




แผนการสอน 679

สัปดาหที่ 36สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบระหวางวันหยุด

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ลู ลา เล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 609 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. อาน คิด เขียน
  2.1 ครูนักเรียนเลนปริศนาคําทาย ตัวพยัญชนะ โดยกําหนดคําตอบให แลวนักเรียนคิดคําถาม เชน 
   ตอบ ง
   คําถาม พยัญชนะใดไมตรง
   ตอบ ป
   คําถาม พยัญชนะใดอยูในนํ้า
   ตอบ ฯลฯ
  2.2 ครูใหนักเรียน คิดและเขียน ตั้งคําถาม/คําตอบ ดวยตนเองในกระดาษคนละ 2 ขอแลวนํามาทาย
เพ่ือน
 3. ทบทวนการเปรียบเทียบ
  3.1 กิจกรรม “นอยกวาหรือเทากัน”ครูทบทวนความรูเดิม เร่ืองการเปรียบเทียบโดยครูนําเสนอภาพให
นักเรียนชวยกันเปรียบเทียบ

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/5 ท 2.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/3 ค 1.2 ป.1/1 
ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3  ค 6.1 ป.1/4  ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ต 1.1 ป.1/3 
ต 1.2 ป.1/2 ต 1.2 ป.1/3 ต 1.3 ป.1/1 

สาระการเรียนรู 1. อาน คิด เขียน
              2. ทบทวนการเปรียบเทียบ
 3. คําศัพท sandwich, hamburger, salad, french fries, pizza, noodles และการใช
ประโยค  What food do you like? I like ……………. .

สัปดาหที่  36 :  หอง (เรียน) สวยดวยมือเรา
แผนการสอนวันที่ 176         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา



แผนการสอน680

สัปดาหที่ 36 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   เชน 

  3.2 นกัเรยีนเขากลุมแลว ครแูจกอุปกรณไดแก กระดาษปรูฟ ปากกาเมจิก แลวใหนกัเรยีนแตละกลุมชวย
กันแสดงวิธีคิดในการเปรียบเทียบผลไม 2 ชนิด 
  3.3 ครูใชคําถาม “นักเรียนรูอยางไรวาผลไมชนิดใดมากกวา นอยกวา หรือเทากัน”
  3.4 นักเรียนนําเสนอผลงานครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.5 ครูแจกใบงานและอธิบายคําส่ังแลวใหนักเรียนทําใบงานรายบุคคล
  3.6 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
  3.7 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป ในประเด็น
   - นักเรียนมีวิธีการเปรียบเทียบอยางไร
  3.8 นกัเรยีน ทาํแบบฝกเสรมิทกัษะ แบบฝกที ่123 “ตางกนัอยูเทาไร” แบบฝกที ่124 “ตางกนัอยูเทาไร”

การเรียนรู
 1. Brain Gym ทําทาทางประกอบเพลง What food do you like? (ทํานองเพลง Are you sleeping? โดย
ทําทาทางตามจินตนาการ)
 2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับอาหาร What food do you like? I like …………….  
  2.1 ครเูตรียมบัตรภาพอาหารจํานวน 6 ภาพ ใสไวในกลองแลวใหนกัเรียนอาสาสมัคร 3 คน ออกมาหยิบ
บัตรภาพตามคําที่ครูออกเสียงทีละคํา (sandwich, hamburger, salad, French fries, pizza, noodles) นักเรียน
คนใดหาภาพไดตรงกับคําท่ีครูออกเสียงใหชูภาพใหเพื่อน ๆ ดู ถานักเรียนทําไดถูกตอง ครูใหคําชมเชยแตถานักเรียน
ทําไมถูกครูใหกําลังใจ
  2.2 ใหนักเรียนเลือกภาพอาหารที่ตนเองชอบ ชูใหครูและเพ่ือนดู ครูพูดวาถานักเรียนชอบใหใชประโยค 
I like ……… (pizza). ถาไมชอบใหนักเรียนพูดวา I don’t like……. (ชื่ออาหาร).
  2.3 ครูเสนอประโยคคําถาม What food do you like? นักเรียนตอบโดยใชประโยค I like……..(ชื่อ
อาหาร). 

ภาคบาย



แผนการสอน 681

สัปดาหที่ 36สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.4 นักเรียนทุกคนตองบอกวาตนเองชอบอาหารชนิดใด โดยครูถามดวยประโยค What food do you 
like? และครูกําหนดคําตอบโดยชูภาพ noodles พรอมกับอธิบายวา noodles หมายถึงกวยเต๋ียวหรือขนมจีนก็ได
  2.5 นักเรียนจับคูฝกถามและตอบดวยโครงสรางประโยค A: What food do you like? 
   B: I like……..(ชื่ออาหาร). จนคลอง
  2.6 นักเรียนทําใบงาน What food do you like? 
  2.7 สุมเลือกนักเรียน 4 – 5 คน ออกมานําเสนอผลงานของตนเอง
  2.8 ครตูดิแผนภมูเิพลง Do you like salad? บนกระดาน จากนัน้นกัเรียนอานเนือ้เพลงตามครูทลีะวรรค
  2.9 ใหนักเรียนรองเพลงตามครู
  2.10 ใหนกัเรยีนทุกคนรองเพลงพรอมกนัเมือ่ครูยกบตัรภาพอาหารใด ใหนกัเรียนเปลีย่นเนือ้รองชือ่อาหาร
ตามบัตรภาพอาหารนั้น

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการเลือกซื้อของใช/สินคาอยางประหยัดและคุมคา
 3. ทองบทอาขยาน /บทรอยกรอง/บทรองเลน
 4. ชวยกันตรวจสภาพและเก็บสิง่ของ เคร่ืองใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบียบ สวยงาม ทาํความสะอาดหองเรียน 
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

 1. เพลง “ลู ลา เล” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 609 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. แบบฝกที่ 123 “ตางกันอยูเทาไร” แบบฝกท่ี 124 “ตางกันอยูเทาไร”
 3. บัตรภาพ sandwich, hamburger, salad, French fries, pizza, noodles
 4. ใบงาน What food do you like?
 5. เพลง Do you like salad? What food do you like?

สื่อการเรียนรู



แผนการสอน682

สัปดาหที่ 36 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม 
- การสนทนา
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่... ตางกันอยู
เทาไร”
- ใบงาน  What food 
do you like?

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
การใชสิทธิ การทําหนาที่
และการรับผิดชอบระหวาง
วันหยุด
- การตั้งคําถาม (ปริศนา
คําทาย) จากคําตอบที่
กําหนดให

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลแสดงวิธีคิดใน
การเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน
- อานออกเสียงและสะกดคําเกี่ยวกับคําศัพทเกี่ยว
อาหาร
- พูดโตตอบดวยคําส้ันๆ งายๆ ในการสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงายๆ เกี่ยวกับเรื่องใกลตัวโดย
ใชประโยค
  What food do you like? 
  I like …………….
- การเลือกภาพที่ตรงกับเสียง คําท่ีครูพูด

ความเปนพลเมือง
- การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง



แผนการสอน 683

สัปดาหที่ 36สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/5  ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ค 1.2 ป.1/1 
ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3  ค 6.1 ป.1/4  ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ต 1.2 ป.1/2 
ต 1.2 ป.1/4 ต 3.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป1/3 ศ 3.1 ป1/1

สาระการเรียนรู 1. อาน คิด เขียน
           2. ทบทวน การลบการลบ
             3. การจัดเก็บของใชสวนตัว
 4. คาํศพัท sandwich, hamburger, salad, french fries, pizza, noodlesและการใชประโยค  
What food do you like? I like 

