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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/6 ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/3
ท 3.1ป.1/1 ท. 3.1ป.1/2  ท 3.1ป.1/3  ท 4.1 ป.1/2   ค 1.1 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/1 ค 2.2 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.1/3, ค 6.1 ป.1/4, ค 6.1 ป.1/5,ค 6.1 ป.1/6   
 ส.4.1 ป.1/1, ส 4.1 ป.1/2,  ศ 2.1ป.1/3  ต.1.2 ป.1/4 ต.2.2  ป.1/1  

สาระการเรียนรู 1. คําคลองจอง 1 พยางค มีตัวสะกด 
             2. ชวงเวลาแตละวัน 
            3. คําศัพท banana, apple, orange, mango, papaya
  ประโยค  What is it?  It’s a/an …………….. .

สัปดาหที่ 33 : ละครโรงเล็ก
แผนการสอนวันที่ 161         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบในชวงวันหยุด

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง”และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําคลองจอง 1 พยางคที่มีตัวสะกด
  2.1 ครูอานบทรองเลน “อึ่งอาง”ตามแผนภูมิ ใหนักเรียนฟง ครูและนักเรียนอานพรอมกัน นักเรียนอาน
กลุมใหญ อานกลุมยอย อานเดี่ยว
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา เก่ียวกับเนื้อหาและคําในบทรองเลน เชน อึ่งอาง โอง กลอกลูกตา 
เปนตน
   - นักเรียนทําทาทางประกอบบทรองเลนหรือบทบาทสมมติ
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.3 นักเรียนรวมกัน หาคําท่ีออกเสียงเหมือนกันในบทรองเลน ครูเขียนคํา ติดบัตรคําบนกระดาน เชน

  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเรื่องคําคลองจองท่ีมีตัวสะกด
  2.5 ครูติดแผนภูมิคําคลองจองบนกระดานให นักเรียนหาคําคลองจองกับคําที่กําหนดใหแลวโยงคํา เชน

  2.6 ครูแจกใบงานใหนักเรียนคิดคําใหม 5 คํา แลวคัดคําคลองจองใหไดหลากหลาย เชน
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  2.7 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.8 ครใูหนกัเรียนศึกษาเพ่ิมเติม บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เกอืบไป เรือ่ง
เกือบไป (รูจักคํานําเรื่อง) 
 3. ชวงเวลาในแตละวัน
  3.1 ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเก่ียวกับชวงเวลาท่ีนักเรียนเคยรูจักไดยินมา เชน กลางวัน กลางคืน 
เชา สาย บาย เย็น เท่ียง และความแตกตางระหวางเวลากลางวันกับเวลากลางคืน เชน เวลาท่ีเห็นดวงอาทิตยเปน
เวลากลางวัน สวนเวลากลางคืนไมเห็นดวงอาทิตย เปนตน
  3.2 ครูติดใบงาน “กลางวันกลางคืน” บนกระดาน แจกใบงาน ครูอธิบายคําสั่งแลวใหนักเรียนอานคําส่ัง
พรอมกัน 2 รอบ 
  3.3 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูการทํากิจกรรม ฟงแนวคิดนักเรียน กระตุนใหชวยกันหาเหตุผล
ประกอบคําตอบ
  3.4 นักเรียนนําเสนอผลงานครูและเพื่อนรวมแสดงความคิดเห็น
  3.5 ครูชวนสนทนามาโรงเรียน ใหนักเรียนยกตัวอยางกิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติเวลากลางวัน
และกลางคืนและแสดงเหตุผลประกอบ เชน 
   ตอนกลางวัน  - รับประทานอาหาร เพราะ......................
    ตอนกลางคืน  - อานหนังสือ เพราะ......................
        - ทําการบานเพราะ......................
        - ดูโทรทัศน เพราะ......................
       - นอน เพราะ......................เปนตน
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  3.6 ครูแจกแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 106 “กลางวันกลางคืน” ครูอธิบายคําสั่ง นักเรียนอานคําสั่ง
ในแบบฝกเสริมทกัษะพรอมกัน 2 รอบแลวใหนกัเรียนทํากิจกรรมรายบุคคล ครูเดนิดกูารทํากิจกรรมฟงแนวคิดนกัเรียน 
และใชคําถามกระตุน
   - มีกิจกรรมใดที่ทําในตอนกลางัน
   - มีกิจกรรมใดที่ทําตอนกลางคืน
   - กลางวันกับกลางคืนแตกตางกันอยางไร
   3.7 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนแลกเปล่ียนแนวคิด 
   3.8 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
   - นักเรียนมีวิธีคิดหาคําตอบไดอยางไร
   - ความแตกตางระหวางเวลากลางวันกับเวลากลางคืน 
  3.9 ครูใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เวลา เรื่อง
ชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน กลางคืน )เชา สาย เที่ยว บาย เย็น

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง”และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับผลไม : What is it? It’s a/an …………….. . 
   2.1 สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผลไมที่นักเรียนรูจัก 
   2.2 ใหนักเรียนเลนเกมตอภาพจิกซอวผลไม
   2.3 ครูนําเสนอบัตรคําผลไมทั้ง 5 คํา ไดแก banana, apple, orange, mango, papaya โดยครูอาน
คาํศพัทใหนกัเรยีนฟงและอานตามจนคลอง แลวสอนคาํวา Fruit โดยใหนกัเรยีนออกเสยีงตามแลวอธบิายวาคาํนีห้มาย
ถึงผลไม 
   2.4 ครูชูบัตรภาพผลไมทีละภาพและพูดประโยค What is it? ครูตอบใหนักเรียนฟงวา apple. An ap-
ple. It’s an apple. หรือ banana. A banana. It’s a banana. พูดเชนนี้จนครบทุกคํา
   2.5 ครูเลือกอาสาสมัครออกมาถาม – ตอบกับครู จํานวน 2 – 3 คน จากนั้นใหนักเรียนจับคูฝกถาม – 
ตอบกันตามตัวอยางโดยเลือกคําศัพทเกี่ยวกับผลไมไดตามชอบ
  2.6 ใหนักเรียนทําใบงานเรื่อง Fruit  
   2.7 นักเรียนพูด Chant “fruit salad” และทาํทาประกอบตามครู 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนแนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนผลการเลือกซื้อ/ใชสินคาอยางประหยัด/คุมคา ชวงวันหยุด
 3. ทองบทรองเลน/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงามทําความสะอาดหองเรียน
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 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “อึ่งอาง”
 2. บทรองเลน “อึ่งอาง”
 3. แบบฝกที่ 106 “กลางวันกลางคืน” 
 4. บัตรคํา banana, apple, orange, mango, papaya
 5. ใบงาน Fruit
 6. เกมตอภาพจิกซอวผลไม (ครูและนักเรียนจัดทํารวมกัน) 
 7. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยการเรียนรู เกือบไป เร่ือง เกือบไป (รูจักคํานํา
เรื่อง) 
 8. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เวลา เร่ืองชวงเวลาในแตละวัน (กลางวัน 
กลางคืน) เชา สาย เที่ยว บาย เย็น

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรองเพลง และ
ทําทาทางประกอบ
อยางสนกุสนาน
- มีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ

ตรวจช้ินงาน
- ใบงานคําคลองจอง
- แบบฝกที่ 106 
“กลางวัน กลางคืน”

ภาษาไทย
-เลาประสบการณการใชสิทธิ การ
ทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/
หองเรียน
-หาคําคลองจองและอานคําที่
ออกเสียงเหมือนกันในบทรองเลน
และที่กําหนดให

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิด
และใหเหตุผลวิธีคิดหา
คําตอบความแตกตาง
ระหวางเวลากลางวันกับ
เวลากลางคืน

สังคมศึกษา
- เรียงลําดับ
เหตุการณในชีวิต
ประจําวัน

ศิลปะ
- รองบทรองเลนอึ่งอาง
ดวยความมั่นใจ
- การรวมกิจกรรมทาง
ดนตรีอยางสนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทาง
ประกอบเพลงอยางมั่นใจ

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตอง
ตามหลักการอาน
 - อานออกเสียงและสะกดคําเก่ียว
กับคําศัพทเก่ียวผลไม
- พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ใน
การสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมลูงาย ๆ เก่ียวกับ
เร่ืองใกลตัวโดยใชประโยค
 What is it?  It’s a/an 
……………...

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ
เก็บสิ่งของเคร่ือง
ใช หนงัสือ ใหเขาที่
เปนระเบียบ สวยงาม 
ทาํความสะอาดหองเรียน
-ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณ
ใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/1
ท 3.1 ป.1/4 ท 3.1 ป.1/5  ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2  ท 4.1 ป.1/3  ค 2.1 ป.1/1 ค 2.2 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  ศ 1.1 
ป.1/5  ต.2.2 ป.1/1  ต.1.2 ป.1/4    

สาระการเรียนรู 1. คําคลองจองท่ีมีตัวสะกด
               2. ชวงเวลา: กิจวัตรประจําวัน
                 3. การวาดภาพระบายสีตัวละครที่ชอบ
 4. คําศัพท banana, apple, orange, mango, papaya
           ประโยค  What is it?  It’s a/an ……………...

สัปดาหที่ 33 : ละครโรงเล็ก
แผนการสอนวันที่ 162         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง”และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนาที่ 613 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําคลองจองท่ีมีตัวสะกด
  2.1 ครูอานบทเพลง “อึ่งอาง”ใหนักเรียนฟง ครูอาน-นักเรียนอานตาม ครูและนักเรียนอานพรอมกัน 
นักเรียนอานกลุมใหญ อานกลุมยอย อานเดี่ยว
  2.2 ครูรองเพลง “อึ่งอาง”ใหนักเรียนฟง ครูรอง-นักเรียนรองตาม ครู-นักเรียนรองพรอมกัน
  2.3 ครูนักเรียนรวมกันสนทนา เนื้อหาบทเพลง และสรุปขอคิดที่ไดจากเพลง 
  2.4 นักเรียนเขากลุมรวมกัน หาคําคลองจองกันไปเขียนไวบนกระดานใหไดมากที่สุด และเร็วที่สุด เชน

   โอง –โกง  มด—ปด อึ่งอาง  ขางโอง 

  2.5 ครูและนักเรียนอานคําคลองจองที่เขียนใหมบนกระดานพรอมกัน
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  2.6 ครูแจกใบงานกลุมใหนักเรียนชวยกันหาคําคลองจอง แลวขีดโยงใหเสร็จเร็วที่สุด กลุมใดเสร็จกอน
เปนผูชนะ เชน
   ใบงานกลุม หาคําคลองจองและขีดโยง

   แกงเผ็ด  •  • ดมยา

   หวีผม  •  • นกรอง

   ในสวน  •  • เม็ดพริก

   ฝนตก  •  • ชวนดู

  2.7 นักเรียนคัดคําคลองจอง ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด (เปนการรายงานบุคคล)
 3. ชวงเวลา: กิจวัตรประจําวัน
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลว
  3.2 ครูชวนสนทนาถึงกิจวัตรประจําวันของนักเรียนเพื่อใหความหมายชวงเวลาตาง ๆ  คือ กลางวัน 
กลางคืน เชา สาย บาย เย็น เชน นักเรียนตื่นนอนเวลาใด อาบน้ํา แปรงฟนเวลาใด รับประทานอาหารเวลาใด 
ไปโรงเรียนเวลาใด พักกลางวันเวลาใด กลับบานเวลาใด เขานอนเวลาใด จุดตะเกียงหรือเปดไฟเวลาใด แลวชวยกัน
อภิปรายสรุป กิจกรรมที่นักเรียนทําในแตละชวงเวลา
  3.3 ครตูดิใบงาน “กจิวตัรประจําวนั” บนกระดาน ครูอธบิายคาํสัง่ แจกใบงานและอุปกรณ แลวใหนกัเรียน
อานคําสั่ง
  3.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูฟงแนวคิดและการใหเหตุผลของนักเรียน
  3.5 นกัเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแสดงความคิดเห็น
   3.6 สนทนา ซกัถามถงึเหตกุารณหรือกิจกรรมทีเ่กิดขึน้เปนประจาํวนัวาเกิดเวลาใด เชน เราเห็นดวงอาทติย
ขึน้เวลาใด ดวงอาทติยอยูตรงศรีษะเวลาใด ดวงอาทติยตกเวลาใด มองเหน็ดวงจนัทรและดวงดาวเวลาใด นกเริม่ออก
หากินเวลาใด และบินกลับเขารังเวลาใด เปนตน
   3.7 ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําใบงาน “เกิดเวลาใด” แลวใหนักเรียนอานคําสั่งใบงาน “เกิดเวลาใด” 
พรอมกัน 2 รอบ แลวทํากิจกรรมรายบุคคล
   3.8 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิดนักเรียน และใชคําถามกระตุน
   - กิจกรรมใด/เหตุการณใด ทําในเวลาใดบาง 
   3.9 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
   - นักเรียนทํากิจวัตรประจาํวันในชวงเวลาใดบาง
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ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง”และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนาที่ 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. ตัวละครที่ฉันชอบ
   2.1 ครูถามนักเรียน “นักเรียนชอบตัวละครในนิทานเรื่องใดมากที่สุดท่ีไดฟงมาตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึง
ปจจุบัน” ใหนักเรียนตอบทีละคนครูเขียนชื่อตัวละครบนกระดาน และชื่อนิทาน
  2.2 ครูอานนําและใหนักเรียนอานตาม และนักเรียนอานพรอมกัน 2 รอบ
  2.3 ครูใหนักเรียนวาดภาพระบายสี “ตัวละครที่นักเรียนชอบ” พรอมบอกเหตุผล
  2.4 นักเรียนนําเสนอภาพวาดพรอมกับเลาเก่ียวกับตัวละครที่ตนเองชอบใหเพื่อนฟง
  2.5 ครูนําเสนอหุนเชิดตัวละครท่ีครูชอบใหนักเรียนดูพรอมกับเลาเรื่องเก่ียวกับตัวละครใหนักเรียนฟง 
  2.6 ครูถามนักเรียน “นักเรียนสนใจทําหุนเชิดหรือไม” “คิดวาทําไดหรือไมและอยากทําหุนตัวไหน”

   (ที่มา : ทดลองวิทยสารพัดนึก แรงและการเคล่ือนท่ี นนทบรุี. ดรีม พับลิชชิ่ง, 2554)
  2.7 ครูใหการบานนักเรียนเตรียมอุปกรณการทําหุนเชิด (แทงไมกวาง 1 เซนติเมตร 1 อัน เชือก ยาว 
2.5 เมตร )
 3. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับผลไม : What is it? It’s a/an …………….. . 
  3.1 นักเรียนรองเพลง “Here’s a Cup Cake for You. ” โดยใหนักเรียนเปลี่ยนคํา Cup Cake เปน 
banana, apple, orange, mango, papaya
  3.2 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช
  3.3 ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทเพิ่มเติมในบทเรียน “Fruit Market” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki 
English ภาคเรียนท่ี 1 โดยใหนักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) Word 2) mini lesson โดยใหนักเรียนฟงและฝก
ออกเสียง
  3.5 ครูและนักเรียนสรุปความรูหรือคําศัพทใหมที่ไดจากการศึกษาบทเรียน “Fruit Market” พรอม
ออกเสียง 

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

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “อึ่งอาง”
 2. บทรองเลน “อึ่งอาง”
 3. ใบงาน “กิจวัตรประจําวัน” “เกิดเวลาใด”
 5. หุนเชิด 
 6. บทเรียน “Fruit Market” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนท่ี 1 โดยใหนักเรียนเริ่ม
ศึกษาเลือก Menu : 1) Word 2) mini lesson

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรองเพลง และ
ทําทาทางประกอบ
อยางสนกุสนาน
- มีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ

ตรวจช้ินงาน
- ใบงานหาคําคลองจอง
- ใบงาน “กิจวัตรประจํา
วัน” “เกิดเวลาใด”

ภาษาไทย
-เลาประสบการณการใช
สิทธิ  การทําหนาที่และ
การรับผิดชอบที่บาน/
หองเรียน
-หาคําคลองจองและอาน
คําที่ออกเสียงเหมือนกันใน
บทรองเลนและที่กําหนดให
-คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและให
เหตุผลเกี่ยวกับความหมาย
ชวงเวลา กลางวันกับเวลา
กลางคืน
- การอธิบายแนวคิดและให
เหตุผลในการเขียนเก่ียวกับทํา
กิจวัตรประจําวันของตนเอง

ศิลปะ
-รองบทรองเลน
อึ่งอางดวยความ
มั่นใจ
-วาดภาพระบายสี
ตัวละครที่ชอบ

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตองตามหลัก
การอาน
 - อานออกเสียงและสะกดคําเก่ียวกับ
คําศัพทเกี่ยวผลไมและจากเรื่อง“Fruit 
Market”
- พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับเร่ือง
ใกลตัวโดยใชประโยค
 What is it?  It’s a/an …………….. 

