกดวยวิธียกมือ ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนเห็นพองกัน และเต็มใจไปทัศนศึกษา
  2.5 ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดหนาที่ในการไปติดตอเพื่อขออนุญาตไปทัศนศึกษา (โดยไปติดตอนอก
เวลาเรียน อาจจะเปนกลุมนักเรียน หรือครูผูสอน พิจารณาตามความเหมาะสม)
 3. วลี Happy New Year. 
  3.1 นักเรียนรองเพลง “Happy New Year to you.” และทําทาทางประกอบเพลง
   3.2 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช
   3.3 ใหนักเรียนฟงและฝกรอง “Merry Christmas / Happy New Year to you” ในแท็บเล็ตวิชา
ภาษาอังกฤษ Project: Play & Learn ภาคเรียนท่ี 2 หนวย My things: Songs /Chants 
  3.4 นักเรียนเลมเกม “Alphabet Game: G/g” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project: Play & Learn 
ภาคเรียนที่ 2 หนวย My things: Games 
  3.5 นักเรียนฟงเร่ือง “The Pencil and the Eraser” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project: Play 
& Learn ภาคเรียนท่ี 2 หนวย My things: Story (ทบทวนและเพ่ิมเติมความรูในภาคเรียนท่ี 1 สัปดาหที่ 31 
วันที่ 13 -14 เรื่อง Things in Classroom )
   3.6 นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องท่ีฟง

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนผลการเลือกซื้อ/ใชสินคาอยางประหยัด/คุมคา
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “เปดอาบนํ้า” “คมนาคม”
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. แบบฝกที่ 93 “จํานวนเทาใด”
 3. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู วันสงกรานต เร่ือง การสะกดคํามาตรา แม กก 
และมาตรา แม กด 
  4. เพลง “Merry Christmas / Happy New Year to you” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project: Play 
& Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวยการเรียนรู My things: Songs /Chants 
  5. เกม “Alphabet Game: G/g” ในแทบ็เลต็วชิาภาษาองักฤษ Project :Play & Learn ภาคเรยีนที ่2 หนวย
การเรียนรู My things: Games 
 6. เรื่อง “The Pencil and the Eraser” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project: Play & Learn ภาคเรียนท่ี 2 
หนวยการเรียนรู My things: Story 

วัดและประเมินผล

สังเกต
- ใชแท็บเล็ตเพื่อการ
เรียนรูอยางถูกตอง
และปฏิบัติตามขอ
ตกลง

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่ 93  
“จํานวนเทาใด”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการใช
สิทธิ การทําหนาที่/รับผิด
ชอบท่ีบาน/หองเรียน 

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
หาจํานวนจากสถานการณที่กําหนด
ให
- อานและเขียนจํานวนจาก
สถานการณที่กําหนดให
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

สังคมศึกษา
- มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ตามระบอบประชาธิปไตย
- บอกสถานที่สําคัญและ
ภาคภูมิใจแหลงวัฒนธรรม
ในชุมชน

ศิลปะ
- การรวมกิจกรรมทาง
ดนตรีอยางสนุกสนาน
-การเคลื่อนไหวทาทาง
ประกอบเพลงอยางมั่นใจ
- รองเพลง  “Merry 
Christmas / Happy 
New Year to you”
ดวยความมั่นใจในการ
ออกเสียง

ภาษาอังกฤษ
- ตอบคําถามจาก “The 
Pencil and the Eraser”
- เลมเกม “Alphabet 
Game: G/g” ได

ความเปนพลเมือง
- สะทอนผลการเลือกซื้อ/
ใชสินคาอยางประหยัด/
คุมคา
- ชวยกันตรวจสอบเก็บ
สิ่งของเคร่ืองใช หนงัสือ 
ใหเขาที่เปนระเบียบ
สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณ
ใกลเคียง
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ค 1.2 ป.1/1 
ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6  
ส 2.2 ป.1/3 ส 5.1 ป.1/1 ส 5.1 ป.1/2 ส 5.2 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/3  ง 3.1 ป.1/1 ง 3.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู 1. สระ -ัว มีตัวสะกด
 2. จํานวนที่มากกวา 20 : การบวกมากกวาสองหลัก
 3. แหลงเรียนรูในชุมชน 
         4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในโรงเรียน 
 5. วลี  Happy New Year.

สัปดาหที่ 31 : ทัศนศึกษา
แผนการสอนวันที่ 153         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
  1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1) 
  2. สระ –ัว มีตัวสะกด
  2.1 ครูอานบทรองเลน “มะมวง” จากแผนภูมิ ใหฟง 1 รอบ
   - นักเรียนอานออกเสียงพรอมครู อานกลุมใหญ อานกลุมยอย พรอมเคาะจังหวะ
   - สนทนาเกี่ยวกับบทรองเลน แลวตอบคําถาม
  2.2 นักเรียนอานแผนภูมิพรอมกันทีละบรรทัด 2 รอบ 
  2.3 สังเกตคําท่ีออกเสียง สระ –ัว มีตัวสะกด เชน
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.4 ครูสนทนาการลดรูป สระ –ัว เมื่อมีตัวสะกด
  2.5 แบงนักเรียนเปนกลุม ครูแจกกระดาษใหชวยคิดหาคํา สระ –ัว มีตัวสะกด โดยคน
จากหนังสือเรียน
  2.6 นําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิดแลวจัดแสดงผลงานของแตละกลุม
ที่บอรดในหองเรียน
  2.7 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - วิธีหาคําใหไดจํานวนมากและรวดเร็วทําไดอยางไร
   - รูไดอยางไรวาเปนคํา สระ –ัว มีตัวสะกด
  3. จํานวนที่มากกวา 20: การบวกลบจํานวนสองหลัก
   3.1 นักเรียนและครูรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลวมา
  3.2 กจิกรรม “บวกและลบอยางไร” นกัเรียนเขากลุม ครนูาํบตัรตวัเลขมาตดิไวบนกระดานและถามคาํถาม 
นักเรียนจะมีวิธีการบวกและลบอยางไร จากนั้นรองฟงแนวคิดคําตอบจากนักเรียน

   (เชน เอาหลักเดียวกันอยูดวยกัน เอาหลักเดียวกันไปลบกัน)
  3.3 ครูติดคําส่ังบนกระดาษ ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณ นักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ
   คําสั่ง ใหนักเรียนแกปญหาจากโจทยตอไปน้ี พรอมท้ังแสดงวิธีคิดลงในกระดาษนําเสนอ 
     1. 20 + 30
       2. 23 + 6
      3. 50 – 30
      4. 28 – 6
  3.4 นักเรียนทํากิจกรรม ครูเดินดู และฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีหาคําตอบไดอยางไร
   - จะบวกอยางไร
   - จะลบอยางไร