สัปดาหที่  36 :  หอง (เรียน) สวยดวยมือเรา
แผนการสอนวันที่ 177         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณการใชสิทธิ การทําหนาที่และการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียน/อื่น ๆ
 3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาหองเรียน

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ฝนตก” พรอมทําทาทางประกอบ (ภาคผนวก หนา 607 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. อาน คิด เขียน
  2.1 นักเรียนทองบทอาขยานแมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟน
  2.2 ครูแจกใบงาน บทอาขยาน แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟน แลวใหนักเรียนฝกสังเกตคํา (ครูพิจารณาจัด
ทําเอง) 
   - คําท่ีประสมสระ –ะ ทํา  ระบายสีเหลือง
   - คําท่ีมี ว สะกด ทํา  ระบายสีฟา
  2.3 ใหนักเรียนฝกอานออกเสียง แจกลูกสะกดคํา
  2.4 ใหนักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับ สัตวเลี้ยงท่ีชอบ พรอมวาดภาพระบายสีประกอบ
  2.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
 3. ทบทวน การลบ
   3.1 กิจกรรมทบทวนความรูเดิม เร่ืองการลบ



แผนการสอน684

สัปดาหที่ 36 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.2 ครูติดบัตรตัวเลขและบัตรคําบนกระดาน
   ตัวอยาง เชน 

  3.3 ใหนักเรียนชวยกันแสดงวิธีคิดในกระดาษปรูฟและนําเสนอผลงาน 
  3.4 ครแูจกใบงานอธิบายคําสัง่และแนะนาํอุปกรณ แลวใหนกัเรียนทาํงานรายบุคคล “จาํนวนไหนมากกวานะ”
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน 
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุป ในประเด็น 
    - นักเรียนรูไดอยางไรวามากกวาหรือนอยกวา 
  3.7 นักเรียนทาํแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 126 “ใครมากกวา” แบบฝกท่ี 127 “ “มาลบกันเถอะ”

การเรียนรู
 1. Brain Gym ตบมือ เสือ สิง กระทิง แรด
 2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับอาหาร What food do you like? I like ……………. . 
   2.1 นักเรียนรองเพลง “Here’s a Cup Cake for You” และนักเรียนเปล่ียน Cup Cake เปน
คําศัพทอื่น
   2.2 นักเรียนจับคูทบทวนโดยใชประโยค What food do you like? 
    I like ……………. . (sandwich, hamburger, salad, French fries, pizza, noodles) 
  2.3 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช
   2.4 ใหนักเรียนฟงและฝกรองเพลง “Here’s Some Fried Rice for You” ในแท็บเล็ตวชิาภาษาอังกฤษ 
Project: Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวยการเรียนรู My Food : Story 
   2.5 ใหนักเรียนเลนเกม “Matching Game: Food” และ “Picture Game: Food : ในแท็บเล็ตวิชา
ภาษาอังกฤษ Project: Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวยการเรียนรู My Food : Games
  2.6 นักเรียนเขียนคําศัพทและประโยคใหมที่ไดจากการเลนเกมลงในสมุด 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการดูแลสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
 3. ทองบทอาขยาน /บทรอยกรอง/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

ภาคบาย

12 มากกวา ?   อยู   6  



แผนการสอน 685

สัปดาหที่ 36สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนรู

 1. บทอาขยานแมวเหมียว 
 2. เพลง “ฝนตก”
 3. บัตรตัวเลขและบัตรคํา
 4. แบบฝกที ่125 “จาํนวนไหนมากกวากันนะ” แบบฝกที ่126 “ใครมากกวา” แบบฝกที ่127 “มาลบกันเถอะ”
 5. เพลง “Here’s a Cup Cake for You” ” ในแท็บเล็ตวิชา ภาษาอังกฤษ Project: Play & 
Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวยการเรียนรู My Food : Story
 6. เกม “Matching Game: Food” และ “Picture Game: Food : ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project: 
Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวยการเรียนรู My Food : Games

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม 
- การแสดงความคิด
เห็นและการยอมรับ
ความคิดเห็นผูอื่น                         
- การใชแท็บเล็ตเพื่อการ
เรียนรูอยางตั้งใจ

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน “บทอาขยาน 
แมวเหมียว”
- ภาพวาดระบายสี
“สัตวเลี้ยงท่ีชอบ”
- แบบฝกที่ 125    
“จํานวนไหนมากกวากันนะ”
- แบบฝกที่ 126         
“ใครมากกวา”  
- แบบฝกที่ 127            
“มาลบกันเถอะ”

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การอานออกเสียง 
อานแจกลูกสะกดคํา
- การเขียนเร่ืองเก่ียวกับ 
สัตวเลี้ยงท่ีชอบ พรอมวาด
ภาพระบายสีประกอบ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลแสดงวิธีคิด
การลบตามสถานการณที่
กําหนดให
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการ 
แกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน
 - อานออกเสียงและสะกดคําเก่ียวกับคําศัพทเก่ียว
อาหาร
- พูดโตตอบดวยคําสั้นๆ งายๆ ในการส่ือสาร 
- พูดขอและใหขอมลูงายๆ เก่ียวกับเร่ืองใกลตัวโดยใช
ประโยค
  What food do you like? 
  I like …………….

ความเปนพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกา
หองเรียน
- ชวยกันเก็บสิ่งของ/
เครื่องใช/หนังสือใหเขา
ที่สวยงาม ทําความสะอาด
หองเรียน
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดใน
หองเรียนและบริเวณ
ใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทยและแบบสากล

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ตบมือตบตัก”
 2. อาน คิด เขียน
   2.1 นักเรียนอานบทรองเลน มะละกอ (ตนไมใกลตัว) 
   2.2 ครูนําสนทนาเก่ียวกับอาหารท่ีทําจากมะละกอ และอาหารที่นักเรียนรูจัก 
   - นักเรียนบอกชื่ออาหารท่ีรูจัก ครูเขียนบนกระดาน
   - นักเรียนอานช่ืออาหารพรอมกัน
  2.3 ครูแจกใบงาน ในหัวขอ อาหารจานโปรดของฉัน (ภาคผนวก) ใหนักเรียน เขียนช่ือ อาหารท่ีชอบ 1 
อยาง และบอกเหตุผลวา ทําไมถึงชอบ พรอมวาดภาพระบายสีประกอบ
  2.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
 3. ทบทวนประโยคสัญลักษณการลบ
    3.1 กิจกรรม “ปลาทอง” ครูทบทวนความรูเดิม เร่ืองประโยคสัญลักษณการลบ
   3.2 ครูเลาสถานการณตัวอยาง เชน มีปลาทอง 15 ตัว ตักออกไป 12 ตัว เหลือปลาทองก่ีตัว
   3.3 นักเรียนชวยกันแสดงวิธีเขียนเปนประโยคสัญลักษณ

   เชน  15 - 12 =     

ภาคเชา

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/5 ท 5.1 ป.1/1 ค 1.2 ป1/1 ค 6.1 ป.1/4  
ง 1.1 ป.1/1 ง 3.1 ป.1/2 ส 5.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 3.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. อาน คิด เขียน
           2. ทบทวนประโยคสัญลักษณการลบ
           3. การดูแลรักษาจัดตกแตงหองเรียน