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเคร่ือง
ใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบ สวยงาม 
ทําความสะอาดหองเรียน
-ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และ
บริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1ป.1/1 ท 1.1ป.1/2 ท 1.1ป.1/3 ท 1.1ป.1/4 ท 1.1ป.1/5 
ท 2.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/2  ค 2.1 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/1
ค 1.1 ป.1/6 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.1/5  ศ 1.1 ป.1/3  
ง 1.1 ป.1/2 

สาระการเรียนรู 1. คําคลองจอง 2 พยางค ที่มีตัวสะกด
 2. สัปดาห
 3. การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย
 4. การทําหุนเชิด

สัปดาหที่ 33 : ละครโรงเล็ก
แผนการสอนวันที่ 163         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง”และทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําคลองจอง 2 พยางค ที่มีตัวสะกด
  2.1 นักเรียนรวมกันรองบทรองเลน “อึ่งอาง” และรองเพลง “อึ่งอาง”ทําทาทางประกอบตามจินตนาการ
  2.2 ครเูขยีน/ตดิบตัรคําสองพยางคบนกระดานแลวใหนกัเรียนรวมกันหาคําคลองจอง และขีดเสนโยง เชน
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  2.3 นักเรียนนําคําคลองจองมาเขียน/ติดใหมเปนคู ๆ แลวอานพรอมกัน 2 รอบ
  2.4 นักเรียนคัดคําคลองจอง ดวยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
  2.5 นักเรียนเขากลุม ครูแจกใบงานกลุม 
   คําสั่ง  1. ใหนักเรียนชวยกันเขียนคําที่คลองจองกับคําที่ครูกําหนดให ใหไดมากที่สุด เชน

     2. นําเสนอผลงาน
   2.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.7 ครูแจกใบงานรายบุคคล
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 3. สัปดาห
  3.1 ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับชวงเวลาในแตละวัน และกิจกรรมหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
   3.2 กิจกรรม “สุขสันตประจําสัปดาห” ครูนําสนทนาและถามคําถามนักเรียนเก่ียวกับวันในสัปดาห รอฟง
คําตอบแลวเขียนบันทึกบนกระดาน เชน วันนี้เปนวันอะไร เมื่อวานเปนวันอะไร พรุงนี้เปนวันอะไร นักเรียนมาโรงเรียน
วันอะไรบาง หยุดไมมาโรงเรียนวันอะไรบาง 
  3.3 ครูใหนักเรียนเขียนชื่อครบทั้ง 7 วัน แลวใหนักเรียนชวยกันนับ แลวอานดัง ๆ พรอมกัน 
  3.4 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําอุปกรณ กิจกรรม “สุขสันตประจําสัปดาห” นักเรียนอานคําส่ังกิจกรรม
พรอมกัน 2 รอบ แลวใหนักเรียนทํากิจกรรมรายบุคคล ครูเดินดูการทํากิจกรรม ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถาม
กระตุน
   - มีวิธีลําดับวันไดอยางไร
   3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด 
   3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
    - ทําไมนักเรียนตองเรียนรูสีประจําวัน
  3.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 107 “วันตางๆ”
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ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “อึ่งอาง” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. ทําหุนเชิดกันเถอะ
   2.1 ครูทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณการทําหุนเชิด (กระดาษแข็งสีเทาขาว , 
ไมบรรทัด กรรไกร ดินสอ เชือก เปก 2 ขา (ใชดายรอยแทน) กาว แทงไม) 
  2.2 ครูใหนักเรียนอาสาออกมาเชิดหุนประกอบเพลง “กระโดด” (ภาคผนวก
สัปดาหที่ 14) โดยใหนักเรียนสังเกตการเคล่ือนไหวของหุนเชิด “เคลื่อนไหวไดอยางไร” 
“อะไรทําใหเกิดการเคล่ือนไหว 
  2.3 ครูอธิบายเพิ่มเติม “หุนเชิดสามารถขยับตัวไดเพราะสวนตางๆของหุนเชื่อมตอกันเชนเดียวกับ
โครงสรางกระดูกในรางกายของมนุษยที่มีขอตอเปนตัวเช่ือมระหวางกระดูก 2 ชิ้น” โดยครูใหนักเรียนทดลองงอแขน 
งอนิ้วมือ และใชมือจับจะสัมผัสไดกับขอตอของกระดูกแตละทอน
   2.4 ครูติดข้ันตอนการทําไวบนกระดาน พรอมอธิบายใหนักเรียนฟงทีละขั้นตอน
   2.5 นกัเรยีนนําภาพ “ตวัละครท่ีฉนัชอบ”มาเปนตวัแบบ ในการทาํหุนเชดิ (นกัเรยีนอาจจะเลือกทาํหุนเชดิ
ตัวละครใหมได)
   2.6 นักเรียนลงมือทํา (ครูเดินดูใหความชวยเหลือและแนะนําการใชอุปกรณ) 
   2.7 นักเรียนทําเสนอผลงาน (กรณีทําไมเสร็จใหทําเปนการบาน) 
    2.8 ครูใหการบานนักเรียนเตรียมแตงนิทานประกอบหุนเชิด 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนวันนี้ แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนผลการเลือกซื้อ/ใชสินคาอยางประหยัด/คุมคา
 3. ทองคําคลองจอง/บทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพการเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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 1. เพลง “อึ่งอาง”
 2. บทรองเลน “อึ่งอาง”
 3. แบบฝกที่ 107 “วันตางๆ”
 4. แบบบันทึก“สุขสันตประจําสัปดาห”
 5. ใบงานเรื่อง “คําคลองจอง”
 6. อุปกรณการทําหุนเชิด กระดาษแข็งสีเทาขาว ไมบรรทัด กรรไกร ดินสอ เชือก เปก 2 ขา (ใชดายรอยแทน) 
กาว แทงไม 

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

สังเกต
- มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ อยาง
สนกุสนาน
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมายอยาง
ตั้งใจ

ตรวจช้ินงาน
- ใบงานเรื่อง “คําคลองจอง”
- แบบฝกที่ 107 “วันตาง ๆ”
- แบบบันทึก“สุขสันตประจํา
สัปดาห”

ภาษาไทย
-เลาประสบการณการใชสิทธิ 
การทําหนาที่และการรับผิด
ชอบท่ีบาน/หองเรียน
-หาคําคลองจองและอานที่
คําที่ออกเสียงเหมือนกันใน
บทรองเลนและคาํที่กําหนดให
-คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
แสดงวิธีลําดับวันในหน่ึง
สัปดาห

ศิลปะ
- รองบทรองเลนอึ่งอางดวยความ
มั่นใจ
- การรวมกิจกรรมทางดนตรีอยาง
สนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทางประกอบเพลง
อยางมั่นใจ
- การทําหุนเชิด

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
งาย ๆ ในการทํางานอยางปลอดภัย

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพการเก็บสิ่งของ
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 1.1 ป.1/6 ท 1.1 ป.1/8 ท 3.1 ป.1/2 
ท 3.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ค 2.1 ป.1/1 ค 2.1 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  ศ 1.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู 1. คําคลองจอง
             2. สีประจําสัปดาห
            3. การเขียนบทละครงาย ๆ

สัปดาหที่ 33 : ละครโรงเล็ก
แผนการสอนวันที่ 164         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. ทบทวนกติกาหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “ฝนตก” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 607 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําคลองจอง
  2.1 ครูอานแผนภูมิบทรองเลน “เตา”ใหนักเรียนฟง ครูและนักเรียนอานพรอมกัน นักเรียนอานกลุมใหญ 
อานกลุมยอย อานเดี่ยว
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา บทรองเลน “เตา”
  2.3 ครูแจกใบงานบทรองเลน “เตา”
   - นักเรียนอาน และเขียน  ลอมรอบคําที่คลองจองกันดวยสีเดียวกัน
  2.4 แบงกลุมนักเรียน ครูแจก หนังสือพิมพ เอกสารโฆษณา ฯลฯ แจกกระดาษปอนด กาว กรรไกร ให
นักเรียนแตละกลุม
   - นักเรียนรวมกันหาคําท่ีคลองจองกัน คําพยางคเดียว หรือ คําสองพยางค จากเอกสารที่ครูแจก
ตัดคํา และติดลงบนกระดาษปอนด แลวลากเสนโยงคําที่คลองจองกัน
  2.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปในประเด็น
   - ลักษณะการคลองจองกันของคําเปนอยางไร
   - ลักษณะคําคลองจอง 1 พยางคเปนอยางไร
   - ความแตกตางของคลองจอง 1 พยางค และ 2 พยางค เปนอยางไร
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  3. สีประจําสัปดาห
  3.1 ครูชวนนักเรียนทบทวนชวงเวลาในแตละวัน และกิจกรรมหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลานั้น
   3.2 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับวันในสัปดาห เชน วันนี้เปนวันอะไร เมื่อวานเปนวันอะไร พรุงนี้เปนวันอะไร 
นักเรียนมาโรงเรียนวันอะไรบาง หยุดไมมาโรงเรียนวันอะไรบาง 
  3.3 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําอุปกรณ กิจกรรม “สีประจําสัปดาห” ใหนักเรียนอานคําสั่งกิจกรรมพรอม
กัน 2 รอบแลวทํากิจกรรมรายบุคคล ครูเดินดูการทํากิจกรรม ฟงแนวคิดและใชคําถามกระตุน
   - สีอะไรประจําวันอะไร
   - ทําไมจึงเปนสีนั้น
   3.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด 
   3.5 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
   - ทําไมนักเรียนตองเรียนรูสีประจําวัน

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ฝนตก” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 607 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. บทละครหุนเชิด
   2.1 นักเรียนรองเพลง “กระโดด” “Down and Up Song (ภาคผนวกสัปดาหที่ 12) โดยนําหุนเชิดของ
ตนเองทําทาทางประกอบ
   2.2 ครูชวนนักเรียนคุยการทําบทละคร (บทพูดงายๆ) และใชหุนเชิดที่นักเรียนทํามาเปนตัวละคร โดยให
นักเรียนเลือกเขากลุม ตามความตองการที่จะใชตัวละคร
   2.3 เม่ือนักเรียนเขากลุมไดแลว นักเรียนทํารางบทละคร ในประเด็น
   - ตัวละคร มีอะไรบาง
   - ฉาก
   - ลําดับเรื่อง 
  2.4 นักเรียนลงมือเขียนบท นําเสนอครู ครูชวยตรวจทานเพ่ิมเติม
  2.5 ครใูหนกัเรียนสงตวัแทนแตละกลุมมาทําบตัรเชิญชม “ละครโรงเล็ก” โดยใหเชญินองอนุบาล (อาจจะ
เปนนักเรียนชั้นอื่น ๆ) มาชมละครในพรุงนี้ เตรยีมพิธีกร และจัดลําดับการแสดงแตละกลุมเปนตน
   2.6 นักเรียนสวนอื่นฝกซอมเตรียมการแสดงและเตรียมอุปกรณประกอบใหพรอมเพรียง

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

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “อึ่งอาง” “กระโดด” “Down and Up Song” 
 2. บทรองเลน “เตา”
 3. กิจกรรม “สีประจําสัปดาห”
 4. ใบงานบทรองเลน “เตา”
 5. หนังสือพิมพ เอกสารโฆษณา กระดาษปอนด กาว กรรไกร 

วัดและประเมินผล

สังเกต
- มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ อยาง
สนกุสนาน
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมายอยาง
ตั้งใจ
- มีความมั่นใจในการ
แสดง

ตรวจช้ินงาน
- กิจกรรม “สีประจํา
สัปดาห”
- ใบงานบทรองเลน “เตา”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ การทําหนาที่
และการรับผิดชอบที่
บาน/หองเรียน
- หาคําคลองจองและ
อานคําที่ออกเสียง
เหมือนกันในบทรอง
เลนและที่กําหนดให
- เขียนบทละครงาย ๆ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและให เหตุผล
ในการเรียนรูเร่ืองสีประจําวัน

ศิลปะ
- รองเพลง “อึ่งอาง” “กระโดด” “Down and Up 
Song”  และบทรองเลน “อึ่งอาง” ดวยความมั่นใจ
- มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ อุปกรณสรางงาน
ทัศนศิลป
- วาดภาพระบายสี

ความเปนพลเมือง
- 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 1.1 ป.1/6 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/2
ท 2.1 ป.1/3  ท 3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/2  ค 2.1 ป.1/1 ค 2.1 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  ศ 2.1 ป.1/4  ง 1.1 ป.1/2  ง 1.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู 1. คําควบกลํ้า
               2. วันเวลา
          3. การแสดงละครหุนเชิด

สัปดาหที่ 33 : ละครโรงเล็ก
แผนการสอนวันที่ 165         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ประเมินตนเองการใชสิทธิ การทําหนาท่ีและการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน ตลอด 1 สัปดาห
 3. ทบทวนตนเองการปฏิบัติตามกติกาหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “ฝนตก” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 607 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําควบกลํ้า
  2.1 ครอูานบทรองเลน “ฝนตก”ใหนกัเรยีนฟง ครแูละนกัเรยีน อานพรอมกัน อานกลุมใหญอานกลุมยอย 
อานเดี่ยว
   - ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา เนื้อหาในบทรองเลน
  2.2 ครูนําบัตรภาพ มาใหนักเรียนดู นักเรียนรวมกันบอกวาเปนภาพอะไร ครูเขียนคําตามที่นักเรียนบอก
บนกระดาน
  2.3 นักเรียนรวมกันจับคูบัตรคํา กับ บัตรภาพ (ภาคผนวก)
   - ครูอานคําในบัตรภาพ นักเรียนอานตาม เชน มะพราว กราบพระ ควาย ปลา ตนกลวย ของขวัญ 
วงกลม กระตาย 
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาวิธีการออกเสียงคําในบัตรภาพ การเรียกชื่อ/ประเภทของคําเหลานั้น 
(คําควบกลํ้า การออกเสียง คําควบกลํ้า) แลวฝกออกเสียงคําจนคลองแคลว
  2.5 นักเรียนคัดคํา จากบัตรคํา และขีดเสนใตคํา ที่ตองออกเสียงคําควบกลํ้า เชน กระตาย ตนกลวย 
กราบพระ มะพราว กลองของขวัญ ปลา ควาย 