20 + 8 40 - 20
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   3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
   3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปในประเด็น
   - มีวิธีการบวกหรือลบอยางไร
   3.7 นักเรียนทําแบบฝก แบบฝกที่ 94 “หาคําตอบอยางไร” แบบฝกท่ี 95 “หาคําตอบอยางไร” 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลงประกอบทาทาง “ลุงมาชาวนา” 
   ลุงมาชาวนา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เอาไวใชไถนา
   ลุงมาชาวนา เลี้ยงหมา เลี้ยงแมว ไวเปนเพื่อนลุงมา
   หมาก็เหา บอก ๆ แมวก็รอง เหมียว เหมียว
   ลุงมาไถนา วัวรอง มอ มอ
 2. เตรียมการกอนไป
  2.1 ครูนําเสนอแผนท่ีเสนทางการเดินทางไปทัศนศึกษาคร้ังนี้ ใหนักเรียนไดศึกษาและซักถาม เพื่อใหได
ขอมูลเพ่ิมเติม เชน 
   - ใครรูจัก หรือใครเคยไป 
   - สถานท่ีนี้อยูใกลบานใคร
   - อยูใกลกับสถานที่สําคัญอะไรในชุมชน 
   - ใชเวลาเดินทางไปนานหรือไมเปนตน
  2.2 ครูและนักเรียนสนทนารวมกันในกําหนดประเด็นที่จะไปเรียนรูครั้งนี้ เชน
   - กรณีไปเที่ยวสวนปา สิ่งที่จะเรียนรู ตนไม ดอกไม สิ่งมีชีวิต ภูมิทัศนที่สวยงาม การดูแลรักษาให
คงอยู เปนตน 
   - กรณีไปเที่ยววัด สิ่งที่จะเรียนรู ภาพวาดในโบสถ พระพุทธรูป เปนตน และใหนักเรียนคิดวิธีการ
นําเสนอสิ่งที่เรียนรูตามความถนัด เชน วาดภาพ สมุดเลมเล็ก (ภาคผนวก) หรือบันทึกภาพโดยใชแท็บเล็ต
  2.3 ครูมอบภาระงานในการไปทัศนศึกษาคร้ังน้ี เชน แบงกลุมศึกษา กลุมบริการ กลุมดูแลขอบคุณผูให
ความรู (วิทยากร) เปนตน  
  2.4 ครแูละนกัเรยีนรวมกนัทบทวนแนวปฏบิตั ิขอตกลงการไปทศันศกึษา และภาระงานทีไ่ดรบัมอบหมาย 
อะไรควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติเปนตน (แนวปฏิบัติที่กําหนดไวชั่วโมงท่ีผานมา) 
  2.5 ครูนัดหมายเวลาและสถานท่ีรวมกนักอนออกเดินทางในวันพรุงนี้ 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนผลการเลือกซื้อ/ใชสินคาอยางประหยัด/คุมคา 
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
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 4. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “อึ่งอาง” “ลุงมาชาวนา”
 2. บทรองเลน “มะมวง” 
  3. แบบฝกที่ 94 “หาคําตอบอยางไร” แบบฝกท่ี 95 “หาคําตอบอยางไร” 

วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
- การนําเสนองาน
ของแตละกลุม

ตรวจชิ้นงาน
- แบบฝกที่ 94          
“หาคําตอบอยางไร” 
- แบบฝกที่ 95           
“หาคําตอบอยางไร”    

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ การทําหนาท่ี/
รับผิดชอบที่บาน/
หองเรียน และท่ีอื่นๆ
- อานบทรอง
เลน “มะมวง”                         
- อานคําท่ีออก
เสียง สระอัว มีตัว
สะกดท่ีกําหนดให                        
- หาคํา สระ –วั  มี
ตัวสะกด โดยคนจาก
หนังสือเรียน

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลการหาคําตอบ
จากวิธีการบวกลบจํานวน
สองหลักจากสถานการณ
ที่กําหนดให
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

สังคมศึกษา
- บอกสิ่งตางๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น
- บอกตําแหนงของสถานท่ีบน
แผนที่

ศิลปะ
- การรองเพลงและทําทาทาง
ประกอบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- บอกประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(แท็บเล็ต)
- บอกวิธีการใชแท็บเล็ตในบันทึกภาพ

ความเปนพลเมือง
- สะทอนผลการเลอืกซือ้/ใชสนิคาอยางประหยดั/คุมคา
- ชวยกันเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม 
ทําความสะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/1 ท 3.1 ป.1/5 ท 4.1 ป.1/3     
ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 
ค 6.1 ป.1/6   ส 2.2 ป.1/3  ส 5.2 ป.1/2  ศ 1.1ป.1/5  ศ 2.1ป.1/2 ศ 2.1ป.1/3

สาระการเรียนรู 1. สระ –ัว มีตัวสะกด
               2. บวกลบระคน: โจทยปญหา
               3. ทัศนศึกษา

สัปดาหที่ 31 : ทัศนศึกษา
แผนการสอนวันที่ 154         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทย/สากล

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. สระ –ัว มีตัวสะกด
  2.1 นักเรียนทองบทรองเลน “มะมวง”พรอมเคาะจังหวะ
  2.2 ครูติดบัตรคําท่ีผนัง เชน สวย รวย อวน สวน ขวด ปวด สวม รวม รวง งวง บวก พวก
  2.3 นักเรียนแตงประโยคปากเปลาจากคําที่อาน
  2.4 นักเรียนฝกสรางคําใหมใหไดหลากหลายที่สุด แลวเลือกคําที่ชอบแตงประโยคในใบงาน
   ตัวอยาง

  2.3 เลือกวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับประโยคท่ีนักเรียนชอบมา

คํา สรางคํา แตงประโยค
สวย สุดสวย คนสวย สวยงาม แมฉนัเปนคนสวย
งวง
ปวด
บวก
สวม
อวน
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  2.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด ผลงาน
   - สรางคํา แตงประโยค
   - วาดภาพ ระบายสี
  2.5 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปในประเด็น
   - มีวิธีสรางคําใหมใหไดหลากหลายไดอยางไร
   - รูไดอยางไรวาคํานั้นถูกตอง
  2.6 ครูใหนักเรียนทบททวน บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู โรงเรียน ลูกชาง 
เรื่อง การสะกดคํา 2 พยางค
 3. บวกลบระคน: โจทยปญหา
   3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว (บวกลบอยางไร)
   3.2 สถานการณ “เที่ยวสวนสาธารณะ” ครูติดภาพสถานการณ “ที่สวนสาธารณะ” ครูนําบัตรภาพ
สวนสาธารณะมาใหนักเรียนดู ถามวานักเรียนเคยไปสวนสาธารณะไหม 

  3.3 นักเรียนเขากลุม ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณ ไดแก ภาพที่สวนสาธารณะ, กระดาษปรูฟ, 
ปากกาเมจิก นักเรียนอานคําส่ังพรอมกัน 2 รอบ
   คําสั่ง
     1. ใหนักเรียนชวยกันหาจํานวนนับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสวนสาธารณะ 
     2. ใหนักเรียนชวยกันแตงโจทยปญหาจากจํานวนสิ่งตาง ๆ ที่สวนสาธารณะน้ี 
  3.4 นักเรียนทํากิจกรรมกลุม ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียน และใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีหาจํานวนส่ิงตาง ๆ อยางไร
   - ตรวจสอบความถูกตองไดอยางไร
   - แตงโจทยปญหาการบวกหรือการลบไดอยางไรบาง
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   - แตงโจทยปญหาการลบไดอยางไรบาง
   - แตงอยางไรจึงเปนบวก แตงอยางไรจึงเปนลบ
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
   - วิธีหาส่ิงตาง  ๆ อยูในสวนสาธารณะ
   - วิธีการแตงโจทยปญหาท่ีเปนการบวกเปนอยางไรบาง
   - วิธีการแตงโจทยปญหาการลบเปนอยางไรบาน
  3.7 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 96 “แตงโจทยปญหา”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym “อึ่งอาง” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. เดินทางแสนสนุก
  2.1 ครูและนักเรียนรวมตัวกันสถานที่นัดหมายชวยกันตรวจสอบความเรียบรอยกอนออกเดินทางไป
ทัศนศึกษาคร้ังนี้ เชน อาหาร ยา อุปกรณสําหรับการบันทึก ขอตกลงและแนวปฏิบัติตน ความปลอดภัย เสนทาง 
เปนตน
  2.2 นักเรียนเขากลุมตามที่เตรียมไว ผูนํากลุมตรวจสอบความพรอมสมาชิก
  2.3 เดินทางทองเที่ยวอยางสนุก (ขณะศึกษาครูชวยกระตุนดวยคําถามในการเรียนรู)
  2.4 นกัเรยีนตวัแทนกลาวขอบคณุเจาของสถานที ่หรอืเจาหนาทีท่ีอ่าํนวยความสะดวกในการมาทศันศกึษา
ครั้งนี้
  2.5 ครูและนักเรียนตรวจสอบความเรียบรอยกอนกลับบาน พรอมใหการบานเตรียมนําเสนอส่ิงที่เรียนรู 
ตามวิธีตนถนัด

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “อึ่งอาง” “ลุงมาชาวนา” 
 2. บทรองเลน “มะมวง”
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 4. สถานการณ “ที่สวนสาธารณะ”
 5. แบบฝกที่ 96 “แตงโจทยปญหา”
 6. ใบงานสรางคําแตงประโยค
 7. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยการเรียนรู โรงเรียน ลูกชาง เร่ือง การสะกด
คํา 2 พยางค