สัปดาหที่  36 :  หอง (เรียน) สวยดวยมือเรา
แผนการสอนวันที่ 178         (เวลา 5 ชัว่โมง) 
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  3.4 ครูแจกใบงานอธิบายคําสั่งแลวใหนักเรียนทํางานรายบุคคล “เขียนประโยคสัญลักษณการลบ” 
(ภาคผนวก) 
  3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแสดงความคิดเห็น 
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปในประเด็น
   - การเขียนประโยคสัญลักษณการลบ
   - วิธีการหาผลลัพธ
  3.7 ใหนักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 128 “การเขียนประโยคสัญลักษณการลบ” (ภาคผนวก) 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ตบมือตบตัก”
 2. สํารวจหองเรียน
  2.1 ครูชวนนักเรียนสํารวจหองเรียน 
   - การจัดวาง โตะ เกาอี้ ถังขยะ อุปกรณการทําความสะอาด มุมตาง ๆ รวมถึงความสะอาดภายใน
หองเรียน เมื่อนักเรียนสํารวจเรียบรอย นักเรียนคิดอยางไรกับหองเรียนขณะน้ี
  2.2 ครใูหนกัเรยีนดูภาพหองเรยีนทีม่กีารจดับรรยากาศหองเรยีนสวยงาม สะอาด มรีะเบยีบ และหองเรยีน
ที่ไมมีการตกแตงหองเรียน ไมเปนระเบียบ ครูถามนักเรียนอยากมีหองเรียนแบบไหน 

  2.3 ครชูวนนักเรียนปรับเปล่ียนสภาพและบรรยากาศหองเรียน นกัเรียนอยากปรับเปล่ียนมุมไหนบางหรือ
จัดอยางไร 
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนในการพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่นาเรียนและนาอยูจะเพิ่มอะไร
จะตัดอะไรออก 
  2.5 ครใูหนกัเรยีนศกึษาบทเรยีน Learning Object ในแทบ็เลต็ หนวยการเรยีนรู สิง่แวดลอมรอบตวั เรือ่ง 
แผนผังหองเรียนของฉัน 
  2.6 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากบทเรียนเก่ียวกับวิธีการเขียนแผนผัง 
  2.7 นักเรียนรวมกันเขียนแผนผังแสดงการจัดมุมตาง ๆ ในหองเรียน ลงในกระดาษปรูฟ
  2.8 นักเรียนใชแท็บเล็ตถายภาพหองเรียนมุมตาง ๆ กอนตกแตง
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  2.9 นักเรียนรวมกันสํารวจวัสดุอุปกรณที่มีอยูและที่ตองการเพ่ิมเติม ลงในแบบสํารวจรายการ

  2.10 มอบหมายนักเรียนนําวัสดุ-อุปกรณ สําหรับการพัฒนาหองเรียนมาในวันพรุงนี้ (ไมกวาด ไมถูพื้น 
กระดาษลวดลายตาง ๆ แจกันดอกไม ฯลฯ)

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ทบทวนการทาํหนาท่ีตามความรับผิดชอบของสมาชิกหอง
 3. ทองบทอาขยาน /บทรอยกรอง/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. บทรองเลน มะละกอ 
 2. เพลง “ตบมือตบตัก”
  3. ใบงาน “อาหารจานโปรดของฉัน 
 4. แบบฝกที่ 128 “การเขียนประโยคสัญลักษณการลบ”
 5. บทเรยีน Learning Object ในแทบ็เล็ต หนวยการเรียนรู สิง่แวดลอมรอบตวั เร่ือง แผนผงัหองเรียนของฉัน 
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- การแสดงความคิดเห็น 
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน “อาหารจาน
โปรดของฉัน”
- แบบฝกที่ 128 “การ
เขียนประโยค สัญลักษณ
การลบ”
- แผนผังแสดงการจัดมุม
ตาง ๆ ในหองเรียน

ภาษาไทย
-  การเขียนเร่ืองประกอบ
ภาพ หัวขอ“อาหารจาน
โปรดของฉัน”

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลแสดงวิธีคิดวิธี
การหาผลลัพธและ
เขียนประโยคสัญลักษณ
การลบ
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี

สังคมศึกษา
-แสดงแผนผังงาย ๆ ในการบอก
ตําแหนงของส่ิงของในหองเรียน

ความเปนพลเมือง
- การทําหนาที่ตามความรับผิดชอบของ
สมาชิกหอง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ 
ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและ
บริเวณใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทยและแบบสากล

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ตบมือตบตัก”
 2. อาน คิด เขียน
  2.1 นักเรียนยืนเปนวงกลม รองเพลง “ลามะลิลา” ขึ้นตนอะไรก็ได ขอใหลงทายดวยสระ –า พรอมกัน 
2 รอบ เดินปรบมือเปนจังหวะ (2 รอบ) เมื่อเพลงจบใหนั่งลง
   - ใหนักเรียนบอกคําท่ีมีสระ –า ทีละคน
  2.2 ครกูําหนดคําท่ีมีสระ –า ใหนักเรียนอาน เชน  

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

สาระการเรียนรู 1. อาน คิด เขียน
              2. ทบทวนการลบ
 3. การออกแบบตกแตงหองเรียนใหนาอยู

ภาคเชา

สัปดาหที่  36 :  หอง (เรียน) สวยดวยมือเรา
แผนการสอนวันที่ 179         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ฯลฯ
  2.3 นักเรียนเขียนในสมุด โดยแบงเปน 2 สวน
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   2.4 นักเรียนคิดคําเพิ่มเติมใหไดหลากหลายท่ีสุด และวาดภาพประกอบ
  2.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
 3. ทบทวนการลบ
  3.1 กจิกรรม “เลาเรือ่งตามใจชอบ” ครทูบทวนความรูเดมิ เรือ่ง เลาเรือ่งตามใจชอบ โดยครตูดิบตัรการ
ลบบนกระดาน

   แลวใหนักเรียนเลาเรื่องจาก ประโยคสัญลักษณ 18 - 8 =  

    ตัวอยาง เชน นองแกม มีดินสอสี 18 แทง ทําหักไป 8 แทง นองแกม จะเหลือดินสอสีกี่แทง 
  3.2 ครตูดิบตัรการลบบนกระดานอกีบตัรแลวใหนกัเรียนชวยกนัเลาเร่ือง เชน  40 - 30 =  

    3.3 ครูแจกใบงานอธิบายคําสั่งและแนะนําอุปกรณกระดาษบรูฟ ปากกาเมจิกแลวใหนักเรียนทํากิจกรรม
กลุม “เลาเรื่องตามใจชอบ” (ภาคผนวก)
  3.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
   3.5 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นจากเร่ืองท่ีเลามามีคําใดบางแสดงถึงการลบ
  3.6 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 129 “มาแตงเร่ืองกันเถอะ”

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลง “หนาท่ีเดก็” อยูในแท็บเล็ต (Tablet) มัลติมีเดีย หมวดเพลงท่ัวไป
 2. ปฏิบัติการหองเรียนสวยดวยมือเรา
  2.1 ครูและนักเรียนตรวจสอบอุปกรณที่ครูมอบหมายใหนักเรียนเม่ือวาน 
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันมอบหมายหนาที่กอนปฏิบัติการหองเรียนสวยดวยมือเรา
  2.2 ครนูาํแผนผังท่ีชวยกันออกแบบหองเรียนใหนกัเรียนดู สนทนาถึงสิง่ทีจ่ะตองทําในวันนี ้มอบหมายการ
จัดตกแตงมมุตาง ๆ ใหกับนักเรียนเปนกลุม (มุมตาง ๆ ภายในหองเรียน เชน มุมหนังสือ, มุมพักผอน, มุมเรารักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย, การจัดโตะเกาอี้, ผลงานนักเรียน เปนตน)
  2.3 นกัเรยีนลงมอืปฏบิตักิารหองเรียนสวยดวยมอืเราตามท่ีไดรบัมอบหมาย คณุครูเดนิดนูกัเรียนอํานวย
ความสะดวกและใหคําแนะนํา
  2.4 หลังจากทํางานเสร็จ แตละกลุมทําความสะอาดและเก็บวัสดุ-อุปกรณ
  2.5 นักเรียนแตละกลุมใชแท็บเล็ตถายภาพผลงานการตกแตงหองเรียน