แผนการสอน 555

สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. วันและเดือน
  3.1 ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับวันเวลาใหนักเรียนรองเพลงเวลา ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับเน้ือหา
ของเพลง โดยครูถามนักเรียนวา “ตื่นนอนตอนไหน, อยูโรงเรียนตอนไหน, ทําการบานตอนไหน”
  3.2 กิจกรรม “วันและเดือน” ครูติดกิจกรรม “วันและเดือน” บนกระดาน แลวแจกใบงาน “วันและเดือน” 
ใหตัวแทนกลุม
   3.3 ครอูธบิายคาํสัง่และแนะนาํอปุกรณ กจิกรรม “วนัเวลา”แลวใหนกัเรยีนทาํกจิกรรมรายบคุคล ครเูดนิ
ดู ฟงแนวคิดนักเรียน
  3.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
   3.5 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
    - นักเรียนเรียนเรื่องชวงเวลาในแตละวันแลวนักเรียนจะนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไร
  3.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 108 “วนัและเดือน” แบบฝกท่ี 109 “เดือนอะไร”
  3.7 ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เวลา เรื่องชื่อ
วันในสัปดาห หนึ่งปมี 12 เดือน 

ภาคบาย

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “ฝนตก” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 607 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. ละครโรงเล็ก 
  2.1 ครูและนักเรียนรวมกันเตรียมโรงละคร โดยการจัดที่นั่งสําหรับนองอนุบาล เวที เปนตน
  2.2 นักเรียนที่เปนพิธีกร ตอนรับแขกและดําเนินการตามลําดับ
  2.3 นักเรียนแตละกลุมแสดงละครหุนเชิด 
  2.4 ครูและนักเรียนแสดงความรูสึกในการทํางานครั้งนี้ และสรุปความรูและประสบการณที่ไดในทําละคร
โรงเล็กครั้งนี้ 
  2.5 นักเรียนนําหุนเชิดจัดนิทรรศการ

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน/แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทรองเลน/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ 
 3. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 12 ปาเปยก
 4. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 7. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “ฝนตก”
 2. บทรองเลน “ฝนตก”
 3. แบบฝกที่ 108 “วันและเดือน” แบบฝกท่ี 109 “เดือนอะไร”
 4. หุนเชิดผลงานนักเรียน
 5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู เวลา เร่ืองช่ือวันในสัปดาห หนึ่งปมี 12 เดือน

วัดและประเมินผล

สังเกต
- มีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ อยาง
สนกุสนาน
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมายอยาง
ตั้งใจ

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่ 108                  
“วันและเดือน”  
- แบบฝกที่ 109               
“เดือนอะไร”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ การทําหนาที่
และการรับผิดชอบที่
บาน/หองเรียน
- อานบทรองเลน
- คัดคําจากบัตรภาพ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
ในการนําความรูเร่ืองวัน, เดือนไปใช
ในกิจกรรมชีวิตประจําวัน

ศิลปะ
- รองเพลง “ฝนตก” บทรองเลน 
“ฝนตก” ดวยความมั่นใจ
- แสดงละครหุนเชิด
- จัดนิทรรศการหุนเชิด

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
- ใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ
งาย ๆ ในการทํางานอยางปลอดภัย

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของ
เคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบ สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
-ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  Down  and  up  song 
Down  and  up  and  walk  walk walk  ( )   

We  walk  to  the  left 
And  We  walk  to  the  right. 

We  turn  one  around 
And  we  walk  walk walk. 
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 565

สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 109 
 

  165 
 

        
           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



แผนการสอน 569

สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 33 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3  ท 5.1 ป.1/1 
ค 1.2 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 
ค 6.1 ป.1/6 ส 4.1 ป.1/3  ส 5.1 ป.1/3  ต 1.1 ป.1/1 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/3 ต 1.2 ป.1/4
ต 3.1 ป.1/1  

สาระการเรียนรู 1. คําควบกลํ้า
                2. เปรียบเทียบนํ้าหนัก
        3. การอานแผนท่ี
 4. คําศัพทเกี่ยวกับผลไม banana, apple, orange, mango, papaya โดยใชประโยค  
I like…………….. .  I don’t like ………………… .

สัปดาหที่ 34 : แผนที่บานเรา
แผนการสอนวันที่ 166         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
  2. เลาประสบการณการใชสิทธิ และการทําหนาที่ที่รับผิดชอบ (บาน)/ชวงวันหยุด
 3. ทบทวนกติกาหองเรียน

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “1 2 3 ซายขวา” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 618 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําควบกลํ้า
  2.1 นักเรียนเลนปริศนาคําทาย เชน
   อะไรเอย ตนเทาขา ใบวาเดียว (ตนกลวย)
   อะไรเอย ตนเทาครก ใบปกดิน (ตะไคร)
  2.2 จัดกลุมนักเรียน ครูแจกแผนปริศนาอักษรไขวกลุมละ 1 แผน นักเรียนชวยกันเลนปริศนาอักษรไขว 
โดยครูอานคําแลวใหนักเรียนคนหาคําในตารางปริศนา กลุมใดหาพบและครบทุกคําเร็วที่สุดเปนผูชนะ 
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สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําอานของครู เชน
 เปาขลุย   ครอบครัว   แมกวาง   ควาย   กระรอก   พลาด    กลวย   หัวปลี   ปลิง

  2.3 นักเรียนนําคําในตารางปริศนาอักษรไขวมาเขียนสมุดบันทึก 
  2.4 ครูติดบัตรคํา ที่เลนในปริศนาอักษรไขว บนกระดาน ครูอานนําแลวใหนักเรียนอานตาม 2 รอบ (อาน
เปนคําและอานแจกลูกสะกดคํา)
  2.5 นักเรียนฝกอานดวยตนเองจนคลองแคลว
  2.6 ครูแจกใบงานเติม ร ล ว เปนรายบุคคล ใหนักเรียนทํากิจกรรม “เติม ร ล ว” ลงในชองวาง ใหเปน
คําที่มีความหมายตรงกับภาพ แลวอานใหคลองแคลว (ใบงาน เติม ร ล ว)
   2.7 ใหนกัเรยีนนาํคาํควบกล้ําทีช่อบแลวแตงประโยคอยางนอย (5 ประโยค) และวาดภาพระบายสีประกอบ
  2.8 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.9 ครูมอบหมายการบานใหนักเรียนคนหาคําควบกลํ้าจากสื่ออ่ืน ๆ แลวนํามาจัดทําเปนสมุดภาพ
คําควบกลํ้า
 3. เปรียบเทียบนํ้าหนัก
  3.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนท่ีแลวมา
   3.2 สถานการณ นํ้าหนักเทาไร ครูติดภาพและคําสั่งสถานการณ นํ้าหนักเทาไร บนกระดานอธิบายคําสั่ง
และแนะนําอุปกรณ ไดแก บล็อก ผลสม (หรือวัสดุอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม) กระดาษปรูฟ ปากกาเมจิก ตาชั่ง 2 แขน 
นักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ
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สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   คําสั่ง 
   1. ใหนักเรียนหาจํานวนสมที่มีนํ้าหนักเทากับบล็อก จํานวน 12 อัน 
   2. ใหนักเรียนเขียนแสดงวิธีคิดหานํ้าหนักในกระดาษบันทึก
   3. นักเรียนนําเสนอผลงาน
  3.3 ครูสาธิตการใชอุปกรณ โดยการทดลองวางผลสมและบล็อกไมบนตาชั่งอยางละขาง ใหนักเรียนลอง
สังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนจริง
  3.4 นักเรียนเขากลุมทํากิจกรรม ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุน
   - มีวิธีคิดนํ้าหนักอยางไร
   - จะเขียนวิธีคิดนํ้าหนักไดอยางไร
   - นํ้าหนักผลสมกับนํ้าหนักบล็อกตางกันอยางไร
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูแนวคิด
  3.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - ความแตกตางของน้ําหนักระหวาง ผลสม กับ บล็อก เปนอยางไร
   - วิธีคิดนํ้าหนักของผลสม เปนอยางไร
   - มีรูปแบบการเขียนอธิบายนํ้าหนักของผลสม ไดอยางไรบาง
  3.7 ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรยีน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู การช่ัง เรื่อง 
การเปรียบเทียบนํ้าหนัก 
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การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “1 2 3 ซายขวา” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 618 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. พอแมมาจากจังหวัดไหน
  2.1 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนเกี่ยวกับการประวัติของครอบครัว 
  2.2 ครถูามนักเรยีนแตละคน“พอแมมาจากจังหวดัอะไร” เมือ่ไดคาํตอบ ใหนกัเรียนทีม่พีอแมมาจากจงัหวดั
เดียวกันไปยืนรวมเปนกลุมเดียวกันและเขียนชื่อจังหวัดในกระดาษท่ีครูแจกให (กรณทีี่พอแมมาคนละจังหวดั ใหเลือกที่
จะเขากลุมของพอหรือแมก็ได) 
   2.3 คร ูตดิแผนทีป่ระเทศไทย (บอกเขตจงัหวดั) บนกระดาน แลวชวนนกัเรียนหาจงัหวดัทีพ่อแมของตนเอง 
โดยชี้ที่ตั้งจังหวัดบนแผนที่ 
  2.4 นกัเรยีนชวยกนัสรปุวาพอแมมาจากทีใ่ดบาง แลวโยงเสนจากจงัหวดัตางๆ ไปยงัทีอ่ยูปจจบุนั (จงัหวดั
ที่นักเรียนอยูขณะนี้) 
  2.5 ครูนําแผนที่จังหวัดที่บอกเขตอําเภอ และแผนที่อําเภอท่ีบอกเขตตําบลและหมูบาน ที่โรงเรียนและ
หมูบานที่นักเรียนอาศัยอยูขณะนี้ ใหนักเรียนออกมาคนหาอําเภอ ตําบล หมูบานที่เปนที่ตั้งของหมูบาน 
  2.6 ครใูหนกัเรียนบอกช่ือหมูบาน ตาํบล อาํเภอ และจังหวัด ทีพ่วกเราอาศัยอยูขณะน้ี จากแผนท่ี ครเูขียน
บนกระดานและนักเรียนคัดลอกลงบนสมุด
   ชื่อหมูบาน......................................
   ชื่อตําบล................................................
   ชื่ออําเภอ................................................
   ชื่อจังหวัด................................................
   รหัสจังหวัด..............................................
   2.6 ครูถามนักเรียนวานักเรียนสงสัยตัวเลขที่อยูแถวลางหรือไม หากนักเรียนสงสัยครูอธิบายเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับรหัสจังหวัด (ครูอาจจะเชื่อมโยงไปสูการสงจดหมาย หรือสิ่งของ การไปรษณียเปนตน)
   2.7 ครูใหการบานนักเรียน สอบถามเกี่ยวกับประวัติของหมูบาน     
 3. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับผลไม I like…………….. . I don’t like ………………… . 
  3.1 ทบทวนคาํศพัทเกีย่วกบัผลไมทีเ่รยีนจากชัว่โมงทีแ่ลว ครยูกบตัรภาพผลไมแลวใหนกัเรยีนบอกชือ่จน
ครบทุกคํา 
  3.2 ใหนักเรียนเลนเกมภาพปริศนา 
  3.3 ครูชูผลไมที่เปนของจริงหรือรูปภาพแลวพูดเปนภาษาไทยวาครูชอบรับประทานแอปเปล ครูพูดวา 
I like apple. พรอมชูแอปเปลหรือภาพแอปเปลใหนักเรียนดูและพูดตามครู จากนั้นติดแถบประโยค I like apple. บน
กระดาน ใหนักเรียนวาตามอีกครั้ง ทําเชนนี้จนครบทุกคํา (banana, apple, orange, mango, papaya) 
  3.4 ครูชูผลไมที่เปนของจริงหรือรูปภาพ เชน ครูพูดวา I like an apple. พรอมชูรูปหรือภาพแอปเปลให
นักเรียนดูและพูดตามครู

ภาคบาย
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  3.5 ครูเลือกอาสาสมัครทีละ 1 คน ออกมาหยิบผลไมทีละชนิด พรอมกับพูดวา I like ……….. (ผลไมที่
เลือก) ทําเชนนี้จนครบทุกคน
  3.6 ครูชูมะมวงแลวพูดวา I don’t like mango. จากนั้นครูอธิบายวาครูไมชอบมะมวง ถานักเรียนไมชอบ
มะมวงจะพูดเหมือนครูวา I don’t like mango. ใหนักเรียนพูดตามครู จากนั้นครูติดแถบประโยคบนกระดานแลวให
นักเรียนวาตามอีกครั้ง
  3.7 ใหนกัเรียนออกมาหยิบผลไมทีไ่มชอบทีละคนแลวพดูประโยค I don’t …………… (ชภูาพผลไมหรอืของ
จริงที่ไมชอบ)
  3.8 ใหนักเรียนทําใบงานโดยใหวาดภาพผลไมที่ตนเองชอบและไมชอบอยางละ 1 ชนิด
  3.9 ครูคัดเลือกนักเรียนอาสาสมัครที่พูดคลอง ๆ ออกมานําเสนอภาพของตนพรอมกับพูดวา I like…….. 
I don’t like……………..
  3.10 ใหการบานนักเรียนรวบรวมรูปภาพผลไมเพื่อนํามาจัดทํา “สมุด Pop up ภาพผลไม”

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สนทนาสะทอนผลการดูแลสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางประหยัด/คุมคา ในประเด็น
  - สิ่งท่ีทําไดผลดีแลว
  - สิ่งท่ียังไมไดทํา
  - สิ่งท่ีตองปรับปรุง
 3. ทองคําคลองจอง/ บทรอยกรอง /ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “ 1 2 3 ซายขวา”
 2. ใบงาน “เติม ร ล ว”
 3. สถานการณ หนักเทาไร
 4. บัตรคํา banana, apple, orange, mango, papaya
 5. แผนที่ประเทศไทย
 6. ตาช่ัง 2 แขน 
 7. ผลไม/วัสดุ (สําหรับนํามาช่ังท่ีหาไดตามความเหมาะสม)
 8. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู การช่ัง เร่ือง การเปรียบเทียบนํ้าหนัก 
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
- มีสวนในกิจกรรม
และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน“เติม ร ล ว”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการใช
สิทธิ และการทําหนาที่ที่รับ
ผิดชอบ (บาน)/ชวง
วันหยุด
-อานแจกลูกและเขียนคํา
ควบกลํ้า
- คนหาคําในตารางปริศนา 
เขียนอานเปนคําและอาน
แจกลูกสะกดคําและแตง
ประโยค 

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีคิดนํ้าหนกั
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีคิดรูปแบบการเขียนอธิบายนํ้า
หนกัของส่ิงของ
-  ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

สังคมศึกษา
- บอกประวัติความเปนมาของตนเอง
และครอบครัว
- ชี้หรือระบุที่ตั้ง จังหวัด อําเภอ  
ตําบล หมูบาน โรงเรียนในแผนท่ี

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตอง
ตามหลักการอาน
- อานออกเสียงและสะกดคําเก่ียว
กับคําศัพทเก่ียวกับผลไม
- พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ ใน
การสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เก่ียว
กับเรื่องใกลตัวโดยใชประโยค
I like…………….. . 
I don’t like ………………… .