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงในการ
ทัศนศึกษา
ที่ปลอดภัย
- ความรับผิดชอบใน
การทํางานตามภาระ
และความมีนํ้าใจตอ
เพ่ือน
- มารยาทในการ
แสดงออกตอผูคนใน
สถานที่ทัศนศึกษา

ตรวจช้ินงาน
-แบบฝกที่ 96  
“แตงโจทยปญหา”

ภาษาไทย
-เลาประสบการณการใช
สิทธิ การทําหนาที่/รับผิด
ชอบท่ีบาน/หองเรียน 
และที่อื่นๆ
- ทองบทรองเลน 
“มะมวง”         
- แตงประโยคปากเปลา
จากคําที่อาน (ครูกําหนด
ให)                      
-สรางคําสระ –ัว มีตัว
สะกด และแตงประโยค 
- มารยาทในการพูดขณะ
ชมสถานที่

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
แสดงวิธีคิดการแตงโจทยปญหา
ที่เปนการบวกและลบจาก
สถานการณที่กําหนดให
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

สังคมศึกษา
- ปฏิบัติตนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ตรงเวลาตาม
ที่นัดหมาย
- สงัเกต เปรยีบเทยีบ 
การเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอม
รอบตัว

ศิลปะ
- การรองเพลงและทําทาทางประกอบ
-วาดภาพเก่ียวกับประโยคท่ีนักเรียน
ชอบ

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของ
เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบสวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1  ท.3.1 ป.1/3  ท 3.1 ป.1/5  ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3   
ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3  ค 6.1 ป.1/4  ค 6.1 ป.1/5  ค 6.1 ป.1/6  
ส 4.3 ป.1/1 ส 4.3 ป.1/2 ส 4.3 ป.1/3  ส 5.2 ป.1/1 ส 5.2 ป.1/2 ส 5.2 ป.1/3  พ 5.1 ป.1/1 
พ 5.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู 1. ทบทวนสระ เ-ะ สระ –ัว มีตัวสะกด
          2. จํานวนสิบกับหนวยของจํานวนไมเกิน 100
       3. ความปลอดภัยในการเดินทาง/แนวปฏิบัติในการเขาชมสถานที่

สัปดาหที่ 31 : ทัศนศึกษา
แผนการสอนวันที่ 155         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ประเมนิตนเองเก่ียวกบัการใชสทิธ ิการทําหนาที/่รบัผดิชอบท่ีบาน/หองเรียน/ทีอ่ืน่ ๆ  ตลอดชวง 1 สปัดาห
 3. ประเมินตนเองจากกการปฏิบัติตามกติกาหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “คมนาคม” ทําทาประกอบ
  2. ทบทวนสระ เ-ะ สระ –ัว มีตัวสะกด
  2.1 ครูทบทวนสระ เ-ะ สระ –ัว โดยใชทองบทรองเลน
   2.2 แบงนักเรียนเปนกลุม ครูแจกใบงานใหทุกคนในกลุมชวยกันอานและคิดคําใหม จากคําในตาราง แลว
เขียนในกระดาษท่ีครูแจกให(ตามเวลาท่ีครูกําหนด)

นําคําในตารางสรางคําใหม แลวเขียนลงในชองวาง คําใหม

สวน ทวม สวย สาว

เค็ม เผ็ด เจ็บ บาน

ขวด ปวย อวน คน

ปลา เปด แกง เด็ก

ยาง พริก ไข นํ้า
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  2.3 นําเสนอผลงาน โดย แตละกลุมชวยกัน อานคําที่สรางใหมทุกคน
   - ติดผลงานไวที่ผนัง/บอรด
  2.4 นักเรียนทําแบบฝกหัดสรางคําดวยตนเอง ลงในสมุดงาน
 3. จํานวนสิบกับหนวยของจํานวนไมเกิน 100
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเรื่องคาประจําหลักโดยใชแผนภูมิคาประจําหลัก เชน

   โดยครูถามใหนักเรียนเติมตัวเลขพรอมบอกเหตุผล
  3.2 ครูแจกใบงาน “หลักหนวยหรือหลักสิบ” ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณ แลวใหนักเรียนทํา
ใบงานรายบุคคล
  3.3 นักเรียนทําใบงานแลวนําเสนอ ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
  3.4 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ 
   - วิธีการเติมคําตอบไดอยางไร
  3.5 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกที่ 97 “ตัวเลขอะไรเอย” แบบฝกที่ 98 “ตัวเลขอะไรเอย” 
แบบฝกที่ 99 “ตัวเลขอะไรเอย”

หลักสิบ หลักหนวย

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

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “คมนาคม” ทําทาประกอบ
 2. ทองเที่ยวประทับใจ
  2.1 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาในการบันทึกสิ่งที่เรียนรูจากการไปทัศนศึกษา
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  2.2 ครูใหนักเรียนบอกส่ิงที่ตนเองเตรียมนําเสนอ เชน ภาพวาด โปสเตอร บันทึกภาพ นิทาน สมุด
เลมเล็ก เปน โดยครูใหนักเรียนเพิ่มเติมรายละเอียดหรือตกแตงใหสวยงาม 
  2.3 ครูใหนักเรียนนําเสนอผลงานทีละคน และนําผลงานไปจัดแสดง สวนที่ครูจัดไว 
  2.4 ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน(ตามความเหมาะสม) แลวผลัดกันเลาเร่ืองประทับใจท่ีไป
ทัศนศึกษาใหเพื่อนฟง
  2.5 ตัวแทนกลุมนําเสนอความประทับใจสมาชิกในกลุมใหเพื่อนท้ังชั้นไดรับรู 
  2.6 ครูและนักเรียนสรุปรวมกันกับสิ่งที่ไดจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้
   - ความปลอดภัยในการเดินทาง
   - การเคารพกติกาและแนวปฏิบัติในการเขาชมสถานที่
   - วิธีการมีสวนรวมของนักเรียนกับการดูแลรักษาสถานที่ไปเรียนรู เปนตน
  2.7 ครูใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมบทเรียน บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู 
ฉันเปนใคร เรื่อง แหลงวัฒนธรรมในชุมชน 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 2 ปาเปยก ชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ
สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 4. ชวยกันเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
 7. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “คมนาคม” 
 2. แบบฝกที่ 97 “ตัวเลขอะไรเอย” แบบฝกท่ี 98 “ตัวเลขอะไรเอย” 
แบบฝกที่ 99 “ตัวเลขอะไรเอย”
  3. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ฉันเปนใคร เร่ือง แหลงวัฒนธรรมในชุมชน 
 4. สารคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ลาํดบัที ่12 ปาเปยก ในแทบ็เลต็ (Tablet) มลัติมเีดยี 
: ในหลวงของเรา 
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วัดและประเมินผล

สังเกต
-การรวมกิจกรรม
-การแสดงแนวคิด
ตอกลุม
   

ตรวจช้ินงาน                       
- แบบฝกหัดสรางคํา               
-แบบฝกที่ 97                
“ตัวเลขอะไรเอย”                   
-แบบฝกที่ 98                   
“ตัวเลขอะไรเอย”             
-แบบฝกที่ 99                
“ตัวเลขอะไรเอย”
 -ภาพวาด , โปสเตอร, 
บันทึกภาพโดยแท็ลเล็ต,           
นิทาน,  สมุดเลมเล็ก
เกี่ยวกับสิ่งท่ีเรียนรูจาก
การไปทัศนศึกษา

ภาษาไทย
- อานและสรางคําใหม
จากคําในตาราง 

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตผุล
แสดงวิธีคิดและ การหาจํานวนสิบ
กับหนวยของจํานวนไมเกิน 100
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- อธบิาย ระบุ สถานท่ีสาํคัญ
ที่เปนแหลงวัฒนธรรมใน
ชุมชน
- มีส วนร วมในการดูแล
รักษาแหลงเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา
- ระบคุวามปลอดภยัในการ
เดนิทาง
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใน
การเขาชมสถานท่ี 

ศิลปะ
- การรองเพลงและทําทา
ทางประกอบ

 ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ
เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่
สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณ
ใกลเคียง
-สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่
ประทับใจเก่ียวกับ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว
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 Happy New Year (  Happy Birthday to You) 

 Happy   new year to you.  Happy   new year to you.  