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอน/ปรับปรุงกติกาหองเรียนใหม
 3. ทองบทอาขยาน /บทรอยกรอง/บทรองเลน

ภาคบาย
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สัปดาหที่ 36 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 4. ชวยกันเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “ตบมือตบตัก” “ลามะลิลา” “หนาที่เด็ก” อยู
 2. แบบฝกที่ 129 “มาแตงเรื่องกันเถอะ”

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การแสดงความคิดเห็น 
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่ 129 “มาแตง
เรื่องกันเถอะ”
- ภาพวาดประกอบคํา
สระอา

ภาษาไทย
- การอานคําที่ประสม
สระอา
- การเขียนคําที่ประสม
สระอา
- การเลาเร่ืองจากประโยค
สัญลักษณ

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิด
และเลาเร่ืองจากประโยค
สัญลักษณ   
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
การวาดภาพประกอบคําท่ี
ประสมสระอา

สังคมศึกษา
- การแสดงความคิดเห็น
และรวมมือกับเพื่อนจัด
ตกแตงหองเรียน

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

- การใชวัสดุอุปกรณใน
การทํางานอยางปลอดภัย

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ 
เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่
สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดใน
หองเรียนและบริเวณ
ใกลเคียง
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สัปดาหที่ 36สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

สาระการเรียนรู 1. อาน คิด เขียน
             2. การบวกและการลบ
 3. การดูแลรักษาหองเรียนใหนาอยู 

สัปดาหที่  36 :  หอง (เรียน) สวยดวยมือเรา
แผนการสอนวันที่ 180         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2 สะทอนการใชสิทธิ การทําหนาท่ีและการรับผิดชอบที่บาน/หองเรียนและที่ตาง ๆ ตลอด 1 สัปดาห

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง ความสุขอยูในใจฉัน และทําทาประกอบ (ภาคผนวก หนา 610 ภาคเรียนท่ี 1)
 2. อาน คิด เขียน
  2.1 นักเรียนทองบทรองเพลง “ตั้งไข”
  2.2 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับเร่ือง ไข
  2.3 นักเรียนเลนเกมแขงขันเขียนคําที่มีคําวาไข บนกระดาน โดยแบงกลุม ชาย-หญิง ครูกําหนดเวลา 
5 นาที กลุมใดเขียนไดมากที่สุดชนะ
  2.4 ครูและนักเรียนรวมอภิปราย สรุปการเลนเกมในประเด็น
   - วิธีเลนเกมใหสาระเปนอยางไร
   - จะจัดหมวดหมูคําไดอยางไรจึงจะดูงายและสวยงาม 
  2.5 นักเรียนเขียนชื่ออาหารท่ีประกอบดวยไข ในกระดาษท่ีครูเตรียมให
   2.6 นักเรียนเลือกชื่ออาหารท่ีชอบมาแตงประโยค คนละ 5 ประโยค
 3. ทบทวน “โจทยปญหาการลบ”
  3.1 สถานการณ “ผึ้งนอย” ครูติดภาพสถานการณบนกระดาน

ภาคเชา
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  3.2 นักเรียนรวมกันสนทนาถึงสถานการณปญหาจากภาพท่ีครูใหและชวยกันคิดหาคําตอบ
  3.3 ครูติดแถบโจทยปญหาบนกระดาน เชน 

  3.4 ใหนักเรียนชวยกันเขียนประโยคสัญลักษณจากโจทยปญหาและหาคําตอบ
  3.5 นักเรียนทําใบงานรายบุคคล “หาคําตอบอยางไรดีนะ” (ภาคผนวก) 
  3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและในประเด็นมีวิธีการหาคําตอบอยางไร
  3.7 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 130 “หาคําตอบใหที” (ภาคผนวก)

การเรียนรู
 1. Brain Gym “รองเพลงเก็บของ” และทําทาประกอบตามอิสระ
  2. หองเรยีนนาอยู นาเรียน
   2.1 ครูชวนนักเรียนคุยถึงปฏิบัติการที่รวมกันทําเมื่อวานนี้ และกลาวชมเชยถึงทําใหหองเรียนของเรา
สวยงาม นาอยู สะอาด เปนระเบียบ เปนเพราะนักเรียนทุกคนรวมมือกัน 
   2.2 ครใูหนกัเรยีนดูภาพถายกอนตกแตงหองเรยีน หลงัจากนัน้ใหนกัเรยีนดภูาพการทาํงานของแตละกลุม 
และความสําเร็จของภาพหองเรียนหลังการตกแตง 
  2.3 รวมกันสนทนาถึงภาพบรรยากาศหองเรียนกอนและหลังตกแตงเปนอยางไร นักเรียนชอบหองเรียน
แบบไหน
  2.4 คุณครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงการดูแลรักษาหองเรียนใหนาอยูและนาเรียน
 

ภาคบาย

มีขนมไขเตา 17 กอน กินไป 9 กอนเหลือขนมไขเตากี่กอน
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กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนําการเรียนรูวันตอไป บันทึกการบาน
 2. อานเรื่อง/นิทานเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะ/จิตอาสา แลวสนทนาเกี่ยวกับขอคิดที่ไดจากเร่ือง
 3. ทองบทอาขยาน /บทรอยกรอง/บทรองเลน
 4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรยีน
 5. ฟงเพลงเก่ียวกับพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 11 เพลงรูปที่มีอยูทุกบาน
 6. สวดมนต
 7. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  8. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

 1. เพลง “ตั้งไข” “เก็บของ”
 2. สถานการณ “ผึ้งนอย” 
 3. แถบโจทยปญหา
 4. แบบฝกที่ 130 “หาคําตอบใหที”
 5. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับท่ี 11 เพลงรูปท่ีมีอยูทุกบาน ในแท็บเล็ต 
มัลติมิเดีย หมวดเพลงทั่วไป

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม 
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- แบบฝกที่ 130 “หาคํา
ตอบใหที”

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การเขียนช่ืออาหารท่ี
ประกอบดวยไข  
- การแตงประโยค

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลเขียนประโยค
สัญลักษณจากโจทยปญหา
และหาคําตอบ
- ใชความรู ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

การงานอาชีพฯ
การสรุปถึงการดูแลรักษา
หองเรียนใหนาอยูและ
นาเรียน

สงัคมศึกษา
- แสดงความคิดเห็นและรวมชื่นชมผลการ
ทํางาน

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ให
เขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและ
บริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู
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 What food do you like? 
                                       (  Are you sleeping?) 

What food do you like?   What food do you like?  
                                   I like noodles.  I like noodles. 

What food do you like?  What food do you like?  
I like noodles.  I like noodles. 

 
        salad, French fries, pizza,        
               hamburger,  Sandwich 

 
 

 Do you like salad? 
                                             (  Are you sleeping?) 

 
Do you like salad?  Do you like salad? 

Yes, I do.  Yes, I do. 
Do you like salad?  Do you like salad? 

Yes, I do.  Yes, I do. 
 

            french fries, pizza,  
                             hamburger,  sandwich, noodles 
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What food do you like? 
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           :  

  1. 18    9        

  2.  25    10     

  3.  27    14     

  4.  20    29     

  5.  15    17     

  6.  22     28     

  7.  16     12     

  8.  28     19     

  9.  19     13     

  10.  32    22                                  
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 177 
           :   
 

1.          11   -      5      = 

2.          16   -      8      = 

3.          18   -      9      = 

4.          25   -    15      = 

5.          39   -    27      = 

6.          59   -    32      = 

7.          76   -    45      = 

8.          87   -    39      = 

9.          99   -    89      = 

10.       100  -    70      = 

 

 
 
 



แผนการสอน706

สัปดาหที่ 36 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
   

 178 
     :  
 

1.                                                       
                                                             …………………………………………. 
 