ความเปนพลเมือง
- สะทอนผลการดูแลสิ่งแวดลอม 
การใชทรัพยากรอยางประหยัด/
คุมคา
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของ
เคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบ สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4 ท 1.1 ป.1/5 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1
ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1  ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 
ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ส 4.1 ป.1/3 ส 5.1 ป.1/3 ส 5.1 ป.1/2 ส 5.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/5
ต 1.1 ป.1/2 ต 1.2 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/4 ต 2.1 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/3 ต 2.2 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. อักษรนํา 
 2. การอานนํ้าหนัก
 3. การเขียนแผนผังชุมชน
        4. คําศัพท banana, apple, orange, mango, papaya โดยใชประโยค  I like……….. .  
I don’t like ………………… .

สัปดาหที่ 34 : แผนที่บานเรา
แผนการสอนวันที่ 167         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิการทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน/โรงเรียน/ที่อื่น ๆ

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “1 2 3 ซายขวา” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 618 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. อักษรนํา
  2.1 ครูอานนิทานเรื่อง “หมูตัวเมียและหมาปา”ใหนักเรียนฟง
  2.2 ครูแจกใบความรู นิทานเรื่อง “หมูตัวเมียและหมาปา”
  2.3 ใหนักเรียนอานพรอมกนั อานกลุมใหญ อานกลุมยอย อานเดี่ยว
   2.4 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา เก่ียวกับนิทาน สรุปขอคิดจากนิทาน
  2.5 ครูนําแผนภูมิ คําท่ีมี ห เปนอักษรนํา (ภาคผนวก)
   - ครูอานคําในแผนภูมิทีละคํา ใหนักเรียนอานตาม
   - นักเรียนฝกอานกลุมใหญ อานกลุมยอย อานเดี่ยว
  2.6 ครูติดบัตรภาพบนกระดานแลวใหนักเรียนบอกวาเปนภาพอะไร
  2.7 ครูติดบัตรคํา/เขียนคําใตภาพ แลวใหนักเรียนฝกอานกลุมใหญ อานกลุมยอย และอานเดี่ยว
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  2.8 ใหนักเรียนทําใบงานอักษรนํา โดยเลือกเขียนคําใหตรงกับภาพ (ภาคผนวก )
  2.9 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.10 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - มีวิธีอานคําอยางไร
   - ควรเรียกชื่อคําประเภทนี้วาอยางไร
   - มีวิธีเขียนคําอยางไร
 3. การอานนํ้าหนัก
   3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรูที่เรียนผานมาแลว (นํ้าหนักเทาไร)
   3.2 กิจกรรม “อานน้ําหนัก” นักเรียนเขากลุม ครูแจกอุปกรณใหนักเรียนกลุมละ 1 ชุด ไดแก ตาชั่ง 2 
แขน บล็อกไม ผลไม 3 ชนิด (ชนิดละ 5-10 ผล) กระดาษบรูฟ และปากกาเมจิก
   3.3 ครอูธบิายสวนประกอบของตาช่ัง และอุปกรณอืน่ๆ ใหนกัเรยีนทดลองช่ังสิง่ของแลวใหอานคาํสัง่พรอม
กัน 2 รอบ 
     คําส่ัง
   1. ใหนักเรียนหาวิธีบอกนํ้าหนักผลไมแตละชนิดใหไดหลากหลายวิธี
   2. เขียนอธิบาย แสดงวิธีการหานํ้าหนักของผลไมแตละชนิด
   3. นําเสนอผลงาน
  3.4 นกัเรยีนเขากลุมลงมอืปฏบิตักิจิกรรม ครเูดนิดกูารทํากิจกรรม ฟงแนวคดินกัเรยีนและใชคาํถามกระตุน
การคิด
   - จะมีวิธีหาน้ําหนักผลไมแตละชนิดไดอยางไร
   - จะเขียนอธิบายวิธีการหาน้ําหนักไดอยางไร
   - จะเขียนบอกนํ้าหนักไดอยางไร
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด
  3.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - มีวิธีหาน้ําหนักสิ่งของไดอยางไรบาง
   - มีวิธีบอกนํ้าหนักสิ่งของไดอยางไรบาง
  3.7 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 109 อานนํ้าหนัก
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การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ชุมชนท่ีรัก” และทําทาทางประกอบตามจินตนาการ
 2. ชุมชนที่รัก
  2.1 ครูใหนักเรียนชวยกันเลาประวัติความเปนมาของหมูบานตามที่ไดฟงมา ครูเติมเต็ม 
   2.2 ครูนําแผนท่ีถนนในชุมชนวางบนพื้นหอง (ครูเตรียมโดยวาดบนกระดาษบรูฟ 3 แผนตอกัน) แลวให
นักเรียนชวยกันเขียน (เติม) แผนท่ี โดยช่ือบานของตนเองลงไปในแผนท่ี 
  2.3 ครูใหนักเรียนชวยกันเติมสถานที่สําคัญของชุมชน เชน วัด ตลาด รานคา โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ เปนตน แลวเขียนชื่อสถานท่ีลงบนแผนท่ี เชน วัดหลวงปูบุญมา รานคาปานิ่ม เปนตน 
   2.4 ครูตั้งคําถาม“โรงเรียนของเราอยูตรงไหน” ใหนักเรียนชวยกันเติมโรงเรียนลงไปในแผนท่ี
แลวลากเสนจากบานของตนเองมายังโรงเรียน (อาจจะใชเสนไหมพรมหรืออ่ืน ๆ โดยครูเปนผูเตรียม) 
  2.5 ครูชวนนักเรียนคิดวายังขาดอะไร ใหนักเรียนกลับไปสํารวจรอบๆบานตนเอง
  2.6 ครูใหการบานนักเรียนออกแบบจําลองบานตนเองจากกลองนมหรือกลองสบูและใหเขียนบานเลขที่
กํากับไวหนาบานจําลอง โดยใหนํามาวันพรุงน้ี
 3. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับผลไม I like…………….. . I don’t like ………………… . 
  3.1 นักเรียนรองเพลงท่ีเคยเรียนมาแลว 
  3.2 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดแูลความสะอาดกอนใช
  3.3 ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทเพ่ิมเติมในบทเรียน “Fruit Market” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Genki 
English ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) word 2) song 3) karaoke โดยใหนักเรียนฟง
และฝกออกเสียง 
  3.4 ครเูตมิเตม็ความรูใหนกัเรยีนโดยการระบอุกัษรและเสยีงตวัอักษรของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
  3.5 ครูและนักเรียนสรุปความรูหรือคําศัพทใหมที่ไดจากการศึกษาบทเรียน “Fruit Market” พรอม
ออกเสียง 
  3.6 ครูแนะนําอุปกรณทําสมุดภาพ Pop up และวิธีการทํา (เปนการทบทวนเน่ืองจากนักเรียนเคยทํามา
แลวในภาพเรียนที่ 1)
  3.7 นักเรียนลงมือทํา “สมุด Pop up ภาพผลไม” และนําเสนอจัดนิทรรศการ

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชวยกันตรวจสภาพ เกบ็สิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

ภาคบาย
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สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. เพลง “1 2 3 ซายขวา” “ชุมชนท่ีรัก”
 2. นิทาน เรื่อง “หมูตัวเมียและหมาปา”
 3. ใบงานอักษรนํา
 4. อุปกรณสําหรับชั่ง ไดแก ตาชั่ง 2 แขน บล็อกไม ผลไม 3 ชนิด (ชนิดละ 5-10 ผล)
 5. แบบฝกที่ 109 อานนํ้าหนัก
 6. บทเรียน “Fruit Market” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนท่ี 1 โดยใหนักเรียนเร่ิม
ศึกษาเลือก Menu : 1) word 2) song 3) karaoke 

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรองเพลง 
- การทําทาทาง
ประกอบ
- การแสดงความคิด
เห็นและการยอมรับ
ความคิดเห็นเพ่ือน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่ 109  
- ใบกิจกรรม อาน
นํ้าหนัก
- สมุด Pop up 
ภาพผลไม

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการใชสิทธิ
การทําหนาที่และการรับผิดชอบ
ที่บาน/หองเรียน/โรงเรียน/ที่
อื่น ๆ
- อานและเขียนคําที่มี ห เปน
อักษรนํา จากบัตรภาพ
- อานนิทานเร่ือง “หมูตวัเมีย
และหมาปา”

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและให
เหตุผลวิธีคิดนํ้าหนกัสิ่งของ
- การอธิบายแนวคิดและให
เหตุผลวิธีเขียนอธิบายนํ้าหนกั
ของสิ่งของ
-  ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรใน
การแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

สังคมศึกษา
- บอกประวัติความ
เปนมาของหมูบาน
- บอกที่ตั้งบาน
ตนเอง โรงเรียน 
สถานที่สําคัญใน
ชุมชน บนแผนที่
ที่รวมกันสรางขึ้น

ศิลปะ
ทาํสมุด Pop up 
ภาพผลไม

ภาษาอังกฤษ
- การระบุอักษรและเสียงตัว
อักษรของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย  
- อานออกเสียงและสะกดคํา
เกี่ยวกับคําศัพทเก่ียวกับผลไม
- พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งาย ๆ 
ในการสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เก่ียว
กับเร่ืองใกลตัวโดยใชประโยค
 I like…………….. . 
 I don’t like ……………… .

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บ
สิ่งของเคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขา
ที่เปนระเบียบ สวยงาม ทําความ
สะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 4.1 ป.1/3  ท 5.1 ป.1/1  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  ส 4.3 ป.1/2 
ส 5.1 ป.1/1  ส 5.1 ป.1/2  ส 5.1 ป.1/3  ศ 1.1 ป.1/3

สาระการเรียนรู 1. อักษรนํา
                  2. เปรียบเทียบนํ้าหนักกับหนวยกลาง
 3. การสํารวจสถานท่ีสําคัญในชุมชน

สัปดาหที่ 34 : แผนที่บานเรา
แผนการสอนวันที่ 168         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทยและแบบสากล

การเรียนรู
 1. Brain Gym ยื่นแขนขวาออกไปขางหนา กํามือชูนิ้วโปงขึ้น ตามองที่นิ้วโปง ศีรษะตรงและนิ่ง หมุนจนเปน
วงกลม 2 วง ตัวคลายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองท่ีนิ้วโปงตลอดเวลา เปลี่ยนแขนทําเชนเดียวกัน
  2. อักษรนํา
  2.1 ครูอานแผนภูมิบทรองเลน “จํ้าจี้ผลไม”ใหนักเรียนฟง ครูและนักเรียนอานพรอมกัน ครูและนักเรียน
ทองบทรองเลน “จ้ําจี้ผลไม”พรอมกัน นักเรียนทองเปนกลุมใหญ กลุมยอย
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา เก่ียวกับบทรองเลน “จํ้าจี้ผลไม”
   - นักเรียนรวมกันตอบคําถาม เชน ผลไมชนิดใด เปนคําที่มี ห เปนอักษรนํา (นอยหนา)
  2.3 ครูติดตาราง “เติมพยัญชนะ” บนกระดานพรอมแจกใบงาน (ตามท่ีปรากฏในแผน) ใหนักเรียน
รายบุคคล ใหนักเรยีนเติมพยัญชนะและอานออกเสียง เชน
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  2.4 ครูแจกใบงานนักเรียนเลือกคําไปเติมใหตรงกับภาพในชองวาง (ภาคผนวก)
   หวี  หมู   หลอ   หมี  ไหล หนู     เหลา หรู      หมอ
  2.5 นักเรียนนําใบงานเติมสระใหเปนคําที่ถูกตองอานแลวไดความหมาย เชน

  2.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.7 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุป ในประเด็น
   - จะเรียกคําประเภทนี้วาอยางไรดี
   - มีวิธีเขียนคําประเภทนี้อยางไร
   - มีวิธีอานคําประเภทนี้อยางไร
  3. เปรียบเทียบนํ้าหนักกับหนวยกลาง
   3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรูบทเรียนท่ีเรียนท่ีแลวมา (นํ้าหนักเทาไร)
  3.2 สถานการณ หนักเทากับ...? ครูติดภาพสถานการณและคําสั่งสถานการณ หนักเทากับ...? 
บนกระดาน
   3.3 นกัเรียนเขากลุม ครแูจกอปุกรณ อธิบายคาํสัง่และการใชอปุกรณ แลวใหนกัเรยีนอานคาํสัง่พรอมกนั 
2 รอบ
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  3.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดู ฟงแนวคิดนักเรียนและใชคําถามกระตุนการคิด
   - จะมีวิธีหาคําตอบไดอยางไร
   - นํ้าหนักของขนมโดนัท กับ ลูกอม เปนอยางไร
   - จะเขียนอธิบายวิธีคิดหานํ้าหนักไดอยางไร
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.6 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็น
   - วิธีหาน้ําหนักสิ่งของตาง ๆ
   - ความสัมพันธของน้ําหนักขนมโดนัทกับนํ้าหนักของลูกอม
   - หนวยกลางท่ีใชเปรียบเทียบนํ้าหนักสิ่งของเปนอยางไร
  3.7 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะแบบฝกท่ี 110 และแบบฝกท่ี 111 “เปรียบเทียบนํ้าหนัก”
  3.8 ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู การช่ัง เรื่อง 
การชั่งโดยใชหนวยที่ไมใชมาตรฐาน 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym ยื่นแขนขวาออกไปขางหนา กํามือชูนิ้วโปงขึ้น ตามองที่นิ้วโปง ศีรษะตรงและนิ่ง หมุนจนเปน
วงกลม 2 วง ตัวคลายเลข 8 ในแนวนอน ขณะหมุนแขนตามองท่ีนิ้วโปงตลอดเวลา เปลี่ยนแขนทําเชนเดียวกัน
 2. ชุมชนที่รัก
  2.1 ครูพานักเรียนออกไปสํารวจชุมชน โดยถือแผนที่ที่นักเรียนทําไปดวย
  2.2 ครูและนักเรียนชวยกันเติมแผนที่ในสวนที่พบเพิ่มเติม (ขณะสํารวจ)
  2.3 เมื่อกลับถึงโรงเรียน ครูนาํแผนที่วางบนพื้นหองแลวใหนักเรียนปรับเปลี่ยนแผนที่ใหมไดตามที่ไปเห็น
สภาพจริงมาแลว
  2.4 นกัเรยีนนาํบานจาํลอง (ทีท่าํจากกลองกระดาษ) ไปวางบนแผนทีใ่หตรงกบัชือ่บานตนเองในแผนทีโ่ดย
หันใหเห็นบานเลขท่ีไปตามแนวถนน 
  2.5 ครูใหนักเรียนชวยกันออกแบบจําลองทําสถานที่สําคัญ เชน วัด โรงเรียน อนามัย เปนตน พรอมวาง
ใหถูกจุดบนแผนท่ี (จากกลองที่ครูเตรยีมไว)
  2.6 ครูชวนนักเรียนสนทนาจากส่ิงที่เราเห็นในชุมชนเชน ปาไม เนินเขา หวย ลําธาร วัด สถานีอนามัย 
ฝายนํ้าลน รานขายของ โรงงาน บานนักเรียน นักเรียนแยกแยะไดหรือไมวามันตางกันอยางไร และส่ิงไหนควรมี
ไมควรมี (คาดคําตอบ สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนกับสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ)
  2.7 ครูถามนักเรียนในประเด็น “ถาใหออกแบบชุมชนใหมนักเรียนอยากเปล่ียนแปลงอะไรบางเพราะเหตุ
ใด” โดยใหนกัเรยีนจดัวางแบบจาํลองบาน หรือสถานทีอ่ืน่ใหม หรอืเตมิเตม็จนพอใจ (โดยใชมตขิองสมาชกิใหหองเรยีน 
โดยการแสดงเหตุและผลในการเสนอแนวคิด)
  2.8 ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู สิ่งแวดลอม
รอบตัว เรื่อง บอกไดไหม ใกล ไกลเพียงใด
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  2.9 ครูแจกกระดาษเอ 4 ใหนักเรียนเขียนแผนท่ีเสนทางระหวางบานตนเองกับโรงเรียนพรอมกับเติมสิ่ง
ที่นักเรียนเรียนใหมีในชุมชนลงในแผนท่ี (ใหทําเปนการบาน) 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทรอยกรอง/อาขยาน/สูตรคูณ
 3. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. บทรองเลน “จํ้าจี้ผลไม”
 2. สถานการณ หนักเทากับ...? 
 3. แบบฝกที่ 110 “เปรียบเทียบนํ้าหนัก”
 4. บานจําลอง (นักเรียนจัดทําเอง)
 5. บทเรยีน Learning Object ในแทบ็เล็ต หนวยการเรียนรู การชัง่ เร่ือง การชัง่โดยใชหนวยทีไ่มใชมาตรฐาน 
 6 บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู สิ่งแวดลอมรอบตัว เร่ือง บอกไดไหม ใกล ไกล
เพียงใด