 Happy new year.            Happy new year. 

                                Happy  new year to you. 
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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    1.   
        

1. 20 + 30 
2. 23 + 6 
3. 50 – 30 
4. 28 - 6 

               2.     
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 95 

 
  153 

        :  

           

  

 

 

 

 

 

 

1. 20  20 = 11. 50 - 50 = 

2. 70  70 = 12. 80 - 80 = 

3. 80 - 20 = 13. 20 - 10 = 

4. 70 - 60 = 14. 90 - 20 = 

5. 30 - 10 = 15. 60 - 40 = 

6. 80 - 60 = 16. 90 - 30 = 

7. 60 - 30 = 17. 50 - 20 = 

8 90 - 60 = 18. 70 - 40 = 

9. 50 - 10 = 19. 80 - 40 = 

10. 90 - 10 = 20 60 - 10 = 
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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        :  

           

  

 

 

 

 

 

 

 

1. 37  6 = 11. 86 - 1 = 

2. 93  1 = 12. 37 - 2 = 

3. 46 - 6 = 13. 94 - 2 = 

4. 48 - 6 = 14. 45 - 5 = 

5. 21 - 0 = 15. 65 - 1 = 

6. 57 - 5 = 16. 23 - 1 = 

7. 87 - 6 = 17. 79 - 4 = 

8 78 - 5 = 18. 58 - 7 = 

9. 38 - 3 = 19. 68 - 2 = 

10. 69 - 4 = 20 38 - 5 = 
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  
  153 

        :  

           

  

 

 

 

 

 

 

1. 41  1 = 11. 73 - 0 = 

2. 55  2 = 12. 43 - 3 = 

3. 53 - 2 = 13. 62 - 2 = 

4. 63 - 1 = 14. 97 - 7 = 

5. 35 - 4 = 15. 69 - 5 = 

6. 75 - 1 = 16. 34 - 3 = 

7. 68 - 6 = 17. 89 - 6 = 

8 74 - 3 = 18. 52 - 1 = 

9. 26 - 3 = 19. 76 - 2 = 

10. 89 - 4 = 20 27 - 1 = 



แผนการสอน482

สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. 10 + 20 = 11. 10 + 40 = 

2. 20 + 20 = 12. 70 + 10 = 

3. 70 + 30 = 13. 20 + 50 = 

4. 60 + 20 = 14. 30 + 60 = 

5. 40 + 50 = 15. 40 + 30 = 

6. 10 + 80 = 16. 20 + 60 = 

7. 30 + 10 = 17. 90 + 10 = 

8 50 + 50 = 18. 70 + 20 = 

9. 20 + 40 = 19. 10 + 80 = 

10. 30 + 30 = 20 50 + 50 = 
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  153 

     :  
           

  

 

 

 

 

 

 

1. 20 + 1 = 11. 22 + 5 = 

2. 41 + 5 = 12. 30 + 2 = 

3. 53 + 4 = 13. 51 + 2 = 

4. 70 + 2 = 14. 72 + 3 = 

5. 32 + 3 = 15. 44 + 4 = 

6. 2 + 61 = 16. 1 + 80 = 

7. 6 + 53 = 17. 2 + 62 = 

8 2 + 82 = 18. 4 + 91 = 

9. 1 + 72 = 19. 7 + 42 = 

10. 3 + 95 = 20 8 + 81 = 
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 1.     
             2.   
 3.    

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 485

สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 31สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





แผนการสอน 497

สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2, ท 1.1ป.1/8  ท 2.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/3 
ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4  ต 2.1 ป.1/2 ต 2.1 ป.1/3  ต 3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. สระ เ –ี ย  มีตัวสะกด
           2. การบวกและการลบ
 3. ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ
               4.  คําศัพท cake, balloon, gift, card
       ประโยค Do you like………….?  Yes, I do./  No, I don’t

สัปดาหที่ 32 : ออกแรงกันเถอะ
แผนการสอนวันที่ 156         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/ที่ตาง ๆ ในชวงวันหยุด

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “โอดนตรี” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 624 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. สระ เ –ี ย มีตัวสะกด
  2.1 นักเรียนทองบทรองเลน จีจอเจี๊ยบ พรอมเลนมือเปนกลุม (ไมออนดัดไดดั่งใจ)
   - ครูสนทนาเกี่ยวกับบทรองเลน
   - นักเรียนบอกคําออกเสียงสระ เ –ี ย ในบทรองเลน เชน เจี๊ยบ เร้ียบ เดี๋ยว
   2.2 นักเรียนฝกอานออกเสียง แจกลูก สะกดคํา จากแผนภูมิ ตามที่ครูกําหนด

  2.3 นักเรียนฝกอานเปนกลุมยอยเพื่อทดสอบการอานออกเสียง
   2.4 นักเรียนเลือกคําท่ีชอบ แตงประโยค 5 ประโยค
  2.5 นําเสนอผลงาน



แผนการสอน498

สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.6 ครูใหนักเรียนทบทวนบทเรียน บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู โรงเรียน
ลูกชาง เรื่อง การอานแจกลูก การสะกดคํา สระเอีย
 3. การบวกและการลบ
  3.1 ครูทบทวนความรูเดิมที่เรียนไปแลว เก่ียวกับสถานการณในสวนสาธารณะ เชน จํานวนสิ่งของตางๆ
ในสวนสาธารณะ มีอะไรบางจํานวนเทาไร รูไดอยางไร
  3.2 กิจกรรม “หาดูซิ” ครูติดกิจกรรม “หาดูซิ” บนกระดาน
   3.3 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําใบงาน “หาดูซิ” แลวใหนักเรียนทําใบงานเปนรายบุคคล ครูเดินดูการทํา
กิจกรรมใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีการหาคําตอบอยางไร
   3.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
   3.5  อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ 
   - มีวิธีการหาคําตอบไดอยางไร
  3.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 101 หาดูซิ 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “โอดนตรี” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 624 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําศัพทและประโยค Do you like………….? Yes, I do./ No, I don’t.
  2.1 ทบทวนเพลง Happy New Year to you. 
   2.2 ครูถามนักเรียนทีละคนวาในวันขึ้นปใหมนักเรียนไดรับของขวัญอะไรบาง จากใครบาง ไดรับประทาน
อาหารอะไรบาง และไดเลนอะไรบาง
   2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสิ่งของ สิ่งที่นักเรียนไดรับประทานและไดรับในวนัขึ้นปใหมโดยใหนักเรียน
บอกครูเปนภาษาอังกฤษ
   2.4 ครูนําเสนอคําศัพท cake, balloon, gift, card โดยติดบัตรภาพคูกับบัตรคําศัพทบนกระดาน
   2.5 ครูเลือกอาสาสมัคร 4 คน ตอบคําถาม Do you like……..(cake)? ครูบอกความหมายของประโยค
ตัวอยาง หากนักเรียนชอบใหตอบวา Yes, I do. ถาไมชอบตอบวา No, I don’t. จากนั้นเปลี่ยนคําถามเปนสิ่งของอ่ืน
จนครบ (cake, balloon, gift, card) 
   2.6 ใหนักเรียนจับคูเพื่อฝกถามและตอบตามโครงสรางประโยคตัวอยาง
    Do you like………….? Yes, I do./ No, I don’t.
  2.7 นักเรียนแตละคูออกมาสนทนาท่ีหนาชั้นเรียนตามที่ฝก 
   2.8 ใหนักเรียนทําใบงาน Happy New Year. โดยใหนักเรียนวาดภาพงานฉลองปใหมพรอมตกแตงให
สวยงาม
  2.9 ครูตรวจผลงานแลวเลือกใบงานที่สมบูรณมาอภิปรายเกี่ยวกับภาพนั้น จากนั้นนําผลงานไปติดที่
ปายนิเทศ