 
 

2.                                                       …………………………………………..          
                                                                     
 
 
 

3.  
 
                                                                          ………………………… 
 
 
 
 

4.  
                                                                 ……………………………………… 
 
 
 

5.                                                                                                        
                                                                   …………….………………………                
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    :  

1.  65    15   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2.  63       23   
 

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

3.    78     46     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.  65    14     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5.    85       40  
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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        :  
                  

     1.  65  - 15      =   

     2.  63  - 23      =   

     3.  78 -  46      = 

     4.  48 -  41      = 

     5.  63 -  22      = 
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     :  

1.  65  - 15    =   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.  63  - 23    =   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
3. 78 -  46     = 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.  48 – 41     = 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
5.  63 – 22    = 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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 180 

 
 

 :      
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 180 
   :   
 

1.    25      12     
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
2.   18      9     

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

3.   29      8      11    
 

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

4.   18     9    
 

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

5.   19      7      4    
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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 130 
   

 180 
     :   
                
 

1.    30     20     
.........................................................................................................................
............................................................................................................... 

2.   19     11     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.   25      13     
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4.   17      8    
 

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

5.  15     6   
  7    

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท .1 ป.1/6 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4 ท 3.1 ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/1   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.1/4 
ค 6.1 ป.1/5ค 6.1 ป.1/6  ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3 ต 1.3 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/1 ต 2.1 ป.1/3 
ต 3.1 ป.1/1    

สาระการเรียนรู 1. คิด อาน เขียน
       2. ทบทวนการลบ
 3. คําศัพทเก่ียวกับผัก onion, tomato, lettuce และการใชประโยค Can you say this 
in Thai?

สัปดาหที่37 : บทเพลงรักบานเกิด 
แผนการสอนวันที่ 181         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ /เหตุการณการใชสิทธิ/ทําหนาที่/รับผิดชอบระหวางวันหยุด

การเรียนรู
 1. Brain Gym เกมหาคูใหพบ โดยใหนักเรียนทําวงกลมสองวง ผูหญิงอยูในวง ผูชายอยูนอกวง เมื่อนักเรียน
ไดยินเสียงเพลง ผูหญิงเดินหมุนซาย ผูชายเดินหมุนขวา ปรบมือไปดวยกัน เมื่อครูบอกวาหาคู นักเรียนตองวิ่งจับคู 
ชาย – หญิง โดยเร็วและนั่งลงใครชาตองออกจากการเลน
  2. คิด อาน เขียน
   2.1 นักเรียนอานบทรองเลน แมงมุม รองเพลง แมงมุมลาย
    - สังเกต คํา ในบทรองเลน หรือ เพลง ทีละบรรทัด
    - บอกคํามีตัวสะกด และบอกความหมายและจัดกลุมตามตัวสะกด
  2.2 ครูใหนักเรียนเลือกหนังสือตามอิสระแลวหาคําที่มีตัวสะกดลงใน “ใบงาน หาตวัสะกด”
  2.3 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
  2.4 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปในประเด็น
   - ตัวสะกดแมอะไร
   - รูไดอยางไรวาเปนตัวสะกดแมนั้น
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 3. ทบทวนการลบ 
  3.1 กิจกรรม “เหลืออยูเทาไร” ครูทบทวนความรูเดิม โดยกิจกรรมเหลืออยูเทาไร”
   3.2 ครูติดแถบโจทยปญหาบนกระดาน เชน พลอยมีนิทานอยู 9 เลม อานไปแลว 3 เลม ยังไมไดอาน
กี่เลม
   3.3 นักเรียนมีวิธีหาคําตอบไดอยางไร และใหเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบ
    3.4 ครูอธิบายคําส่ังและแนะนําอุปกรณ แลวใหนักเรียนทําใบงานรายบุคคล “เหลืออยูเทาไร” 
    3.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
    3.6 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
     - นักเรียนมีวิธีการหาคําตอบไดอยางไร 
    3.7 ครูติดบัตรการลบบนกระดาน
   เชน 

  3.8 ใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบและแสดงเหตุผล
  3.9 ครูอธิบายคําส่ัง แลวใหนักเรียน ทําแบบฝกเสริมทักษะ แบบฝกท่ี 130 “ลองคิดดูซิ”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym โดยนักเรียนใชรางกายดานซายขวาเคล่ือนไหวทาทางที่แตกตางกัน เชน ใชเทาซายย่ําอยูกับที่ 
สวนมือขวาเขียนวงกลมในอากาศ แลวเปลี่ยนทาสลับขาง(ผูสอนออกแบบเองหรือนักเรียนออกแบบ) 
 2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับผัก Can you say this in Thai?   
  2.1 นักเรียนพูด Chant “Fruit salad” พรอมทําทาประกอบ 2 – 3 รอบจากน้ันครูสนทนากับนักเรียน
เกี่ยวกับ salad วามีสวนประกอบอะไรบาง 
  2.2 ครูชูภาพ onion (หอมหัวใหญ) พรอมพูดวา Can you say this in Thai? ใหนักเรียนตอบพรอมกัน
เปนภาษาไทย ครูบอกนักเรียนวาท่ีเห็นในภาพน้ีคือ onion พรอมกับชูบัตรคําใหนักเรียนดู ครูติดบัตรภาพและบัตรคํา
คูกัน ใหนักเรียนออกเสียงตามครู ทําเชนนี้จนครบทุกคํา (onion, tomato, lettuce)
  2.3 ครูติดบัตรภาพทั้ง 3 คําบนกระดานและวางบัตรคําทั้ง 3 คํา บนโตะ จากนั้นครูเลือกอาสาสมัคร 3 
คน เพ่ือจับคูคําศัพทกับภาพ
  2.4 ครูออกเสียง lettuce ใหนักเรียนทั้ง 3 คนรีบวิ่งออกไปหยิบบัตรคาํศัพท lettuce ไปติดคูกับบัตรภาพ
ผักกาดแกวบนกระดาน ทําเชนเดียวกันกับคําศัพทอีก 2 คํา

20 - 2 = 

20 -  = 2

 - 30 =
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  2.5 ครูและนักเรียนออกเสียงคําศัพทพรอมกับความหมายจนคลองท้ัง 3 คํา 
  2.6 ใหนักเรียนทําใบงาน Can you say this? 
  2.7 ครูติดแผนภูมิเพลง Do you like lettuce? บนกระดาน จากน้ันนักเรียนอานเน้ือเพลงตามครู
ทีละวรรค ใหนักเรียนรองเพลงตามครู จนนักเรียนรองคลอง
  2.8 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช
  2.9 ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมโดยฟงและฝกพูดเร่ือง “Do you want lettuce?” ในแท็บเล็ตวิชาภาษา
อังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 หนวย My Food : Story นักเรียนตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟง

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ระดมความคิดเสนอกิจกรรมจิตอาสาของหองเรียน
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรยีน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. บทรองเลน แมงมุมลาย 
 2. เพลง Do you like lettuce?
 3. ใบงาน หาตัวสะกด
 4. แบบฝกที่ 130 “ลองคิดดูซิ”
 5. ใบงาน Can you say this?
 6. เกม หาคูใหพบ
 7. บทเรียน “Do you want lettuce?” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียนที่ 2 
หนวย My Food : Story
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- การนําเสนอผลงาน
- การดูแลรักษา
แท็บเล็ตกอนและหลังใช
งาน

 ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน “หาตัวสะกด”
- ใบงาน “เหลืออยูเทาไร” 
- แบบฝกที่ 130
“ลองคิดดูสิ” 

 ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การบอกคํา และความ
หมาย ของคําที่มีตัวสะกด 
- การจัดกลุ มคําตามตัว
สะกด
-บอกคําที่กําหนดใหเปนใช
ตัวสะกดแมอะไร

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลเขียนแสดงวิธี
การหาคําตอบจากโจทย
ปญหา
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน
 - อานออกเสียงและสะกดคําเกี่ยวกับคําศัพทเกี่ยวผัก
- พูดโตตอบดวยคําส้ัน ๆ งาย ๆ ในการสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับเร่ืองใกลตัวโดยใช
ประโยค
  Can you say this?
  Can you say this in Thai?