วัดและประเมินผล

สังเกต
- มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมระหวางการ
เรียนรู
- ความรับผิดชอบใน
การทํางานตามภาระ
และความมีนํ้าใจตอ
เพ่ือน
- การแสดงเหตุผล
ของตนเองและการ
ยอมรับเหตุผลของ
สมาชิกในหองในการ
ปรับเปล่ียนชุมชน

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน “เติมพยัญชนะ” 
“เติมสระ”
- แบบฝกที่ 110 เปรียบ
เทียบนํ้าหนัก
- แบบฝกที่ 111 เปรียบ
เทียบนํ้าหนัก

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ  การทําหนาที่
และการรับผิดชอบที่
บาน/หองเรียน และ
ท่ีตางๆ
- อาน/ทองบทรอง
เลน “จํ้าจี้ผลไม”
- เติมพยัญชนะ อาน
ออกเสียง ตอบคําถาม 
อภิปราย สรุป อาน 
และเขียนคําที่มี ห นํา

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีคิดนํ้าหนกัสิ่งของโดยใชหนวย
กลางที่ใชเปรียบเทียบนํ้าหนกั
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีเขียนอธิบายนํ้าหนกัของส่ิงของ
-  ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
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วัดและประเมินผล

สังคมศึกษา
- เขียนแผนที่เสนทาง
ระหวางบานตนเอง
กับโรงเรียน
- แยกแยะสิ่งท่ีเกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติ
กับมนุษยสรางข้ึนใน
ชุมชน

ศิลปะ
ประดิษฐบานจําลอง จาก
กลองกระดาษ

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนงัสือ ใหเขาที่สวยงาม 
ทําความสะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3  ท 4.1 ป.1/2  
ท 4.1 ป.1/4  ท 5.1 ป.1/1  ค 1.2 ป.1/1 ค 2.1 ป.1/1  ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3  
ค 6.1 ป.1/4  ค 6.1 ป.1/5  ค 6.1 ป.1/6  ส 2.2 ป.1/3 ส 5.2 ป.1/3

สาระการเรียนรู  1. อักษรนํา
                      2. การตวง
  3. วิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาสถานที่สําคัญในชุมชน

สัปดาหที่ 34 :แผนที่บานเรา
แผนการสอนวันที่ 169         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทยและแบบสากล

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “จับหัว จับหู จับไหล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 612 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. อักษรนํา
  2.1 ครูเลานิทานเรื่อง “หมีกับฝูงผ้ึง”ใหนักเรียนฟง
  2.2 ครูแจกใบความรูนิทาน “หมีกับฝูงผึ้ง” ครูและนักเรียนอานนิทานพรอมกัน
  2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา เนื้อเร่ืองในนิทาน สรุปขอคิดจากนิทาน
  2.4 นกัเรียนเขยีน ลอมรอบคาํท่ีเปนอกัษรนาํ ในนทิาน แลวเขยีนลงในสมดุและอาน(อานเปนคาํ อานแจก
ลูกสะกดคํา)
  2.5 ทบทวนการอานคําท่ีมี ห เปนอักษรนํา (ตามแผนภูมิ)
  2.6 ครูเขียนคํา/บัตรคํา บนกระดานแลวอานพรอมกัน
   ตัวอยาง  
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  2.7 นกัเรยีนเขากลุม ครแูจกใบงาน อธบิายคาํสัง่แลวใหนกัเรียนอานคาํสัง่พรอมกนั 2 รอบ ใบงาน “เขยีน
คําที่มีอักษรนํา” (ครูพิจารณาจัดทําเองตามความเหมาะสม) 
   คําสั่ง 1. ใหนักเรียนชวยกันเติมคํา ห นํา ครูเขียน/ติดบัตรคําไวบนกระดาน   
     2. ใหชวยกันนําคําที่ไดมาสรางคําใหมเพิ่มเติมใหไดหลากหลายคําที่สุด
     3. นําเสนอผลงาน   
  2.8 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดู และฟงแนวคิดนักเรียน ใชคําถามกระตุน
   - สรางเพ่ิมอีกไดไหม
   - รูไดอยางไรวาเปนคําท่ีถูกตอง
   - จัด นําเสนออยางไรใหดูงาย
  2.9 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.10 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็น
   - มีวิธีสรางคําใหมไดอยางไร
   - รูไดอยางไรวาคํานั้นถูกตอง
   - จะเรียกชื่อคําเหลานั้นวาอยางไรดี
   - คําเหลานี้แตกตางจากคําประเภทอื่นอยางไร
  2.11 ครูแจกใบงานรายบุคคล ใหเรียงประโยคใหมใหถูกตอง (ตามที่ปรากฏในแผน) 
   1. นอน แปรง ฉัน ฟน กอน
   2. กลวย แม ปลูก นํ้าวา 
   3. ปา กวาง อาศัย ใน อยู
   4. ผัด ขาย พอ กะเพรา ขาว
   5. ปา มะพราว ซื้อ ของหวาน ทํา มา 
 3. การตวง
   3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรูที่เรียนผานมา (เปรียบเทียบนํ้าหนัก)
  3.2 สถานการณ ตักอยางไร ครูติดภาพสถานการณและคําสั่งบนกระดาน
   3.3 นักเรียนอานคําส่ังพรอมกัน 2 รอบ
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   คําสั่ง ใหนักเรียนชวยกันหาความจุของขวด โดย
   - ใหนักเรียนเลือกอุปกรณ เชน แกวกาแฟ ขันนํ้าใบเล็ก หรือกระปอง อยางใดอยางหน่ึง สําหรับ
ตักนํ้าบรรจุลงในขวด
   - นกัเรยีนชวยกนัใชอปุกรณทีเ่ลอืก ตกันํา้ใหเตม็พอดทีกุครัง้แลวเทใสขวดไปเรือ่ยๆ จนเตม็ขวดพอดี
    - เขียนแสดงวิธีการบรรจุนํ้าใสขวดและบอกความจุของขวด
    - นําเสนอผลงาน 
  3.4 นักเรียนเขากลุม ครูแจกอุปกรณใหกลุมละชุด ไดแก ขวด ถาดรอง นํ้า อุปกรณตักนํ้า 2-3 ชนิด เชน 
แกวกาแฟ ขันนํ้าเล็ก กระปองพลาสติก กรวย กระดาษบรูฟ และปากกาเมจิก 
  3.5 นักเรียนทํากิจกรรม ครูเดินดูการทํากิจกรรม ฟงแนวคิดนกัเรียนเก่ียวกับ
   - เหตุผลท่ีเลือกอุปกรณตักนํ้า และอุปกรณอื่นๆ
   - วิธีตักนํ้าใหเต็มอุปกรณพอดี
   - การเขียนแสดงวิธีบรรจุนํ้าใสขวด
   - การเขียนแสดงความจุของขวด
   - การเรียกชื่อวิธีการบรรจุนํ้าใสขวด
  3.6 ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิดระหวางทํากิจกรรม ดังนี้
   - มีเหตุผลในการเลือกอุปกรณอยางไร
   - จะเขียนแสดงวิธีการตักนํ้าใสขวดไดอยางไร
   - จะเรียกวิธีการบรรจุนํ้าใสขวดนี้วาอยางไร
   - จะเขียนวิธีแสดงความจุของขวดไดอยางไร
  3.7 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปลี่ยนแนวคิด
  3.8 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - การเรียกชื่อวิธีบรรจุนํ้าใสขวดวาอยางไร
   - การเลือกอุปกรณตักนํ้าเปนอยางไรบาง
   - การเขียนแสดงความจุของขวดเปนอยางไร
  3.9 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 112 “ตักอยางไร”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “จับหัว จับหู จับไหล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 612 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. ชุมชนใหมเกาเราก็รักษ
  2.1 ครูใหนักเรียนทุกคนนําแผนท่ีแสดงเสนทางระหวางบานตนเองกับโรงเรียนและสิ่งที่ตองการใหมีใน
ชุมชนมานําเสนอพรอมอธิบายเหตุผลประกอบและนําไปติดไวปายนิเทศ
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  2.2 ครใูหนกัเรยีนดแูผนทีช่มุชนทีน่กัเรยีนรวมกันทาํอกีครัง้และทบทวนสิง่ทีน่กัเรยีนตองการจะเปลีย่นแปลง
และตองใหมีสิ่งตาง ๆ ในชุมชนใหนักเรียนชวยกันตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรมีและควรเปลี่ยนแปลง ครูเขียนบนกระดาน 
นักเรียนอานพรอมกัน
  2.3 ครพูดูคุณกบันกัเรยีนวา “ชมุชนหรือหมูบานทีเ่ราอาศยัอยู เราไมอาจจะเปลีย่นแปลงบางอยางได แต
เราชวยกันดูแลสิ่งท่ีดีใหคงอยูได ในฐานะเปนคนในชุมชนนักเรียนจะชวยทําอะไรไดบาง
  2.4 ใหนักเรียนเขากลุม ๆ ละ 4 คน (ตามความเหมาะสม) และแตกลุมเลือกสถานท่ีหรือสิ่งที่ตองการจะ
ชวยดูแลรักษาใหคงอยูหรือสวยงาม ใหเขียนวิธปีฏิบัติ 
  2.5 กลุมนําเสนอผลงาน ครูและเพ่ือนรวมสะทอนความคิดเห็น 
  2.6 ครูและเพื่อน ๆ  ชวยกันเลือกกิจกรรมท่ีนาสนใจ 1 กิจกรรม เพื่อเตรียมตัวดําเนินการปฏิบัติจริงในวัน
พรุงนี้ โดยใหการบานแตละคนไปเตรียมอุปกรณถามี (ครูชวยพิจารณาในประเด็นที่เปนไปไดไมอันตรายและไมยุงยาก
สําหรับนักเรียน อาจจะเปนกิจกรรมที่ทําไดทุกวัน เชน การไมทิ้งขยะในท่ีชุมชน การทําความสะอาดศาลาวัดในวันพระ 
การไมขีดเขียนปายสาธารณะ หรือเปนกิจกรรมพัฒนาเฉพาะกิจ เปนตน)
  2.7 ครูใหนักเรียนศึกษาเรื่องทิศเพิ่มเติม จากบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู 
สิ่งแวดลอมรอบตัว เรื่อง ทิศท้ังสี่

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ประเมินตนเองเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาอยางประหยัดและคุมคา ในประเด็น
  - สิ่งท่ีทําไดดีแลว
  - สิ่งท่ียังไมไดทํา
  - สิ่งท่ีควรทําตอไป
  - สิ่งท่ีควรปรับปรุง
 3. ฟงเพลง/ทองบทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “จับหัว จับหู จับไหล” 
 2. นิทานเรื่อง “หมีกับฝูงผ้ึง”
 3. สถานการณ “ตักอยางไร”
 4. แบบฝกเสริมทักษะที่ 112 ตักอยางไร
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 5. ใบงาน “คําท่ีมี ห นํา” (ครูจัดทําเองตามความเหมาะสม)
 6. อุปกรณ ไดแก ขวดน้ํา ถาดรอง นํ้า อุปกรณตักนํ้า 2-3 ชนิด เชน แกวกาแฟ ขันนํ้าเล็ก กระปองพลาสติก 
กรวย กระดาษปรูฟ และปากกาเมจิก 
 7. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู สิ่งแวดลอมรอบตัว เร่ือง ทิศทั้งสี่

วัดและประเมินผล

สังเกต
- มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมระหวางการ
เรียนรู
- ความรับผิดชอบใน
การทํางานตามภาระ
และความมีนํ้าใจตอ
เพ่ือน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกเสริมทักษะที่ 
112 ตักอยางไร
- ใบงาน “คําท่ีมี ห นํา”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ การทําหนาที่
และการรับผิดชอบที่
บาน/หองเรียน และ
สิ่งตาง ๆ
-อานเขียนคําที่เปน
อักษรนําจากนิทาน
-อานแจกลูก สะกด
คําสรางคําใหมแตง
ประโยค คําที่มี ห เปน
อักษรนํา 

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
การเลือกวิธีบรรจุของใสขวด
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
เขียนวิธีแสดงความจุของขวด
-  ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

สังคมศึกษา
- บอกวิธีปฏิบัติการดูแลรักษาชุมชนหรือหมูบาน
- การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัด
สภาพแวดลอมชุมชน

ความเปนพลเมือง
- 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 1.1 ป.1/6 ท 1.1 ป.1/8 ท 4.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/3  ท 5.1 ป.1/1  ค 2.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 
ค 6.1 ป.1/5  ค 6.1 ป.1/6 ส 2.2 ป.1/2 ส 2.2 ป.1/3

สาระการเรียนรู 1. คําท่ีมี ห เปนอักษรนํา
 2. การตวง : เปรียบเทียบความจุ
 3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสถานที่สําคัญในชุมชน  

สัปดาหที่ 34 : แผนที่บานเรา
แผนการสอนวันที่ 170         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. ประเมินตนเองเกี่ยวกับการใชสิทธิ การทําหนาที่รับผิดชอบ (บาน/หองเรียน) ในรอบ 1 สัปดาห