แผนการสอน 499

สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการตัดสินใจเลือกใชสินคาอยางประหยัดและคุมคาชวงวันหยุด
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. บทรองเลน “จีจอเจี๊ยบ” 
 2. เพลง “โอดนตรี” 
 3. แบบฝกที่ 101 หาดูซิ 
 4. ใบงาน Happy New Year.
 5. บัตรคํา cake, balloon, gift, card
 6. บัตรภาพ cake, balloon, gift, card
 7. แถบประโยค Do you like………………? Yes, I do. / No, I don’t.
 8. แผนภูมิ “ฝกอานออกเสียงแจกลูกสะกดคํา” (ครูจัดทําขึ้น จากขอ 2.2)
 9. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู โรงเรียนลูกชาง เร่ือง การอานแจกลูก 
การสะกดคาํ สระเอีย

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
ดวยความตั้งใจ
- การทํากิจกรรมรวม
กับเพ่ือนในชั้นเรียน

ตรวจช้ินงาน
-แบบฝกที่ 101 หาดูซิ  
-ใบงาน Happy New 
Year

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการใชสิทธิ 
การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่
บาน/ที่ตางๆในชวงวันหยุด
-แสดงความคิดเห็นเก่ียว
กับบทรองเลน จีจอเจ๊ียบ                                                           
-บอกคําออกเสียงสระ เ –ี ย  ใน
บทรองเลน จีจอเจ๊ียบ                
- อานออกเสียง แจกลกูสะกดคํา
จากแผนภูมิ ตามที่กําหนด                    
- แตงประโยค 5 ประโยคจากคํา
สระ เ –ี ย  

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลวิธีการหาคําตอบ
และรูปแบบการแตงโจทย
ปญหาจากสถานการณที่
กําหนดให
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม



แผนการสอน500

สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัดและประเมินผล

ภาษาอังกฤษ
- อานออกเสียงและสะกดคําเกี่ยว
กับคําศัพท วันปใหม
- การถาม/ตอบโดยใชประโยค           
  Do you like………….?  
  Yes, I do./  
  No, I don’t.

ศิลปะ
- การรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลง
อยางสนุกสนาน
- ทองบทรองเลน จีจอเจ๊ียบ                     

ความเปนพลเมือง
- สะทอนการตัดสินใจเลือก
ใชสินคาอยางประหยัดและ
คุมคา
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บ
สิ่งของเคร่ืองใช หนงัสือ ให
เขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
ทําความสะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณ
ใกลเคียง



แผนการสอน 501

สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 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 6.1 ป. 1/1,  ค 6.1 ป.1/2, ค 6.1 ป. 1/3,  ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป. 1/5, 
ค 6.1 ป. 1/6, ต.2.1 ป.1/1  ต.2.1 ป.1/3 

สาระการเรียนรู 1. คํา สระ เ –ี ย  มีตัวสะกด
 2. การบวกดวย 0
              3. คําศัพท cake, balloon, gift, card
                4. ประโยค Do you like………….?  Yes, I do./  No, I don’t.

สัปดาหที่ 32 : ออกแรงกันเถอะ
แผนการสอนวันที่ 157         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน/ที่ตาง ๆ

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “โอดนตรี” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 624 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คํา สระ เ –ี ย มีตัวสะกด
   2.1 ทบทวนการอานออกเสียงคําสระ เ –ี ย มีตัวสะกด (ตามแผนภูมิเดิม)

  2.2 นักเรียนฝกสรางคําใหมใหไดหลากหลายที่สดุ   
  2.3 ครูอานเรื่อง “หนูเอี้ยง” (ภาคผนวก) ใหนักเรียนฟง 1 รอบ 
  2.4 ครูแจกใบงานความรู ใหนักเรียนอานพรอมกับครู / นักเรียนอานพรอมกัน แลวนําสนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่อาน
   2.5 ใหนกัเรียนสังเกตและคนหาคําทีป่ระสมสระ เ –ี ย จากใบงาน “หนเูอ้ียง” (ภาคผนวก) ใหไดมากท่ีสดุ
โดยใหวงกลมรอบคํา
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  2.6 ใหนักเรียนนําคําท่ีวงกลมไว มาเขียนในกระดาษบันทึกและวาดภาพประกอบ
 3. การบวกดวย 0
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว
  3.2 กจิกรรมหวงโซการบวกนกัเรยีนเขากลุม แตละกลุมแบงกลุมออกเปน 2 ฝาย ครแูจกอุปกรณ สาํหรบั
กิจกรรม “หวงโซการบวก”
  3.3 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําอุปกรณ และใบกิจกรรม “หวงโซการบวก”  นักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 
2 รอบ
   คําสั่ง 1. ใหนักเรียนเลือกตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, มา 1 ตัว มาบวกกับหลักหนวย
ของคําตอบในประโยคสัญลักษณตัวสุดทาย โดยที่เมื่อบวกกันแลว คําตอบที่ไดหลักหนวยตองไมเปน 0 ถาเปน 0 จะ
แพทันที
  3.4 ครูติดประโยคสัญลักษณ 4 + 2 = 6 
  3.5 นักเรียนแตละฝายหาตัวเลขที่นํามาบวกกับหลักหนวยของคําตอบไปเร่ือย ๆ จนกวาจะมี
ผูที่บวกแลวไดหลักหนวยเปน 0 ถือวาฝายนั้นแพ 
  3.6 นกัเรียนเขียนบันทกึประโยคสัญลักษณทีไ่ดลงในกระดาษนําเสนอท่ีกาํหนดให ครูเดนิดกูารทํากิจกรรม 
ฟงแนวคิดของนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - ทําอยางไรไมแพ
   - ทําอยางไรจึงจะไดคําตอบเปน 10
  3.7 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนแลกเปล่ียนแนวคิด 
  3.8 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป ประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คอื
   - ทําอยางไรไมใหแพ 
   - ทําอยางไรไดคําตอบเปน 10
  3.9 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกที่ 102 หาดูซิ แบบฝกที่ 103 “หวงโซการบวก” และ 
แบบฝกที่ 104 “บวกกันเถอะ”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ฮอกกี้” และทําทาประกอบ 
 2. คําศัพทและประโยค Do you like………….? Yes, I do./ No, I don’t.
  2.1 นักเรียนรองเพลง “Merry Christmas / Happy New Year to you” และทําทาประกอบ
  2.2 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช
  2.3 ใหนักเรียนฟงและฝกรอง Here’s a Cup Cake for You ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project : 
Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวย My Food : Songs /Chants 
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  2.4 ครูใหนักเรียนเปลี่ยน Here’s a Cup Cake for You. เปนคําอื่นที่นักเรียนตองการ เชน balloon, 
gift, card pencil book ฯลฯ
  2.4 นักเรียนเลมเกม “Alphabet Game: C/c” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn 
ภาคเรียนที่ 2 หนวย My Food : Games 
  2.5 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางกันระหวางวันคริสตมาสและวันปใหม

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการทําหนาท่ีรับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ 
 4. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “โอดนตรี” “ฮอกกี้” 
 2. บทอาน เรื่อง “หนูเอี้ยง”
 3. แบบฝกที่ 102 หาดูซิ แบบฝกที่ 103 และ แบบฝกท่ี 104 “หวงโซการบวก”
 4. เพลง Here’s a Cup Cake for You ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียน
ที่ 2 หนวย My Food : Songs /Chants 
 5. เกม “Alphabet Game: C/c” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 
หนวย My Food : Games 
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- ใชแท็บเล็ตเพ่ือการ
เรียนรูอยางถูกตอง
และปฏิบัติตาม
ขอตกลง
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมายอยาง
ตั้งใจ

ตรวจช้ินงาน
-ใบงาน “หนูเอี้ยง” 
- แบบฝกที่ 102            
“หาดูซิ”
- แบบฝกที่ 103 และ 
104  “หวงโซการบวก”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ การทําหนาที่และ
การรับผิดชอบที่บาน/
หองเรียน/ที่ตางๆ
- คนหาคําที่ประสมสระ 
เ –ี ย จาก
เร่ือง “หนูเอ้ียง”
- สรางคําใหมใหไดหลาก
หลาย
- การอานและสนทนา
เก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน
 

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
เขียนประโยคสัญลักษณจากการ
บวกสถานการณที่กําหนดให
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
- การอานออกเสียงและสะกดคําเกี่ยวกับคําศัพท 
วันปใหม
- การถาม/ตอบโดยใชประโยค Do you like………….?  
  Yes, I do./  
  No, I don’t.
  Here’s a Cup Cake for You.  