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ทบทวนการใชสิทธิการทําหนาท่ี/รับผิดชอบตามกติกาหองเรียน

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “พายเรือขายของ” และทําทาทางประกอบ
  พายเรือนอยขายถั่ว ขายถ่ัว ขายถ่ัว ขายถ่ัว
  พอเรือมันรั่วถั่วจมหาย จมหาย จมหาย จมหาย
  ถั่วที่ลอยมันก็ไมจม ถั่วที่จมมันก็ไมลอย ถั่วที่ลอยมันก็ไมจม
 2. ฝกเลาเรื่องและเขียนบรรยายภาพ
   2.1 ครูนําภาพใหนักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันเลาเรื่องจากภาพ
    - ครูเขียนประโยคที่เลาบนกระดาน
    - นักเรียนฝกเขียนบรรยายภาพจากเร่ืองท่ีเลา
   - นักเรียนอาน และชวยกันปรับปรุงแกไขเร่ืองท่ีเขียนบนกระดาน
   2.2 นักเรียนเขากลุม ครูแจกอุปกรณกลุมละ 1 ชุด ไดแก ภาพ 3 ภาพ (สําหรับเลือก) กระดาษบรูฟ 
ปากกาเมจิก
  2.3 ครูแจกคําส่ัง อธิบายคําส่ัง แลวใหนักเรียนอานพรอมกัน 2 รอบ คําสั่ง
   1. ใหนักเรียนชวยกันเลือกภาพ 1 ภาพ
   2. ชวยกันเลาเรื่องจากภาพแบบตอเน่ืองกันทีละคนจนครบสมาชิกทุกคนในกลุม

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  ท 1.1 ป.1/2  ท 1.1 ป.1/5  ท 1.1 ป.1/8  ท 2.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/3 
ท 3.1 ป.1/3  ท 3.1 ป.1/4  ท 3.1ป.1/5  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.1/4  ค 6.1 ป.1/5  ค 6.1 ป.1/6  ต 1.1 ป.1/2  ต 1.1 ป.1/3  ต 1.3 ป.1/1 
ต 2.1 ป.1/1  ต 2.1 ป.1/3  ต 3.1 ป.1/1

สาระการเรียนรู 1. ฝกเลาเรื่องและเขียนบรรยายภาพ
            2. ทบทวนลําดับที่
 3. คําศัพทเครื่องด่ืม water, milk, orange juice, apple juice  และการใชประโยค 
What do you like?  I like………… . 

สัปดาหที่37  :  บทเพลงรักบานเกิด 
แผนการสอนวันที่ 182         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา
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   3. ชวยกันนําเรื่องที่เลาเขียนลงในกระดาษบรูฟ
   4. นําเสนอผลงาน
  2.4 ครูแจก “ใบงาน เขียนบรรยายภาพ” (ภาคผนวก) ใหนักเรียนเขียนบรรยายภาพพรอมตั้งชื่อเรื่อง
ตามอิสระ
  2.5 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิดและใหขอเสนอแนะ
 3. ทบทวนลําดับที่
  3.1 ครูทบทวนความรูเดิม เรื่อง ลําดับที่
   เชน จํานวน 2 เชน จํานวนเด็ก 2 คน จากขางหนา ลําดับที่ 2 เชน เด็กคนที่ 2 

  3.2 ครูแจกใบงานอธิบายคําส่ังแลวใหนักเรียนทําใบงานเปนรายบุคคลทบทวน : ลําดับที่
   3.3 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด 
  3.4 อภิปรายรวมกันทั้งช้ันและสรุปประเด็นการอภิปรายรวมกันทั้งชั้น คือ
   - การอธิบายและใหเหตุผลตอการเลือกจํานวนและลําดับที่
  3.5 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะแบบฝก แบบฝกท่ี 131 “ลําดับที่อยางไร”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym โดยนักเรียนกิจกรรม Brain Gym โดยนักเรียนใชนิ้วชี้และนิ้วกลางวางท่ีใตคาง อีกมือหน่ึงอยู
ที่ตําแหนงสะดือ ตามองไปขางหนาไกล ๆ จินตนาการวาดรูปวงกลม ดวยจมูก เปลี่ยนมือทําเชนเดียวกัน (ใชบทเพลง
บรรเลงชา  ๆ )
 2. คําศัพทและประโยคเกี่ยวกับเครื่องดื่ม What do you like? I like………… . 
  2.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่นักเรียนรูจัก
  2.2 ครูนําเสนอคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องดื่มโดยใชของจริงหรือรูปภาพดวยประโยค What do you like? 
และตอบ I like……… (เครื่องด่ืม) water, milk, orange juice, apple juice ครูอานประโยคและใหนักเรียนอานตาม
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  2.3 ครูอธิบายใหนักเรียนทราบถึงความหมายของประโยค
  2.4 นักเรียนจับคูถามและตอบดวยประโยค What do you like? และตอบ I like……… (เครื่องดื่ม) 
  2.5 ใหนักเรียนทําใบงาน What do you like? โดยใหดูภาพแลวเขียนคําศัพทลงในภาพใหสมบูรณ 
(ครูพิจารณาจัดทําตามความเหมาะสม) 
  2.6 นักเรียนอานประโยค What do you like? และตอบ I like……… (เครื่องดื่ม) บนกระดานพรอมกัน 
จากนั้นสุมใหนักเรียนอานทีละคน 5 – 6 คน
  2.7 ครูใหนักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดกอนใช 
    2.8 ใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมวงคําศัพทบทเรียน “I’m thirsty” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki 
English ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) word 2) word 2 3) Game

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา และทําฉันทามติ
 4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรยีน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “พายเรือขายของ” 
 2. ใบงาน “เขียนบรรยายภาพ” 
 3. แบบฝกที่ 131 “ลําดับที่อยางไร”
 4. ใบงาน What do you like? 
 5. บทเรียน “I’m thirsty” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนท่ี 1 โดยใหนักเรียนเริ่ม
ศึกษาเลือก Menu : 1) word 2) word 2 3) Game
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วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม 
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน เรื่อง เขียน
บรรยายภาพ 
- แบบฝกที่ 131 “ระบาย
สีภาพตามลําดับทีอยางไร”

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การเลาเร่ืองจากภาพ
- การเขียนเร่ืองจากภาพ

คณิตศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลตอการเลือก
จํานวนและลําดับที่
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงไดถูกตองตามหลักการอาน
- อานออกเสียงและสะกดคําเกี่ยวกับคําศัพทเกี่ยวกับ
เครื่องดื่ม
- พูดโตตอบดวยคําส้ัน ๆ งาย ๆ ในการสื่อสาร 
- พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกลตัวโดยใช
ประโยค
  What do you like? และตอบ I like……… 
(เครื่องดื่ม) 