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “จับหัว จับหู จับไหล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 612 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําที่มี ห เปนอักษรนํา
  2.1 ครูแจกใบความรู นิทานเรื่อง “เสือตาเหล” ใหนักเรียน
   2.2 ครูอานใหนักเรียนฟง ครูและนักเรียนอานพรอมกัน นักเรียนอานกลุมใหญ อานกลุมยอย อานเดี่ยว
   2.3 นักเรียนเขียน  ลอมรอบคําที่มี ห นํา แลวฝกอาน อานเปนคํา อานแจกลูกสะกดคํา
   2.4 ครูอานผันวรรณยุกต คําท่ีมี ห เปนอักษรนํา ตามแผนภูมิ (ภาคผนวก) ใหนักเรียนฟง
  2.5 นักเรียนอานตามและฝกอาน 2-3 รอบ
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  2.6 ครูแจกใบงานรายบุคคลนักเรียนทํากิจกรรมตามใบงาน “แตงประโยค” (ภาคผนวก)
  2.7 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.8 ครูแจกใบงานรายบุคคล ใบงานเติมคําในชองวาง เร่ือง “บานของฉัน” (ภาคผนวก)
  2.9 นักเรียนทํากิจกรรม
  2.10 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
 3. การตวง : เปรียบเทียบความจุ
   3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาทบทวนความรูที่เรียนผานมา (ตักอยางไร)
  3.2 สถานการณ ใบไหนดี ครูติดภาพสถานการณและคําสั่งบนกระดาน แนะนาํอุปกรณ ไดแก ขวด 3 ใบ 
(รูปทรงตางกัน) แกว 1 ใบ ถาดรอง นํ้า กระดาษปรูฟ และปากกาเมจิก
   3.3 ครูเลาสถานการณ “ปอบตองการเลือกขวดสําหรับบรรจุนํ้าใหไดมากท่ีสุด 1 ใบ เพื่อใชในการเดิน
ทางไปพักแรม แตปอบไมรูวาจะเลือกขวดใบไหนดี นักเรียนชวยคิดหาวิธีเลือกขวดใหปอบที” ขวด 3 ใบ แกว
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   3.4 นักเรียนเขากลุม ตัวแทนกลุมรับอุปกรณจากครู ครูแนะนําอุปกรณ อธิบายคําสั่งแลวใหนักเรียนอาน
คําสั่งพรอมกัน 2 รอบ 
   คําสั่ง
   - ใหนักเรียนชวยกันหาวิธีเลือกขวดใบท่ีมีความจุมากที่สุด
    - เขียนแสดงวิธีการหาความจุของขวด
    - นําเสนอผลงาน 
  3.5 นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ครเูดนิดกูารทาํกจิกรรม ฟงแนวคดินกัเรยีน ครใูชคาํถามกระตุนการคดิ ดงันี้
   - ทําอยางไรจึงจะรูไดวาขวดใบไหนสามารถบรรจุนํ้าไดมากที่สุด
   - มีวิธีการอยางไรในการหาความจุของขวดแตละใบ
   - จะเรียกวิธีการหาความจุนี้วาอยางไร
   - จะเขียนแสดงวิธีการหาความจุของขวดใหไดอยางไรจึงจะเขาใจงาย ๆ
  3.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.7 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - มีวิธีการหาความจุของขวดไดอยางไร
   - มีวิธีเปรียบเทียบความจขุองขวดอยางไร
   - เรียกวิธีการหาความจุนี้วาอยางไร
   3.8 ครูใหนักเรียนตรวจสอบความรูจากบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู การชั่ง 
เรื่อง สนุกกับเกมทายบท 
  3.9 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ 113 และ 114 ใบไหนดี แบบฝกเสริมทักษะที่ 115 เปรียบเทียบ
นํ้าหนัก
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การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “เกะกะ” และทําทาประกอบ  
 2. รวมดวยชวยชุมชน 
  2.1 ครแูละนกัเรยีนชวยกนัทบทวนกิจกรรมท่ีจะดาํเนนิการ “รวมดวยชวยชมุชน” (กรณ ีเลอืกการทําความ
สะอาดถนนในหมูบาน : ครูติดตอผูนําชุมชน/หมูบานเพ่ือดูวาปลอดภัยหรือการใหความรวมมือจากผูใหญ)
  2.2 ครูและนักเรียนตรวจสอบอุปกรณและเตรียมเสนทาง (ดูจากแผนที่ที่ทําไว)
  2.3 ครูและนักเรียนรวมกันดําเนินการ “รวมดวยชวยชุมชน”
  2.4 นักเรียนเลาถึงความประทับใจ“รวมดวยชวยชุมชน”ครั้งนี้  
  2.5 ครแูนะนาํใหนกัเรยีนนาํกจิกรรมอืน่ๆทเีพือ่นนาํเสนอไปปฏบิตัจิรงิเพ่ือแสดงถงึความรกัและกตญัตูอ
ชุมชมซึ่งเปนบานเกิด 
 
กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทรองเลน/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 13 อธรรมปราบอธรรม
 4. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
 7. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “จับหัว จับหู จับไหล” “เกะกะ”
 2. สถานการณ “ใบไหนดี”
 3. แบบฝกเสริมทักษะ 113 และ 114 “ใบไหนดี” แบบฝกเสริมทักษะท่ี 115 “เปรียบเทียบนํ้าหนัก”
 4. ใบงาน “แตงประโยค” “บานของฉัน”
 5. นิทานเรื่อง “หมีตาเหล”
 6. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู การช่ัง เร่ือง สนุกกับเกมทายบท
 7. สารคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ลาํดบัที ่13 อธรรมปราบอธรรม ในแทบ็เลต็ (Tablet) 
มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา 

ภาคบาย
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมระหวางการ
เรียนรู
- ความรับผิดชอบใน
การทํางานตามภาระ
และความมีนํ้าใจตอ
เพื่อน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกเสริมทักษะ 113 
และ 114  ใบไหนดี แบบ
ฝกเสริมทักษะที่ 115 
เปรียบเทียบนํ้าหนัก
- ใบงาน “แตงประโยค” 
“บานของฉัน”

ภาษาไทย
-พูดสะทอน/ประเมิน
ตนเองเก่ียวกับการ
ใชสิทธิ การทําหนาที่
รับผิดชอบ (บาน/
หองเรียน)
- อานแจกลูก สะกด
คาํแตงประโยค เขียน
คําที่มี ห นํา
- อานผันวรรณยุกต 
คําที่มี ห เปนอักษรนํา

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
เขียนแสดงวิธีการหาความจุ
ของขวด
- การอธิบายแนวคิดและใหเหตุผล
วิธีเปรียบเทียบความจุของขวด
-  ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

สังคมศึกษา
บําเพ็ญประโยชนสถานท่ีสําคัญในชุมชน

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช หนงัสือ ให
เขาที่เปนระเบียบ สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง
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แผนการสอน606

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 607

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน608

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 609

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน610

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน 611

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน612

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

_  _  _  

_  _  _  

_  _  _  

 

 

 

 



แผนการสอน 613

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน614

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน 615

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน616

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน 617

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน618

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน 619

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน620

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 621

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน622

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 623

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน624

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 625

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน626

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน 627

สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แผนการสอน628

สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 34สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 34 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน 633

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ หนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน ที่อื่นๆระหวางวันหยุด

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “ไขพะโล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 616 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. สัญลักษณ
  2.1 ครูรองเพลง “ขามถนน” 1 รอบ นักเรียนกับครู รองเพลง และทําทาทางประกอบ
   - สนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนทองถนนและสัญลักษณตางๆ
  2.2 นักเรียนเขากลุม ครูแจกสัญลักษณใหกลุมละชุด เชน ไฟจราจร ทางมาลาย ปายหามเขา 
  2.3 ครูติดคําส่ังบนกระดานใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ
   คําส่ัง 1. ใหนักเรียนพูดคุยเก่ียวกับความหมายของสัญลักษณ
     2. เลาประสบการณเก่ียวกับสัญลักษณ
     3. นําเสนอผลงาน
  2.4 ครูแจกอุปกรณกระดาษสี กระดาษขาว กาว และอื่นๆ ใหกลุมละ 1 ชุด และอธิบายคําสั่ง
   คําส่ัง 1. ใหนักเรียนตกลงกันเลือกสัญลักษณ หรือปาย 3 ชนิด
     2. รวมกันจัดทําและเขียนบัตรคําประกอบสัญลักษณ/ปาย
     3. นําเสนอผลงาน
  2.5 นักเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 
ท 3.1 ป.1/5 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 ศ 2.1 ป.1/4 ต.1.2 ป.1/2 ต.1.2 ป.1/3 ต.3.1 ป.1/1 ต 4.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. สัญลักษณ 
                   2. ทบทวนจํานวน
            3. คําศัพท sandwich, hamburger, salad
      4. ประโยค  I like…………….. .  I don’t like ………………… .

ภาคเชา

สัปดาหที่ 35 : ออมสิน ออมทรัพย
แผนการสอนวันที่ 171          (เวลา 5 ชัว่โมง) 



แผนการสอน634

สัปดาหที่ 35 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.6 นักเรียนนําเสนอผลงานการใชสัญลักษณ เชน บอกช่ือสิ่งที่ทํา วิธีใช
   - นักเรียนอานจากบัตรคํา
  2.7 นักเรียนเขียนปายสัญลักษณในสมุดงาน
  3. ทบทวนจํานวน
  3.1 กิจกรรมจับคู ครูทบทวนความรูเดิม ดวยกิจกรรมจับคูภาพกับตัวเลข เชน

   1) ครอูธบิายคาํสัง่และแนะนาํใบงานแลวใหนกัเรยีนทาํใบงานทบทวนจาํนวน กจิกรรมจบัคู เปนรายบคุคล
   2) นักเรียนนําเสนอผลงาน 
   3) อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป 
     ประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ นักเรียนมีวิธีหาคําตอบอยางไร
  3.2 กิจกรรมเปนศูนย (0) ครูทบทวนจํานวนศูนย (0) จากภาพ
   1) ครูติดภาพสัตวบนกระดาน 2 แผน (แตละอยางมีจํานวนเทากัน) ครูอธิบายคําสั่งและใหนักเรียน
อานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ
    คําส่ัง ใหนักเรียนเลาเรื่องจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณใหไดหลากหลายประโยค

   

3 ๓ สาม

         

          

15 ๑๕ สิบหา
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แผนการสอน 635

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2) นกัเรยีนเลาเรือ่งจากภาพและเขียนประโยคสัญลกัษณ (เชน มกีระตายอยูเกาตวั ตกใจกระโดดหนี
ไปเกาตัว เหลือกระตายกี่ตัว ประโยคสัญลักษณ 9 – 9 =  เปนตน) 
     3) นักเรียนนําเสนอผลงาน 
     4) อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป ประเด็นการอภิปรายรวมกัน คือ นักเรียนมีวิธีหาคําตอบอยางไร
   5) นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะท่ี 116 จับคูจํานวน และ แบบฝกทักษะที่ 117 เขียนจํานวน

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ไขพะโล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 616 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับอาหาร sandwich, hamburger, salad
   2.1 นักเรียนทอง Chant “fruit salad” พรอมทําทาประกอบ
   2.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนชอบและใหนักเรียนบอกช่ืออาหารท่ีชอบทีละคน 
   2.3 ครแูสดงภาพหรอืของจรงิ sandwich ใหนกัเรยีนดพูรอมกบัพดูวาsandwich ใหนกัเรยีนพดูตามและ
ทําเชนนี้จนครบทุกคํา (sandwich, hamburger, salad)
   2.4 ครูติดภาพ sandwich, hamburger, salad บนกระดาน ครูพูดคําศัพททีละคําแลวปรบมือใหจังหวะ 
2 ครั้ง เชน sandwich // hamburger // salad // 
   2.5 นักเรียนพูดคําศัพทและปรบมือใหจังหวะเอง
   2.6 ครูบอกนักเรียนวาถาเราชอบอาหารใดใหเราบอกวา I like …… (อาหารที่ชอบ) ครูพูดใหนักเรียนพูด
ตามจนครบทุกคําศัพท (I like sandwich. I like hamburger. I like salad.) 
   2.7 ใหนักเรียนเลนเกมสงบอลคําศัพท 
   2.8 ใหนักเรียนทําใบงานโดยวาดภาพอาหารท่ีชอบและอาหารท่ีไมชอบ 
   2.9 ครูคัดเลือกนักเรียนอาสาสมัครที่พูดคลอง ๆ ออกมานําเสนอภาพของตนพรอมกับพูดวา 
     I like…….. 
     I don’t like……………..

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการเลือกซื้อ/ใชสินคาอยางประหยัดและคุมคา
 3. ทองบทอาขยาน/บทรอยกรอง/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง      



แผนการสอน636

สัปดาหที่ 35 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. เพลง “ไขพะโล” “ขามถนน”
 2. แบบฝกที่ 116 จับคูจํานวน และ 117 เขียนจํานวน
 3. บัตรภาพเครื่องหมาย สัญญาณ, สัญลักษณ ,โรงพยาบาล, หองน้ํา, ถนน, โรงเรียน, โรงแรม โรงอาหาร
 4. บัตรภาพ sandwich, hamburger, salad
 5. เกมสงบอลคําศัพท
 6. ใบงานกิจกรรมจับคู
 7. Chant “fruit salad”

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามที่ได
รับมอบหมาย
- มีสวนในกิจกรรม
และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกเสริมทักษะที่ 
116 จับคูจํานวน และ 
117 เขียนจํานวน
- ใบงานกิจกรรมจับคู

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ หนาที่และการรับ
ผิดชอบที่บาน/หองเรียน 
ทื่อื่นๆระหวางวันหยุด
- พูดคุยประสบการณ
อาน บอกความหมาย 
เก่ียวกับ เครื่องหมาย
และสัญลักษณ
- เขียนบัตรคําประกอบ
สัญลักษณ/ปาย

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิด  เลาเรื่องจาก
ภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ 
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทาง คณิตศาสตรในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

ศิลปะ
- การรวมกิจกรรมทางดนตรีอยาง
สนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทางประกอบ
เพลงอยางมั่นใจ

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตองตาม
หลักการอาน
- อานออกเสียงและสะกดคําเก่ียวกับ
คําศัพทเกี่ยวอาหาร
- พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการ
สื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงายๆ เก่ียวกับ
เรื่องใกลตัวโดยใชประโยค
 I like…………….. . 
 I don’t like ………………… .

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของเคร่ืองใช 
หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม ทําความ
สะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน และที่ตางๆ

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง อึ่งอาง และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. สัญลักษณ (การจราจร)
  2.1 ทบทวนผลงานการนําเสนอกิจกรรมท่ีผานมา
   - อานบัตรคํา ชื่อสัญญาณไฟ เชน ไฟแดง/ไฟเขียว/ไฟเหลือง/ทางมาลาย
  2.2 ใหนกัเรียนเขากลุม แลวแตละกลุมเลือกต้ังชือ่กลุมใหสอดคลองกับสญัลกัษณ/เรือ่งราวเก่ียวกับการ
จราจร
  2.3 ครูแจกใบงาน/คําถามใหกลุมละ 1 คําถาม ใหนักเรียนสมาชิกกลุม ชวยกันคิด จินตนาการ เชน
   - จะเกิดอะไรขึ้นถามีตํารวจจราจร
   - จะเกิดอะไรขึ้นถาไมมีกฎจราจร
   - จะเกิดอะไรขึ้นถาไมมีปายหรือสัญญาณการจราจร
   - จะเกิดอะไรขึ้นถาสัญลักษณ/ปายการจราจรไมถูกตอง
       เปนตน
  2.4 นักเรียนแตละกลุมชวยกันคิดจินตนาการสถานการณจําลอง จากคําถามที่ไดรับ ครูเดินดู ฟงแนวคิด
และใชคําถามกระตุนการคิด

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 1.1 ป.1/8 ค 1.1 ป. 1/1
ค 1.1 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 
ต.1.2 ป.1/2 ต.2.1 ป.1/3 ต.2.2 ป.1/1 

สาระการเรียนรู 1. สัญลักษณ 
       2. ทบทวน : คาประจําหลัก
          3. คําศัพท sandwich, hamburger, salad
       ประโยค  I like…………….. .  I don’t like ………………… .