ความเปนพลเมือง
- สะทอนการทําหนาที่รับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดลอมและ
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนงัสือ ให
เขาที่เปนระเบียบ สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/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 3.1 ป.1/2, ท 3.1 ป.1/3, ท 3.1 ป.1/5 ท 4.1ป.1/3  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,  ค 6.1 ป.1/5,  ค 6.1 ป.1/6  ว 4.1 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  ศ 2.1 ป.1/4
ง 1.1 ป.1/2 

สาระการเรียนรู 1. สระ เ –ื อ มีตัวสะกด
                2. บวกใหเปน 10  ลบใหเปน 0
                 3. แรงคืออะไร แรงดันแรงผลัก

สัปดาหที่ 32 : ออกแรงกันเถอะ
แผนการสอนวันที่ 158         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณเหตุการณตาง ๆ

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลงประกอบทา เพลง พรวนดิน
  2. สระ เ –ื อ มีตัวสะกด 
  2.1 นักเรียนทองอาขยานรักเมืองไทย (จากหนังสือวรรณคดีลํานํา)
   2.2 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเมืองไทย
   2.3 ครูใหนักเรียนบอกความรูสึกท่ีไดเกิดเปนคนไทยและบอกส่ิงที่นักเรียนรักมากท่ีสุดในเมืองไทย พรอม
เหตุผล
  2.4 ครูกําหนดคําใหนักเรียนอาน เชน

  2.5 นักเรียนฝกอานแจกลูกสะกดคํา จนคลองแคลว
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  2.6 ครูใหนักเรียนคัดลายมือ คําท่ีกําหนดใหแลวอานทีละคน
  2.7 นักเรียนเลือกคําท่ีอาน มาแตงประโยคและวาดภาพประกอบ
  2.8 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนแลกเปล่ียนแนวคิด
  3. บวกใหเปน 10 ลบใหเปน 0
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว(หวงโซการบวก)
  3.2 กิจกรรม “บวกใหเปน 10” และ กิจกรรม “ลบใหเปน 0” ครูติดคําสั่งกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมบน
กระดาน
  3.3 ใหนักเรียนแบงกลุม ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ 
   1) นักเรียนทํากิจกรรมบวกใหเปน 10 
   2) นักเรียนทํากิจกรรมลบใหเปน 0 
  3.4 นักเรียนทํากิจกรรมบวกใหเปน 10 นักเรียนทํากิจกรรมลบใหเปน 0 
   - ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน ในประเด็น
   - ทําอยางไรบวกไดเปน 10
   - ทําอยางไรลบไดเปน 0
   - จัดอยางไรดูงายเปนระเบยีบ   
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ 
   - ทําอยางไรบวกเปน 0
   - ทําอยางไรลบไดเปน 0
   - จัดอยางไรดูงายเปนระเบียบ 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym นักเรียนทองบทรองเลน “แมงูเอย” และเลนเกมงูกินหาง
 2. ออกแรงกันเถอะ
  2.1 ครแูจกลกูโปงใหนกัเรยีนทกุคนแลวใหนกัเรยีนหาวธิกีารทีท่าํใหลกูโปงเคลือ่นทีไ่ดไกลทีส่ดุ เมือ่นกัเรยีน
คิดไดใหออกมาแสดงใหเพื่อนดูหนาช้ัน (ใชนิ้วดีด ใชมือผลัก ใชแขนตี ใชเทาเตะ ใชปากเปา เปนตน)
  2.2 ใหนักเรียนเขากลุม 4 กลุม (ตามความเหมาะสม) โดยแตละกลุมทํากิจกรรม
   กลุมที่ 1 โตะเรียนจากหนาหองไปหลังหอง หรือจากดานซายของหองไปดานขวา
   กลุมที่ 2 เตะบอลจากหนาหองไปหลังหอง 
   กลุมที่ 3 ลากกลองกระดาษ(ที่ครูบรรจุหนังสือไวเต็มกลอง) จากหนาหองไปหลังหอง
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   กลุมที่ 4 ผลักกลองกระดาษ(ที่ครูบรรจุหนังสือไวเต็มกลอง) จากหนาหองไปหลังหอง
  2.3 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับประเด็นตอไปน้ี
   - ทําไมโตะเรียนจึงถูกยกขึ้น และเคลื่อนท่ีได
   - ลูกบอล กลอง จึงเคลื่อนท่ีได
   - ระหวางการทาํลูกโปงเคลือ่นทีก่บัโตะเคลือ่น ลกูบอล กลองกระดาษ ทีไ่ดตางกนัหรอืไมเพราะอะไร
   - สิ่งใดท่ีทําใหวัตถุตาง ๆ เคลื่อนท่ีได (แรง)
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการทํากิจกรรมวา “แรงทําใหเกิดอะไร”(ลูกโปงเคลื่อนที่ วัตถุ
เคลื่อนที่) และ “แรงใชทําอะไรไดบางในชีวิตของนักเรียน” (ยกของ เข็นรถ ลากกระเปา เปนตน) 
  2.5 ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติม Learning Object ใน แท็บเล็ต หนวยการเรียนรู แรง เร่ือง แรงและ
การเคลื่อนที่
   
กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. บทรองเลน “แมงูเอย”
 2. บทอาขยาน “รักเมืองไทย” 
 3. เพลง “พรวนดิน”
 4. กิจกรรมบวกใหเปน 10 กิจกรรมลบใหเปน 0 
 5. Learning Object ใน แท็บเล็ต หนวยการเรียนรู แรง เร่ือง แรงและการเคล่ือนท่ี
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
- การรวมกิจกรรม
กับเพ่ือนในชั้นเรียน

ตรวจช้ินงาน
- แบบบันทึกกิจกรรม 
“บวกใหเปน 10” “ ลบ
ใหเปน 0”
- วาดภาพประกอบ 
ประโยคที่แตงข้ึน

ภาษาไทย
- เลาประสบการณ
เหตุการณตางๆ
- อานคําคลองจองใน
บทรองเลนและที่กําหนด
ให
-อานแจกลูกสะกดคํา 
คัดลายมือ และแตง 
ประโยคคําที่กําหนดให

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
เขียนประโยคสัญลกัษณจากการ
บวกสถานการณที่กําหนดให
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

วิทยาศาสตร
- วางแผน สังเกต 
ศึกษา สํารวจ ตรวจ
สอบ นําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับการยกโตะ 
เตะบอล ลากกลอง 
ผลักกลอง
- อธิบายเกี่ยวกับการ
ทําใหวัตถุเคลื่อนที่
ดวยเหตุผลตนเอง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมืองาย ๆ ในการ
ทาํงานอยางปลอดภัย

ศิลปะ
- รองบทรองเลน”แมงู
เอย” ดวยความมั่นใจ
- การรวมกิจกรรมทาง
ดนตรีอยางสนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทาง
ประกอบเพลงอยางมั่นใจ

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของ
เคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบ สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/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 6.1 ป.1/1, 
ค 6.1 ป.1/2, ค 6.1 ป.1/3, ค 6.1 ป.1/4, ค 6.1 ป.1/5, ค 6.1 ป.1/6, ว 4.1 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 พ 3.2 ป.1/2 
ศ 2.1 ป.1/4 ศ 3.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู 1. สระ เ –ื อ มีตัวสะกด
                 2. บวกใหเปน 10 ลบใหเปน 0
 3. เลนชักเยอ (แรงผลัก – แรงดึง)
 4. การละเลนแบบไทย