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 2.1 ป1/2  ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2  
ค 1.2 ป.1/1  ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3  ค 6.1 ป.1/4ค 6.1 ป.1/5  ค 6.1 ป.1/6  
ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/1  ศ 2.1 ป.1/4  ศ 3.1 ป.1/2  

สาระการเรียนรู 1. การเขียนบรรยายภาพตามลําดับเหตุการณ
            2. ทบทวน การบวกและการลบ
 3. สิ่งท่ีทําใหเกิดเสียง ลักษณะของเสียง  การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี 

สัปดาหที่ 37  :  บทเพลงรักบานเกิด 
แผนการสอนวันที่ 183         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทย/สากล

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง “ใคร ทําอะไร ที่ไหน”และทําทาทางประกอบ ใคร ทําอะไร ที่ไหน ทํา ทํา ใคร ตั้งแต
เม่ือไร เขาทําอยางน้ันทําไม (ซํ้า) ทําอะไรขอใหบอกมา
 2. เขียนบรรยายภาพตามลําดับเหตุการณ
   2.1 ครตูดิภาพบนกระดาน นกัเรยีนลองชวยกนัเลาเรือ่งบรรยายภาพ ครเูขยีนส่ิงทีน่กัเรยีนเลาบนกระดาน 
แลวอานพรอมกัน
   2.2 นกัเรยีนฝกลาํดับเหตกุารณ โดยครกูาํหนดคาํเริม่ตนให หลงัจากน้ันใหนกัเรยีนเลาเรือ่ง บรรยายภาพ
เปนลําดับไป ครูเขียนสิ่งท่ีนักเรียนเลาบนกระดานแลวอานพรอมกันอีกคร้ัง
   คําเริ่มตน

   
ตอนแรก

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

   
ตอมา

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

   
ในท่ีสุด

 .......................................................................................
  
  2.3 ครูและนักเรียนรวมกันแลกเปล่ียนแนวคิด ปรับปรุงผลงาน “ฝกลําดับเหตุการณ” จนพอใจ
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  2.4 ครูแจก “ใบงาน เขียนเรื่อง” (ภาคผนวก) ใหนักเรียนทํา โดยใชรูปแบบที่ครูกําหนด
 3. ทบทวน การบวกและการลบ
  3.1 ครูติดแถบประโยคสัญลักษณบนกระดาน เชน

  3.2 นักเรียนชวยกันหาวิธีคิดจากประโยคสัญลักษณ
  3.3 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะรายบุคคล แบบฝกท่ี 132 “จะใชวิธีไหนคํานวณดีนะ”
  3.4 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนรวมแลกเปล่ียนแนวคิด
  3.5 อภิปรายสรุปรวมกันในประเด็น
   - หาคําตอบไดอยางไร
   - รูไดอยางไรวาเปนวิธีบวกหรือลบ

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลงประกอบทาทาง เพลง เจาดอกลั่นทม
  2. รอง รํา ทํา เพลง
  2.1 ครูในนักเรียนเลือก เพลง หรือ บทรองเลน ที่ชอบมากท่ีสุดมาคนละ 1 เพลงหรือบท 
  2.2 ครูเขียนคําตอบทุกคนบนกระดาน ใหนักเรียนพิจารณาวาเพลงหรือ บทรองเลน บทใดเปนที่ชื่นชอบ
ของนักเรียนมากที่สุด นักเรียนชวยกันใหเหตผุล
  2.3 ครูและนักเรียนรองพรอมกัน และทําทาประกอบตามที่ไดเรียนรูมาก
  2.4 ใหนักเรียนเขากลุม กลุมละ 4 คน (ตามความเหมาะสม) ไดประมาณ 4 กลุม โดยใหแตกลุมเลือก
ทํางาน ดังนี้
   กลุมที่ 1  คิดทาประกอบใหมเปนรําไทย
   กลุมที่ 2  วาดภาพประกอบฉาก
   กลุมที่ 3  นําหุนเชิดท่ีทําข้ึน แสดงประกอบเพลง (เรียนในสัปดาหที่ 33)
   กลุมที่ 4  เลือกอุปกรณทําเสียงดนตรีประกอบบทเพลง    
  2.5 ใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม รอง รํา ทํา เพลง
  2.6 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อนชวยเติมเต็ม
  2.7 ครูใหนักเรียนทุกลุมนําส่ิงท่ีตนเองทํามาประกอบเปนเร่ืองราวเดียวกันรวมแสดง 
  2.8 นักเรียนรวมกันสะทอนความคิด จากการเขารวมกิจกรรม

23  9 = 14
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กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. รวมกันระดมความคิด กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในหองเรียนในกิจกรรมจิตอาสา
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
  4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรยีน
 5. สวดมนต
  6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “ใคร ทําอะไร ที่ไหน” “เจาดอกล่ันทม”
 2. ใบงาน เขียนเรื่อง 
 3. แบบฝกที่ 132 “จะใชวิธีไหนคํานวณดีนะ”

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- การทํางานรวมกับเพื่อน
ดวยความตั้งใจและมี
ความสุข 

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน “เขียนเร่ือง”
- แบบฝกที่ 132  “จะใช
วิธีไหนคํานวณดีนะ”

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การเขียนบรรยายภาพ
ตามลําดับเหตุการณ
- การสะทอนความคิด 
จากการเขารวมกิจกรรม

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิด
และใหเหตุผลวิธีคิดจาก
ประโยคสัญลักษณ
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ศิลปะ
- การรองเพลง
- การคิดทาทางประกอบเพลง
- การวาดภาพประกอบฉาก

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณที่ประทับใจจากการใชสิทธิ/การทําหนาที่ความรับผิดชอบ(ที่บาน/หองเรียน
และอื่น ๆ)

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลงประกอบทาทาง เพลง เจาดอกลั่นทม
  2. คิด อาน เขียน
   2.1 ครูสนทนาเก่ียวกับประโยชนของสิ่งตาง  ๆ  และบอกถึงความจําเปนที่ตองมี นํ้า อาหาร บาน รถยนต 
พระอาทิตย
   - นักเรียนแสดงความคิด ความรูสึก เก่ียวกับสิ่งตาง  ๆ ที่ครูนําเสนอ 
    - ครูเขียนสิ่งท่ีนักเรียนบอก ในกระดาน
    - นักเรียนอานส่ิงท่ีครูเขียน (จากความคิดของตนเอง) พรอมกัน
  2.2 ครแูจกใบงานใหนกัเรยีนเปนรายบคุคล นกัเรยีนเลอืกและเขยีนบอกประโยชนของสิง่ตางๆ(นํา้ อาหาร 
บาน รถยนต พระอาทิตย) 1 อยาง ใหไดหลากหลายท่ีสุด 
  2.3 นักเรียนนําเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปล่ียนแนวคิด และใหขอเสนอแนะ
  2.4 นักเรียนใบงาน “วิเคราะหประโยชน” (นํ้า อาหาร บาน รถยนต พระอาทิตย) 
 3. ทบทวนการบวกและการลบ
  3.1 ครูอธิบายคําส่ัง นักเรียนทําแบบฝกรายบุคคล “บวกหรือลบ”
  3.2 อภิปรายสรุปทั้งช้ัน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/6 ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/1, ท 3.1 ป.1/3 
ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/1 ท 5.1 ป.1/2 ค 4.1 ป.1/1 ค 4.1 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.1/3 ศ 2.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/5  
ศ 2.2 ป.1/1 ศ 2.2 ป.1/2 

สาระการเรียนรู 1. คิด อาน เขียน
        2. ทบทวนการบวกและการลบ
        3. เพลงในทองถิ่น