ภาคเชา

สัปดาหที่  35 :  ออมสิน ออมทรัพย
แผนการสอนวันที่ 172          (เวลา 5 ชัว่โมง) 
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   - ตอนแรกจะเปนอยางไร
   - จากนั้นจะเปนอยางไร
   - แลวที่สุดจะเปนอยางไร
  2.5 นักเรียนแตละกลุม ชวยกันเลาสถานการณจําลอง แลวนําไปเขียนในกระดาษปรูฟ วาดภาพประกอบ
  2.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.7 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุป ในประเด็น
   - ความสําคัญของสัญลักษณ/ปาย การจราจร
   - ลักษณะของสัญลักษณ/ปาย การจราจรเปนอยางไร
   - ความหมายของสัญลักษณ/ปาย การจราจร
  2.8 ครูใหนักเรยีนศึกษาบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ชางนอยนารัก เร่ือง 
ประโยค สัญลักษณ เครื่องหมาย และสัญญาณ
  3. ทบทวน : คาประจําหลัก 
   3.1 กจิกรรม “จะหาคําตอบอยางไร” ครทูบทวนความรูเดมิ เรือ่ง คาประจําหลักโดยใชแผนภูมคิาประจําหลัก

หลักสิบ หลักหนวย

10 3

13

  3.2 ครอูธบิายคําสัง่และแนะนําแบบฝก แลวใหนกัเรยีนทาํกจิกรรมรายบุคคล แบบฝกทกัษะท่ี 118 จะหา
คําตอบอยางไร
  3.3 นักเรียนเขากลุม ครูแจกใบงานหาคาประจําหลัก พรอมอุปกรณ (ไดแก กระดาษบรูฟ 
ปากกาเมจิก บล็อก/ตัวนับ)
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  3.4 ครูอธิบายคําส่ัง แนะนําอุปกรณ แลวใหนักเรียนอานคําสั่งพรอมกัน 2 รอบ

ภาคบาย

ใบงานหาคาประจําหลัก

คําส่ัง ใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบและเขียนแสดงจํานวนในขอตอไปน้ี
  1. ฉันอายุตํ่ากวา 19 ป แตมากกวา 17 ป จํานวนหลักสิบของฉันคือจํานวนใด
   ใหนักเรียนชวยกันวาด  แสดงจํานวนอายุ
  2. มีจํานวนครบสิบ กี่สิบ จึงจะเทากับ 100
   ใหนักเรียนชวยกันวาด  แสดงจํานวนและอธิบายเหตุผลประกอบ

  3.5 นักเรียนทํากิจกรรมใบงานหาคาประจําหลัก ครูเดินดูและฟงแนวคดินักเรียน ใชคําถามกระตุน
   - รูไดอยางไรวาเปนจํานวนน้ัน
   - จะมาไดอยางไร
  3.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน 
   3.7 อภปิรายรวมกันทัง้ชัน้และสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทัง้ชัน้ คอื นกัเรียนมวีธิหีาคาํตอบไดอยางไร
  3.8 นกัเรยีนทาํแบบฝกเสรมิทกัษะ แบบฝกที ่118 “จะหาคาํตอบไดอยางไร” แบบฝกที ่119 “คาประจาํหลัก” 

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง อึ่งอาง และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 613 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับอาหาร sandwich, hamburger, salad
  2.1 นักเรียนทอง “Fruit Salad” พรอมทําทาประกอบ
  2.2 นักเรียนทบทวนคําศัพทโดยใชประโยค I like …… (ผลไม/อาหาร/ขนม/สิ่งที่ชอบ)
     banana, apple, orange, mango, papaya
     sandwich, hamburger, salad 
     cake, balloon, gift, card 
  2.3 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช
  2.4 ใหนักเรียนฟงและฝกรองเพลง I like This ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn 
ภาคเรียนที่ 2 หนวย My Food : Songs /Chants 
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  2.5 ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทเพิ่มเติมบทเรียน What are you doing? ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ 
Genki English ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) word 2) song 3) games โดยใหนักเรียน
ฟงและฝกออกเสียง 
  2.6 ครูเติมเต็มความรูโดยระบุอักษรและเสียงตัวอักษรตางประเทศเทียบกับภาษาไทย 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนแนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการใชทรัพยากรหองเรียนอยางประหยัด/คุมคา
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/สูตรคูณ
 4. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “อึ่งอาง” 
 2. แบบฝกที่ 118 “จะหาคําตอบไดอยางไร” แบบฝกท่ี 119 “คาประจําหลัก” 
 3. ใบงาน “หาคาประจําหลัก”
 4. สัญลักษณ/เครื่องหมาย/สัญญาณ
 5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ชางนอยนารัก เร่ือง ประโยค สัญลักษณ 
เครื่องหมาย และสัญญาณ
 6. เพลง I like This ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียนท่ี 2 หนวย My Food : 
Songs /Chants 
 7. บทเรียน What are you doing? ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนท่ี 1 Menu : 
1) word 2) song 3) games 
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามท่ีได
รับมอบหมาย
- มีสวนในกิจกรรม
และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรม

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน การหาคําที่มี 
ตัวสะกด
- แบบฝกเสริมทักษะที่ 
118  “จะหาคําตอบได
อยางไร”
- แบบฝกเสริมทักษะ
ที่119  “คาประจํา
หลัก”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณการ
ใชสิทธิ การทําหนาที่และ
การรับผิดชอบที่บาน/
หองเรียน และที่ตางๆ
- อาน บอกความหมาย 
ขอความ เครื่องหมาย
และสัญลักษณ
- คัดคําที่มีตัวสะกดจาก
แผนภูมิ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิด  และใหเหตุผล
วิธีหาคําตอบโดยใชคาประจําหลักจาก
สถานการณที่กําหนดให
- ใชความรู ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
- ระบุอักษรและเสียงตัวอักษรตางประเทศเทียบกับภาษาไทย 
- อานออกเสียงและสะกดคําเกี่ยวกับคําศัพทเก่ียวอาหาร
- พูดโตตอบดวยคําส้ันๆ งายๆ ในการสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกลตัวโดยใชประโยค
 I like…………….. . 
  I don’t like ………………… .

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของ
เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบสวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน 
และบริเวณใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาหองเรียน

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ลู ลา เล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 609 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. สัญลักษณ (ตามอาคารสถานท่ี)
  2.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับเครื่องหมาย สัญลักษณ สัญญาณที่พบเห็น
  2.2 ครูชวนนักเรียนพูดเลาประสบการณเก่ียวกับสัญลักษณ/สัญญาณ ที่เคยพบเห็นระหวาง
เดินทางไปสถานที่ตางๆ
  2.3 แบงนักเรียนเปนกลุม ครูแจกอุปกรณใหกลุมละ 1 ชุด ใหเลือกวาดภาพ สัญลักษณ 
และเขียนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ 
  2.4 นําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  2.5 นักเรียนชวยกันอานรายละเอียดจากสัญลักษณ
  2.6 ใหนกัเรียนทํากจิกรรมรายบุคคลวาดภาพระบายสีเกีย่วกับสญัญาณ/สญัลักษณ (ตามอาคารสถานท่ี
ที่ชอบ) พรอมเขียนรายละเอียดตามสัญลักษณที่วาด
  2.7 นักเรียนวาดภาพและจดบันทึกรายละเอียดสัญญาณ/สัญลักษณตางๆ ในสมุดบันทกึ

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 1.1 ป.1/8 ท 3.1 ป.1/5 
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 ค 6.1 ป.1/4 
ค 6.1 ป. 1/5 ค 6.1 ป. 1/6 ส 2.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/2 ส 3.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/3 

สาระการเรียนรู 1. สัญลักษณ (ตามอาคารสถานท่ี)
            2. ทบทวนการบวก
                     3. การออม

ภาคเชา

สัปดาหที่  35 :  ออมสิน ออมทรัพย
แผนการสอนวันที่ 173          (เวลา 5 ชัว่โมง) 
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 3. ทบทวน : การบวก
  3.1 ครูทบทวนความรูเดิม 
    เชน 3 + 9 หรือ 8 + 6 
    1) ใหนักเรียนชวยกันแสดงวิธีคิดอธิบายเหตุผล ครูรอคําอธิบายจากนักเรียน (เชน ตองทําใหตัวใด
ตัวหนึ่งเต็ม 10 กอนแลวคอยไปรวมกับตัวที่เหลือ) 
    2) ครอูธบิายคําสัง่และแนะนาํอุปกรณ แลวใหนกัเรยีนทาํกิจกรรมรายบคุคลแบบฝกเสรมิทักษะ แบบ
ฝกเสรมิทักษะที่ 120 “มาบวกกันเถอะ” และแบบฝกเสริมทักษะท่ี 121 “ลองบวกดูซิ”  
   3) นักเรียนนําเสนอผลงาน 
    4) อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป 
     ประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
    นักเรียนมีวิธีคิดหาคําตอบไดอยางไร
  ตัวอยาง

  3.2 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะที่ 122 มาบวกกันเถอะ

ทางหนีไฟ

แสดงทางออกเมื่อมีเหตุ
อันตรายมาก

สุขาหญิง

แสดงหองนํ้าหญิง

สุขาชาย

แสดงหองนํ้าชาย

โทรศัพท

แสดงจุดที่มีโทรศัพท
ติดตอ
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การเรียนรู
 1 Brain Gym รองเพลง “โอดนตรี” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 624 ภาคเรียนท่ี 1)
 2 การออม
   2.1 ครูถามนักเรียนแตละวันพอแมใหเงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท
  2.2 นักเรียนพูด/นําเสนอเกี่ยวกับการใชจายเงินของตนเองในแตละวันใชทําอะไรบาง (ซื้อขนม, ไอศกรีม, 
อุปกรณการเรียน, การตัดผม, ซื้อของตลาดนัด, เลนสไลดเดอร, คารถ เปนตน) ครูเขียนสิ่งที่นักเรียนซื้อบนกระดาน
  2.4 ครูชวนนักเรียนเลือกสิ่งท่ีซื้อที่ครูเขียนไวบนกระดาน สิ่งไหนจําเปนหรือไมจําเปนพรอมใหเหตุผล
  2.5 ครูชวนนักเรียนสนทนาตอเกี่ยวกับการใชจายเงิน 
   - ถาในแตละวันนักเรียนใชเงินคาขนมที่พอแมใหมาจนหมดจะเปนอยางไร (ไมมีเงิน, แมดุ, ยากจน)
   - ถานักเรียนแบงเงินคาขนมท่ีพอแมใหมาเหลือไวหยอดกระปุกออมสินนักเรียนคิดวาจะเปนอยางไร 
(มีเงินมาก, ซื้อของไดมาก, รวย, มีเงินใชจาย ตามตองการ เปนตน)
  2.3 นักเรียนแตละคนบอกวิธีการออมเงินของตนเอง ครูจดบันทึกบนกระดานแลวรวมกันอภิปรายวิธีการ
ออมเงินของนักเรียนแตละคนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ครูแนะนําเพิ่มเติม
  2.4 ครูนํานักเรียนรองเพลงออมสิน พรอมทําทาทางประกอบอยางอิสระ และอภิปรายสรุปเน้ือหา
ในบทเรียน
  2.5 นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมบทเรียน Learning Object ใน แท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ฉลาดออม
ฉลาดใช เรื่อง เงินซื้ออะไรไดบาง เรื่อง การออม
  2.6 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูจากการศึกษาบทเรียน

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนแนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรยีน และบริเวณใกลเคียง

ภาคบาย



แผนการสอน 645

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. เพลง “ลูลาเล” “โอดนตรี”
 2. แบบฝกเสริมทักษะที่ 120 “มาบวกกันเถอะ” แบบฝกเสริมทักษะท่ี 121 “ลองบวกดูซิ” และ แบบฝกเสริม
ทักษะ 122 “มาบวกกันเถอะ”
 3. เครื่องหมาย/สัญลักษณ/สัญญาณ
 4. Learning Object ใน แท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ฉลาดออมฉลาดใช เร่ือง เงินซื้ออะไรไดบาง เร่ือง การ
ออม

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย
- มีสวนในกิจกรรมและ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน เรื่อง การสราง
คําใหม
- แบบฝกเสริมทักษะที่ 
120 “มาบวกกันเถอะ” 
แบบฝกเสริมทักษะท่ี 121 
“ลองบวกดูซิ” และ แบบ
ฝกเสริมทักษะ 122 “มา
บวกกันเถอะ”
- การวาดภาพ สัญญาณ/
สัญลักษณตาง ๆ

ภาษาไทย
-อาน เขียน คํา บอก
รายละเอียดเก่ียวกับ 
เครื่องหมาย สัญลักษณ
เครื่องหมาย สัญลักษณ 
สัญญาณที่พบเห็น

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิด  
และใหเหตุผลแสดงวิธีหา
คําตอบจากสถานการณที่
กําหนดให
-  ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

สังคมศึกษา
- ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว
- ระบุสินคา บริการ การ
ใชจายเงินในชีวิตประจําวัน 
- เห็นประโยชนของการ
ออม ใชทรัพยากรอยาง
ประหยดั

ศิลปะ
- การรวมกิจกรรมทางดนตรีอยางสนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทางประกอบเพลงอยางมั่นใจ

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บ
สิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ 
ใหเขาที่เปนระเบียบ
สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณ
ใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณที่ประทับใจ

การเรียนรู
  1. Brain Gym เพลง “1 2 3 ซายขวา” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 618 ภาคเรียนท่ี 1)
  2. สัญลักษณ
  2.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับ สัญลักษณ ที่มีในอาคารสถานที่ จากที่เรียนมาแลวติดปายสัญลักษณ ไวตามมุม
ตางๆของหองเรียน ดังตัวอยาง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/1 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 ส 3.1 ป.1/1 ส 3.1 ป.1/2 ส 3.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/3 

สาระการเรียนรู 1. สัญลักษณ
          2. ทบทวน การบวก
 3. ประหยัดรูคุณคา

ภาคเชา

สัปดาหที่  35 :  ออมสิน ออมทรัพย
แผนการสอนวันที่ 174          (เวลา 5 ชัว่โมง) 

  2.2  ครจูาํลองสถานการณ เชน ขณะน้ีทกุคนอยูในตกึหรอือาคารสูงและเกิดเหตเุพลงิไหม นกัเรียนจะเลือก
ไปที่ปายใด
   - ถานักเรียนตองการใชหองสุขา นักเรียนจะเลือกไปท่ีปายใด
   - ถานักเรียนตองการใชโทรศัพทสาธารณะ (นักเรียนจะเลือกไปท่ีปายใด)
  2.3 นกัเรียนเลนบทบาทสมมติ
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  2.4 นักเรียนตั้งคําถาม – ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสัญญาณ/สัญลักษณตางๆ
 3. ทบทวน การบวก
  3.1 กิจกรรม “เทาไรกับเทาไร” ครูทบทวนความรูเดิม เร่ืองเทาไรกับเทาไร โดยใชบัตรตัวเลขเชน