สัปดาหที่ 32 : ออกแรงกันเถอะ
แผนการสอนวันที่ 159         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ
 3. ทบทวนกติกาหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “โอดนตรี” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 624 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. สระ เ –ื อ มีตัวสะกด
   2.1 นักเรียนทองบทรองเลน “มะเฟอง” (จากหนังสือตนไมใกลตัว) พรอมเคาะจังหวะ
   2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับผลไมที่มีสีเหลืองท่ีนักเรียนรูจัก
   2.3 ครูแจกใบงานใหนักเรียนแตงประโยคใหไดหลากหลายประโยค

คํา แตงประโยค
สีเหลือง
นางเงือก
เพื่อนบาน
เมืองไทย
มะเฟอง
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  2.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.5 นักเรียนเลือกประโยคที่ชอบมาวาดภาพประกอบและเขียนบรรยายภาพส้ันๆ
 3. เกมการบวกและเกมการลบ
  3.1 ครูใหนักเรียนจับคูทบทวนจากการเลนเกมการบวกใหเปน 10 และ ลบใหเปน 0
  3.2 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําอุปกรณ ใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ

  3.3 นักเรียนจับคูปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูฟงแนวคิดและใชคําถามกระตุน ในประเด็น
   - ทําใหไดประโยคสัญลักษณการบวกอยางหลากหลายไดอยางไร
   - ทําใหไดประโยคสัญลกัษณการลบอยางหลากหลายไดอยางไร
   - จัดนําเสนออยางไรจึงจะดูงายเปนระเบียบ
  3.4 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
    - เลนอยางไรไดประโยคสัญลักษณการบวกเปน 10 ที่หลากหลาย
   - เลนอยางไรไดประโยคสัญลักษณการลบเปน 0 ที่หลากหลาย
   - จัดอยางไรดูงายเปนระเบียบ

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym นักเรียนรองบทรองเลน “โยกเยก” พรอมทําทาทางประกอบ
 2. ดึงและผลัก
  2.1 ครูทบทวนเรื่องแรงกับการนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
  2.2 ครูนํานักเรียนออกไปที่สนามเด็กเลน ครูใหนักเรียนทดสอบการออกแรงกับการเลนเกม “ชักเยอ”
  2.3  ครูอธิบายวิธีเลน “ชักเยอ” และชวนนักเรียนสนทนาเก่ียวกับกติกาการเลน

คําสั่ง กิจกรรมบวกใหเปน 10
  ใหนักเรียนสุมหยิบบัตรตัวเลขมา 2 ใบ นํามาบวกกันใหได 10 (หยิบตัวเลขไดไมเกิน 3 ใบ) นักเรียน
ตัวเลขที่หยิบไดแตละครั้งลงในแบบบันทึกและเขียนประโยคสัญลักษณการบวกลงในกระดาษนําเสนอ

คําสั่ง กิจกรรมลบใหเปน 0
  ใหนกัเรียนสุมหยิบบัตรตัวเลขมาทีละ 1 ใบ ใหนํามาลบออกจาก 10 เพื่อใหไดคําตอบเปน 0 หยิบไดไม
เกิน 3 ใบ นกัเรียนนําตัวเลขที่หยิบไดแลวเขียนประโยคสัญลักษณการลบลงในกระดาษนําเสนอ
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  2.4 นักเรียนเลนเกม “ชักเยอ” แตละกลุมแขงขันจนไดกลุมที่ชนะ โดยใหสังเกตการออกแรงดึงของ
แตละฝาย 
   2.5 ครูถามความรู สึกนักเรียนขณะดึงเชือก กลุ มที่ชนะมีวิธีทําอยางไร (ดึงแรงๆใหเขาหาตัวเอง 
ดึงพรอมกัน เปนตน) 
  2.6 ครูใหนักเรียนจับคู ใหเลนชิงชา เปลี่ยนกันเปนผูนั่งผูไกว ใหนักเรียนสังเกตการทดลอง ใน 2 ประเด็น 
   1) เมื่อตองการแกวงชิงชาใหเพื่อนนั่งจะทําอยางไร และตองการใหชิงชาแกวงเร็วขึ้นจะทําอยางไร
   2) ถาตองการใหชิงชาท่ีเพื่อนนั่งหยุดจะทําอยางไร 
  2.7 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่ครูใหไว 
   1) เมื่อตองการแกวงชิงชาใหเพื่อนนั่งจะทําอยางไร (ใชมือโยก ใชมือผลกั เปนตน)
    2) ถาตองการใหชิงชาแกวงเร็วขึ้นจะทําอยางไร (ผลักแรง ๆ เปนตน)
   3) ถาตองการใหชิงชาท่ีเพื่อนนั่งหยุดจะทําอยางไร (ใชมือดึง หยุดแกวง เปนตน)
   2.8 ครูใหนักเรียนชวยกันอธิบายระหวางเลนเกม “ชักเยอ” กับ “นั่งชิงชา” มีการออกแรงเหมือน
และตางกนัอยางไร (เดาคําตอบ “ซักเยอ” ใชการดึง “นั่งชิงชา” ตองการใหชิงชาแกวงตองออกแรงผลัก จะใหหยุด
ตองออกแรงดึง เปนตน)
   2.9 นักเรียนคิดวาการใชแรงในกิจกรรม “ชักเยอ” กับ “นั่งชิงชา” มีประโยชนตอรางกายเราอยางไร 
   2.10 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความแตกตางของแรงดึงและแรงผลัก
   2.11 ครูแนะนําการละเลนเด็กไทย เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนจะไดออกแรงใหเกิดประโยชนและเกิดความ
สนกุสนาน นอกจากน้ีเปนการอนุรกัษการละเลนเดก็ไทยสมัยคณุปูคณุยาย เชน วิง่เปยว มอญซอนผา งกูนิหาง รรีขีาว
สาน ขี้มาสงเมือง เปนตน ใหนักเรียนเขากลุมๆละ 4- 6 (ตามความเหมาะสม) โดยใหแตกลุมเลือกกิจกรรมและเลือก
ขางในการเลน 
   2.12 ครูอธิบายขอตกลงหรือกฎ กติกาในการเลน กอนเลน
  2.13 เมื่อเลนเสร็จนักเรียนออกมาเลาความรูขณะเลนและบอกวาไดอะไรบาง (กอนเขาหองครูใหนักเรียน
ทําความสะอาดรางกาย)
   2.14 ครูใหการบานนักเรียนเตรียมอุปกรณทํากิจกรรมในวันพรุงนี้ ไดแก ดินนํ้ามัน กระดาษสี 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. แนะนําการเรียนและวินัย บันทึกการบาน
 3. ฟงเพลง/ทองบทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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 1. เพลง “โอดนตรี” 
 2. บทรองเลน “มะเฟอง” “โยกเยก”
 3. แผนภูมิแสดงลักษณะคําคลองจอง
 4. ใบงานแตงประโยค
 5. กิจกรรมบวกใหเปน 10 ลบใหเปน 0

วัดและประเมินผล

สังเกต
-ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
- ปฏิบัติตาม
กติกาการเลนเกม 
“ชักเยอ”
- มีสวนรวมใน
การเลนเกมอยาง
สนกุสนาน

ตรวจช้ินงาน
- ใบงานแตงประโยค
- แบบฝกเสริมทักษะที่ 
104

ภาษาไทย
- เลาประสบการณ
เหตุการณตาง ๆ
- อานคําคลองจองใน
บทรองเลนและที่
กําหนดให
- แตงประโยคใหได
หลากหลายประโยค
- เขียนบรรยายภาพ 
สั้น ๆ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
เขียนประโยคสัญลักษณการบวก
เปน 10 ที่หลากหลาย
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
เขียนประโยคสัญลักษณการลบเปน 
0 ที่หลากหลาย
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

วิทยาศาสตร
- วางแผน สังเกต 
ศึกษา สํารวจ ตรวจ
สอบ การออกแรง
ขณะเลนชักเยอ และ
แกวงชิงชา
- อธิบายและให
เหตุผลระหวางการ
ออกแรงระหวาง
ชักเยอ กับการแกวง
หรือหยุดชิงชา

สุขศึกษาและพลศึกษา
- ปฏิบัติตนตา
- กฎกติกาขอตกลงใน
การเลนเกม

ศิลปะ
-รองบทรองเลน 
“มะเฟอง” “โยกเย”
ดวยความมั่นใจ
-การรวมกิจกรรมทาง
ดนตรีอยางสนุกสนาน
-การเคลื่อนไหวทาทาง
ประกอบเพลงอยางมั่นใจ
- แสดงความรูสึกและ
ประโยชนที่ไดจากการ
ละเลนของเด็กไทย

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ
เก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขา
ที่เปนระเบียบ สวยงาม ทําความ
สะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู
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มาตรฐานการเรียนรู/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 3.1 ป.1/1  ท 4.1 ป.1/3  ค 1.2 ป. 1/1  ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/4  ว 4.1 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 ศ 1.1ป.1/5  
ง 1.1 ป.1/2    

สาระการเรียนรู 1. ทบทวนสระ เ –ี ย สระ เ – ื อ มีตัวสะกด
                2. แบบฝกเรื่องเกมการลบ
              3. ผลของแรงท่ีมีตอวัตถุ

สัปดาหที่ 32 : ออกแรงกันเถอะ
แผนการสอนวันที่ 160         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ประเมินการใชสิทธิ การทําหนาท่ี ความรับผิดชอบ ตลอดชวง 1 สัปดาห
 3. ทบทวนประเมินการปฏิบัติตามกติกาหองเรียนตลอดชวง 1 สัปดาห

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลงพรวนดิน
  2. ทบทวนสระ เ –ี ย สระ เ – ื อ มีตัวสะกด
   2.1 ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับการเขาหองสมุด ชวนคุยเก่ียวกับกติกาและขอปฏิบัติการใชหองสมุด
   2.2 ครูแจกใบงานใหนักเรียนและอธิบายคําสั่งแลวใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ หาคํา 
สระ เ – ื อ มีตัวสะกด จากหนังสือที่เลือกอานในหองสมุด
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สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.3 นักเรียนจัดแถวเขาหองสมุดและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน ครูเดินดูการทํากิจกรรมอยางทั่วถึง
  2.4 นักเรียนสงงานและอานคําท่ีหาได เขียนบันทึกมาทีละคนจนครบ
  2.5 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็น
   - รูไดอยางไรวาเปนคํา สระ เ – ื อ มีตัวสะกด
 3. การบวกและการลบ
  3.1. ครูติดภาพกิจกรรม “หาคําตอบอยางไรดีนะ” บนกระดาน

  3.2 ใหนักเรียนแตละกลุมลงมือปฏิบัติกิจกรรม ชวยกันหาคําตอบจากภาพที่กําหนดให ใหไดหลากหลาย
วิธี ครูเดินดูกิจกรรม ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน

ตัวอยางใบงาน 
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สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   - มีวิธีคิดอยางไร ไดบาง
   - มีวิธีคิดท่ีแตกตางอีกไหม
  3.3 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.4 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ 
   - เสริมทักษะมีวิธีคิดอยางไรไดบางนักเรียน
  3.5 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. ธอ ธงลมลุก
   2.1 ครูทบทวนแรงดึงและแรงผลักโดยใหนักเรียนอาสาจํานวน 2 คน
   เปดและปดประตู 
   เปดและปดหนาตาง
   ครถูามนกัเรยีน “ทาํไมประตู หนาตาง ถงึเปดปดได” (คาดคาํตอบ เปดประตูเพราะดึง ปดประตูเพราะ
ผลัก)
  2.2 ครูนํา “ธงลมลุก” วางบนโตะ ใหนักเรียนอาสาออกมาผลักธงใหนักเรียนในช้ันสังเกตวาเกิดอะไรขึ้น  

   (ที่มา: ทดลองวิทยสารพัดนึก แรงและการเคล่ือนท่ี. นนทบุรี: ดรีม พับลิชชิ่ง, 2554)
  2.3 ครูชวนนักเรียนทํา ธงลมลุก ที่เกิดจากการเรียนรูเร่ืองแรง 
  2.4 ครูตรวจสอบอุปกรณ ที่นักเรียนเตรียมมาและอธิบายขั้นตอนการทํา และแจกเอกสารข้ันตอนการทํา 
ธงลมลุก 
  2.4 นักเรียนลงมือทํา โดยใหนักเรียนระมัดระวังการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการทํางาน
  2.5 เมื่อทําเสร็จครูใหนักเรียนลองผลักธงลมลุกเบาๆ แลวสังเกตผล จากน้ันออกแรงเพ่ิมขึ้น สังเกตผล
โดยเปรียบเทียบกับครั้งแรก โดยใหบันทึกลงในใบงาน “แรงผลัก แรงดึง” และนําเสนอผลการบันทึก 
  2.6 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปแนวคิดจากการทํากิจกรรมทั้ง 3 วัน และนําแนวคิดนี้ไปใชทําประโยชน
อะไรไดบาง และใหนักเรียนวาดภาพ “แรงกับชีวิต”
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สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทรองเลน/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 13 อธรรมปราบอธรรม
 4. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
 7. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “พรวนดิน” “มือ ตัก ไหล”
 2. แบบฝกทักษะ
 3. ภาพกิจกรรม “หาคําตอบอยางไรดีนะ”
 4. สารคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ลาํดบัที ่13 อธรรมปราบอธรรม ในแทบ็เลต็ (Tablet) 
มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา 
 5. ใบงาน “แรงผลัก แรงดึง”

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การปฏิบัติตาม
กติกาและขอปฏิบัติ
การใชหองสมุด
- มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ

ตรวจช้ินงาน
- ใบงานแรงผลัก แรงดึง

ภาษาไทย
- อานคําสระ เ –ี ย 
สระ เ – ื อ มีตัวสะกด
- อานและเขียน
คํา สระ เ – ื อ  มีตัว
สะกด 

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
การตอบจากภาพที่กําหนดให 
หลากหลายวิธี 
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

วิทยาศาสตร
วางแผน สังเกต 
ศึกษา สํารวจ 
ตรวจสอบ นําเสนอ
ขอมูล

ศิลปะ
- การรวมกิจกรรมทาง
ดนตรีอยางสนุกสนาน
- รองเพลงและ
เคล่ือนไหวทาทาง
ประกอบเพลงอยางม่ันใจ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมืองาย ๆ ในการ
ทํางานอยางปลอดภัย

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของ
เคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบ สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน522

สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  102 

  156 
 

 

       :    
 
      1.   
          

    

          __________________________________________ 
          ___________________________________________________ 
           
                       ___________      __________   =  

 
       2.  
 

 

         __________________________________________ 
          ___________________________________________________ 
           
                       ___________      __________   =   

 
       3.  
 

  
          __________________________________________ 
           
                       ___________      __________   = 



แผนการสอน 523

สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

474

 
      4.   
             

       

 
          __________________________________________ 
          ___________________________________________________ 
              

              ___________      __________   =   

       

      5.  
 

 

         __________________________________________ 
          ___________________________________________________ 
           
                       ___________      __________   =   

 

 

 

 

 
 
 
 
 



แผนการสอน524

สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

   101 
 

       156 
 

                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.  ?     



แผนการสอน 525

สัปดาหที่ 32สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                2.  50  100 

   

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

79. 80.
550.

51.
52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

97.
59. 

98.

96. 95. 94.
93.

92.

60. 

61. 
62.

63.64.65.
66.67.

68. 

69. 

70. 

71.

72.

73.

74. 

75. 

76. 

77. 
78. 81.

87.

83.

84.
89.

85. 86.

82.

88.
100.   

91. 99.



แผนการสอน526

สัปดาหที่ 32 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 102 
  157 

               :  
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. 0 + 14 =  11. 10 + 0 = 

2. 19 + 0 =  12. 15 + 5 = 

3. 12 + 8 =  13. 9 + 11 = 

4. 0 + 12 =  14. 3 + 17 = 

5. 14 + 6 =  15. 0 + 15 = 

6. 0 + 20 =  16. 17 + 3 = 

7. 18 + 0 =  17. 25+15 = 

8 16 + 4 =  18. 20+30 = 

9. 7 + 13 =  19. 30+30 = 

10. 18 + 2 =  20 37+13 = 
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  HAPPY NEW YEAR 
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