    1) ใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบพรอมบอกเหตุผล ครูรอคําอธิบายจากนักเรียน
    2) ครูแนะนําใบงานเทาไรกับเทาไร (ภาคผนวก) ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณ แลวใหนักเรียน
ทําใบงานรายบุคคล
    3) นักเรียนนําเสนอผลงาน 
  3.2 กจิกรรม “โยงเสนจับคู” ครูทบทวนความรูเดิม เชน 

   1) ครแูนะนําใบงาน ครูอธิบายคาํส่ัง แลวใหนกัเรยีนทาํใบงานรายบุคคล “โยงเสนจับคู” (ภาคผนวก)
    2) นักเรียนนําเสนอผลงาน 
    3) อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป 
     ประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
     นักเรียนมีวิธีการหาคําตอบไดอยางไร 

9 กับ 1 เปน

8 กับ 2 เปน

7 กับ 3 เปน

15 + 3

12 + 13

18 + 7

10 + 8
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การเรียนรู
 1. Brain Gym “1 2 3 ซายขวา” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 618 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. ประหยัดรูคุณคา
  2.1 ครูเลานิทาน เรื่องตุกตุนไปตลาด (ภาคผนวก)
  2.2 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทาน ในประเด็น
   - ชอบตัวละครตัวไหน เพราะอะไร
   - ใครรูบางวาตุกตุนใชเงิน 7 บาท ไปอยางไร
   - วิธีการที่เราจะชวยตุกตุนรูวาเงิน 7 บาท หายไปไหน ควรทําอยางไร (จดบันทึก ใหเพื่อนชวยจํา 
ทาํบัญชี เปนตน)
  2.3 ใหนักเรียนชวยกันทําบัญชีบันทึกรายจายของตุกตุน

ภาคบาย

  2.4 นักเรียนทําบัญชีรายจายของตนเองภายใน 1 วัน (วันที่ผานมาแลว) จะไดรูวามีเงินอยูเทาไร ซื้ออะไร
บาง และมีเงินเหลืออยูเทาไร
  2.5 นักเรียนนําเสนอผลงานการบันทึกบัญชีรายจายของตนเอง
  2.6  ครูใหนักเรียนชวยกันบอกสิ่งท่ีไดจากการบันทึกบัญชี เชน
   - รูวาซ้ืออะไรบาง
   - รูวาเหลือเงินเทาไร
   - สามารถวางแผนเก็บเงินซื้อของที่อยากได เปนตน
  2.7 ครูแนะนําใหนักเรียนลองทําบัญชีการจายเงินของตนเอง 
   2.8 ใหนกัเรียนศกึษาเพิม่เตมิบทเรยีน Learning Object ใน แท็บเลต็ หนวยการเรยีนรู ฉลาดออมฉลาด
ใช เรื่อง การใชจายเงินในชีวิตประจําวัน เรื่อง ประโยชนของการออม
  2.9 ครูใหการบานนกัเรยีนเตรยีมอปุกรณมาทํากระปกุออมสนิจากบาน (เชน กระปองแปง, กาว, กระดาษ
สี)

ตัวอยางบัญชีรายจาย
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กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนแนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทองบทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 3. ชวยกันตรวจสภาพเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “1 2 3 ซายขวา” 
 2. นิทานเรื่อง “ตุกตุนไปตลาด”
 3. ใบงาน “เทาไรกับเทาไร” “โยงเสนจับคู”
 4. สัญลักษณ/ปาย 
 5. Learning Object ใน แท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ฉลาดออมฉลาดใช เร่ือง การใชจายเงินในชีวิตประจําวัน 
เรื่อง ประโยชนของการออม

วัดและประเมินผล

สังเกต
- ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย
- มีสวนในกิจกรรมและ
ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
เลนบทบาทสมมติ

ตรวจช้ินงาน
บัตรตัวเลขกิจกรรม 
“เทาไรกับเทาไร” “โยง
เสนจับคู”

ภาษาไทย
- เลาประสบการณที่
ประทับใจ
- ตอบคําถามและแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
สัญญาณ/สัญลักษณ
ตาง ๆ

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิด และ
ใหเหตุผลแสดงวิธีหาคํา
ตอบจากสถานการณที่
กําหนดให
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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วัดและประเมินผล

สังคมศึกษา
- ระบุสินคา บริการ การ
ใชจายเงินในชีวิตประจําวัน 
- เห็นประโยชนของการ
ออม ใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด

ศิลปะ
- การรวมกิจกรรมทางดนตรีอยางสนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทางประกอบเพลงอยางมั่นใจ

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บ
สิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ 
ใหเขาที่เปนระเบียบ
สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียน และบริเวณใกล
เคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 1.1 ป.1/7 ท 1.1 ป.1/8 ท 1.3 ป.1/3 
ท 2.1 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 ค 6.1 ป.1/4 
ค 6.1 ป. 1/5 ค 6.1 ป. 1/6 ศ 1.1 ป.1/3 ง 1.1 ป.1/2 

สาระการเรียนรู 1. สัญลักษณ และเคร่ืองหมาย
             2. ทบทวน การบวก
 3. กระปุกชวยออม

สัปดาหที่  35 :  ออมสิน ออมทรัพย
แผนการสอนวันที่ 175          (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. สะทอนการใชสิทธิและการใชทําหนาที่รับผิดชอบ(บาน/ หองเรียน/ที่อื่นๆ) ตลอด 1 สัปดาห

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “มือ ตัก ไหล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. สัญลักษณ และเครื่องหมาย
    2.1 นักเรียนรวมกันรองเพลง “ขามถนน”
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับสัญลักษณที่เรียนมาแลวในประเด็น
   - ลักษณะสัญญาณ/สัญลักษณที่พบเห็นในท่ีตางๆ
   - วิธีปฏิบัติตามสัญลักษณ/สัญญาณตางๆ 
   - จะเปนอยางไรถาไมปฏิบัติตามสัญญาณ/สัญลักษณ ใหถูกตอง
  2.3 นักเรียนทําสมุดเลมเล็ก สัญลักษณและสัญญาณจราจร
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  2.4 นําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
 3. ทบทวน การบวก
    3.1 กิจกรรม “ประโยคสัญลักษณการบวก”ครูทบทวนความรูเดิม เร่ืองประโยคสัญลักษณการบวก เชน 
ใหนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ มีปลาทอง 12 ตัว เทรวมกับปลาทอง 8 ตัว เปนปลาทองกี่ตัว

   12+8 = 

     1) ใหนักเรียนชวยกันแสดงและวิธีการหาคําตอบ
   2) ครูแจกใบงานการเขียนประโยคสัญลักษณ ครูอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณ แลวใหนักเรียน
ทําใบงานรายบุคคล
   3) ครูแจกใบงาน “เลาเรื่องกันเถอะ” (ภาคผนวก) แลวใหนักเรียนทํางานรายบุคคล 
     4) นักเรียนนําเสนอผลงาน 
   5) ประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
    - การเขียนสัญลักษณ/เครื่องหมายแทนการเพ่ิมและการเพ่ิมขึ้นเปนอยางไร
    - การเขียนประโยคสัญลักษณแทนการบวกเปนอยางไรไดบาง
  3.2 กิจกรรม “เลาเรื่องการบวก” ครูทบทวนความรูเดิมโดยชูบัตรการบวกแลวเลาเรื่อง
   เชน 16 + 17 = 
    สมมีแมว 16 ตัว เปกเอามาใหสมอีก 17 ตัว สมมีแมวทั้งหมดกี่ตัว
  3.3 ครูใหบัตรการบวก เชน 32 + 57 =  แลวใหนักเรียนเลาเรื่องจากประโยคสัญลักษณ 
  3.4 ครูแจกใบงาน “มาเลาเร่ืองการบวก”(ภาคผนวก) ครูอธิบายคําสั่ง แลวใหนักเรียนทํากิจกรรมราย
บุคคล
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน 

(ปก)
สมุดภาพสัญลักษณ
และสัญณาณของ

ด.ช/ด.ญ……………..
................................

วาดภาพ

ไฟเหลือง

วาดภาพ

ไฟเขียว

วาดภาพ

ไฟแดง

วาดภาพ

ปายหามเขา

วาดภาพ

ทางมาลาย
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   3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
    - การเขียนสัญลักษณแทนการรวมและการเพ่ิมขึ้นเปนอยางไร
   - การเขียนประโยคสัญลักษณการบวกเปนอยางไร
   - นักเรียนมีวิธีการเขียนเลาเรื่องไดอยางไร
   - เราสามารถสรางโจทยปญหาการบวกไดกี่แบบ (2 แบบ คือ การนํามารวม และการนํามาเพิ่ม)
  3.7 นักเรียนทําใบงาน แกโจทยปญหาใหที (ภาคผนวก)

การเรียนรู
 1. Brain Gym “มือ ตัก ไหล” และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 614 ภาคเรียนท่ี 1) และรองเพลง 
“เก็บของ” 
    เก็บของใหถูกที่ เก็บดีดี อยาวิ่งซุกซน
    มาชวยกันเก็บทุกคน ๆ หนู ๆ อยาซน 
    ชวยกันคนดี ๆ
 2. กระปุกชวยออม
  2.1 นักเรียนรองเพลงออมสิน พรอมทําทาทางประกอบ
  2.2 ครูอธิบายเพิ่มเติม เงินทกุบาททุกสตางคมีคา เราควรใชจายเฉพาะที่จําเปน ไมสุรุยสุราย เรามาทํา
กระปุกออมเงินไวเก็บเงินกันดีกวา
  2.3 ครูนํากระปุกออมสินมาใหนักเรียนดูแลวสนทนาถึง รูปราง ลักษณะประโยชนของกระปุกออมสินและ
การประดิษฐกระปุกออมสิน (ครูเตรียมไวลวงหนา)
  2.4 ครูแนะนําอุปกรณและสอบถามวาใครเตรียมอะไรมาไมครบบาง ควรใหเพื่อนชวยแบงปน
  2.5 ครูติดข้ันตอนการประดิษฐกระปุกออมสินบนกระดานและอธิบายเพิ่มเติม
  2.6 นักเรียนประดิษฐกระปุกออมสินตามข้ันตอน เสร็จแลวนําผลงานมาจัดนิทรรศการและนํากลับไปใช
เปนกระปุกออมสินสําหรับออมเงินที่บาน
  ขอเสนอแนะ ในวันตอไปครูควรสอบถามถึงพฤติกรรมการออมของนักเรียน คอยสอบถามการทําบันทึก
รายรับรายจายของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียนแนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ชมสารคดี นาํสนทนาเก่ียวพธิสีวนสนามถวายสตัยปฏญิาณตนของทหารสามเหลาทพัทีม่ตีอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ลําดับที่ 14 ราชวัลลภ
 3. ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเคร่ืองใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต

ภาคบาย
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 5. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 6. ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรองเพลง 
- การทําทาทางประกอบ
- การสนทนา
- การนําเสนอ

ตรวจช้ินงาน
- สมุดเลมเล็ก สัญลักษณ
และสัญญาณจราจร
- ใบงาน “มาเลาเรื่องกัน
เถอะ” “มาเลาเรื่องการ
บวกกันเถอะ”
- ผลงานกระปุกออมสิน
- ใบงาน แกโจทยปญหา
ใหที

ภาษาไทย
- พูดสะทอนการใชสิทธิ
และการใชทําหนาที่รับผิด
ชอบ(บาน/ หองเรียน/ที่
อื่น ๆ
- สรุปเก่ียวกับสัญลักษณ
ทาํสมุดเลมเล็ก สัญลักษณ
และสัญญาณจราจร

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิด และ
ใหเหตุผลการสรางโจทย
ปญหาการบวก
- เลาเรื่องจากประโยค
สัญลักษณ 
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
- การรวมกิจกรรมทาง
ดนตรีอยางสนุกสนาน
- การเคลื่อนไหวทาทาง
ประกอบเพลงอยางมั่นใจ
- มีความคิดสรางสรรค
ในการประดิษฐกระปุก
ออมสิน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใชวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมืองาย ๆ ใน
การทํางานอยางปลอดภัย 

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสภาพ เก็บสิ่งของเคร่ือง
ใช หนังสือ ใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม 
ทําความสะอาดหองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียน และ
บริเวณใกลเคียง

 1. เพลง “มือ ตัก ไหล” “ขามถนน” “เก็บของ” “ออมสิน”
 2. ใบงาน “เลาเรื่องการบวก” “มาเลาเรื่องการบวก”
 3. สัญลักษณและเครื่องหมาย 
 4. ใบงาน แกโจทยปญหาใหที
 5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ลาํดบัท่ี 14 ราชวัลลภ ในแท็บเล็ต (Tablet) มลัตมิเีดยี: 
ในหลวงของเรา  
 6. ขั้นตอนการประดิษฐกระปุกออมสิน
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 173 

 
       :  
 

1. 15   + 18    = 
 

 
 
 
 
2. 17  + 16   =   
 
 
 

3. 16 + 18     = 
 
 

4. 17  + 17  = 

 

5.   19  + 14  = 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 669

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  173 

        :  
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 10 + 20 =   11. 61 + 1 = 

2. 30 + 10 =   12. 62 + 2 = 

3. 10 + 80 =   13. 74 + 5 = 

4. 70 + 30 =   14. 21 + 8 = 

5. 50 + 50 =   15. 10 + 12 = 

6. 81 + 2 =   16. 11 + 14 = 

7. 20 + 9 =   17. 31 + 31 = 

8 52 + 3 =   18. 12 + 23 = 

9. 32 + 5 =   19. 14 + 24 = 

10. 90 + 1 =   20 62 + 32 = 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน670

สัปดาหที่ 35 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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   1. 10     10     
 
     2. 20     10    
 

     3. 30     20       
 
    4. 40    20    
 

     5. 50     30     
 
     6. 55     35    
 

     7. 60     25       
 
     8. 65    25    
 

     9. 65    35   
 

10. 70   30    
 
 

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

 

 

 



แผนการสอน 671

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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          :  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 +3 24 +5 

10 +5 

25 +11 

16 +3 

32 +4 

20 +9 24 +14 

32 +6 10 +9 

12 +10 

13 +14 

15 +12 

32 +17 

27 +22 11 +11 



แผนการสอน672

สัปดาหที่ 35 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 
    

    175 

         :  

1.  12   8   

 
 

 

2.  15      7    

 
 

 

3.  16   3   

 
 

 

4.  32   6   

 
 
 

5.  .1/1   13   .1/2  12   
 2   

 
 

 

 



แผนการสอน 673

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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         :  

1.   11 + 13 = 

 
 

 
 

2.   52 + 46 =  

 
 

 
 

3.   30 + 45 =  

 

 

 

4.   27 + 32  =  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนการสอน674

สัปดาหที่ 35 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
 

 
 175 

     :   

1.     12   + 17    = 
  

 

 

2.     17   + 12    = 

 

 

 

3.     18   + 15    = 

 

 

 

4.     19   + 14    = 

 

 

 

5.     20   + 13    = 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 675

สัปดาหที่ 35สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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    :     
1.  16   12   

 
 :  

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

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

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

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

2.  15   17   
 :  

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

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

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

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

     3.  16   12   
          

      :  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

 
 