สัปดาหที่ 37 : บทเพลงรักบานเกิด 
แผนการสอนวันที่ 184         (เวลา 5 ชัว่โมง)

ภาคเชา
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   - “รูไดอยางไรวาเปนบวกหรือลบ”
  3.3 นักเรียนทําแบบฝกรายบุคคล แบบฝกท่ี 133 “ลองทําดู”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym รองเพลงประกอบทาทาง เพลง ฝนตก (ภาคผนวก หนา 607 ภาคเรียนท่ี 1) 
 2. กลอมนองใหนอน (เพลงกลอมเด็ก)
  2.1 ครูใหนักเรียนฟงเพลงกลอมเด็ก “เจาเนื้อออน” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หนวยการเรียนรูตามหา 
เรื่อง เจาเนื้อออน นักเรียนฝกรองตามจากแท็บเล็ต 
  2.2 ครูชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงกลอมเด็ก “เจาเนื้อออน”
  2.3 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงประสบการณในการไดฟงเพลงกลอมเด็กจากพอแม หรือ ปูยา ตา
ยาย รองใหฟงตอนยังเล็ก ๆ
   2.4 ครูนําเสนอบทเพลงกลอมเด็ก โดยครูรองใหนักเรียนฟง
    (ครูเลือกบทเพลงกลอมเด็กตามความเหมาะสม ของแตละภาค จากภาคผนวก )
  2.5 ครูนําเสนอเน้ือเพลงกลอมเด็กท่ีครูรองแลวใหนักเรียนฝกอานจนคลอง และสนทนา ถึงเน้ือหาของ
บทเพลง
  2.6 นักเรียนฝกรองเพลงกลอมเด็กและเคาะจังหวะประกอบ (ใชมือ อุปกรณประกอบ) 
  2.7 ใหนักเรียนแขงขันรองเพลงกลอมเด็ก (อาจจะจัดเปนกลุม หรือรายบุคคลก็ได)
  2.8 นักเรียนรวมกันสะทอนความรูสึกจากการรองเพลงกลอมเด็ก 
  2.9 ครใูหการบานนกัเรียนไปคัดเลือกเพลงกลอมเด็ก โดยขอจากผูปกครองมาคนละ 1 – 2 บทพรอมกบั
ฝกรองมาพรอม 

กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. สะทอนการทํากิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา ในรอบ 1 วัน
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรยีน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

 1. เพลงกลอมเด็ก
 2. เพลง “ฝนตก”
 3. ใบงาน “วิเคราะหประโยชน”
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 4. แบบฝกที่ 133 “ลองทําดู”
  5. บทเรียน Learning Object บทเพลงกลอมเด็ก “เจาเนื้อออน” ในแท็บเล็ต หนวยการเรียนรู ตามหา เร่ือง 
เจาเนื้อออน 

วัดและประเมินผล

สังเกต
- การรวมกิจกรรม
- การสนทนา
- การนําเสนอผลงาน

ตรวจช้ินงาน
- ใบงาน “บอกประโยชน”
แบบฝกที่ 133 “ลองทําดู”

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การแสดงความคดิ ความ
รูสึก เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ
- การสะทอนความรูสกึจาก
การรองเพลง
กลอมเด็ก

คณติศาสตร
- การอธบิายแนวคิดและให
เหตุผลวิธีคิดหาคําตอบ
 - ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ศิลปะ
- การรองเพลงกลอมเด็ก
- การเคาะจังหวะประกอบการรอง

ความเปนพลเมือง
- กิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่สวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/3 ท 4.1 ป.1/4  
ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ส 4.1 ป.1/2 ส 4.3 ป.1/2 ส 4.3 ป.1/3
ศ 2.2 ป.1/1 ศ 2.2 ป.1/2

สาระการเรียนรู 1. คิด อาน เขียน
            2. ทบทวนการบวกและการลบ
          3. บรรเลงเพลงกลอมนอง

สัปดาหที่37  :  บทเพลงรักบานเกิด 
แผนการสอนวันที่ 185         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. ประเมินตนเองดานการใชสิทธิการทําหนาที่รับผิดชอบในรอบ 1 สัปดาห

การเรียนรู
 1. Brain Gym เพลง วัว และทําทาทางประกอบเพลง
 2. คิด อาน เขียน
   2.1 ครูใหนักเรียนแตละคนพูดถึงความดีของตนเอง ที่บาน ที่โรงเรียน
    - ครูสรุปถึงการกระทําของแตละคนวาเปนสิ่งที่ดี และควรปฏิบัติใหเปนนิสัย
   2.2 ครูแจกสมุดบันทึกความดี
   2.3 นักเรียนเขียนบันทึกความดีของตนเองลงในสมุดบนัทึกเปนประจํา
   2.4 นักเรียนอานนําเสนอการทําความดีจากสมุดบันทึก ครูและเพื่อนรวมชื่นชม และใหขอเสนอแนะ
   2.5 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
   - ความดีที่เราทําไดเปนอยางไรบาง
   - การเขียนเลา/บรรยาย ที่นาสนใจ นาติดตาม ควรเปนอยางไร
 3. ทบทวนการบวกและการลบ
  3.1 นักเรียนทําใบงานเปนรายบุคคล “สรางโจทยปญหากันเถอะ”
  3.2 อภิปรายสรุปทั้งช้ันในประเด็น
   - สรางโจทยปญหาการบวกไดอยางไร
   - สรางโจทยปญหาการลบไดอยางไร
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  3.3 นักเรียนทําแบบฝกทักษเสริมรายบุคคล แบบฝกท่ี 134 “มาเลาเร่ืองกันเถอะ แบบฝกท่ี 135 “สราง
โจทยปญหากันเถอะ” และแบบฝกที่ 136 “เติมอะไรดีนะ”

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym ทําทาทางประกอบบทรองเลน “พรวนดิน” ( โดยทําทาทางตามจินตนาการ )
 2. บรรเลงเพลงกลอมนอง
  2.1 นักเรียนรองบทเพลงกลอมเด็ก ที่รองในวันที่ผานมา
  2.2 ครูใหนักเรียนนําเสนอบทเพลงกลอมเด็กท่ีไปรวบรวมมาใหเพื่อนฟง
   2.3 นักเรียนชวยกันคัดเลือกบทเพลงกลอมเด็ก ที่คิดวามีความไพเราะ และใหแงคิด จํานวน 3 - 4 บท
  2.4 ใหนักเรียนแบงเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมเลือกบทเพลงกลอมเด็ก กลุมละ 1 บท ฝกรองใหคลอง 
พรอม คิดทาประกอบ หรือบทบาทสมมุติ
  2.5 นักเรียนแตกลุมรองเพลงกลอมเด็ก พรอมท้ังแสดงทาทางประกอบ
  2.6 ครูใหนักเรียนเสนอวากลุมใด ควรไดรับการลงมติใหชนะ โดยพิจารณาประเด็นตอไปน้ี
   - ความพรอมเพรียง
   - ความไพเราะของการรอง
   - การคิดทาทางประกอบ หรือบทบาทสมมุติไดเหมาะสม
  2.7 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดจากการเรียนรู
  2.8 ครูเสนอแนะใหนักเรียนรวมกันอาสาไปรองเพลงกลอมนองอนุบาล หรือนองของตนเองท่ีบาน 

กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. สะทอนการทํากิจกรรมอาสา/จิตสาธารณะของหองเรียน ในรอบ 2 วัน
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
  4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 11 เพลงรูปที่มีอยูทุกบานชวนนักเรียน
รองเพลง, สนทนาสิ่งท่ีประทับใจเกี่ยวกับ “คนไทยที่มีความจงรักภัคดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 
  5. ชวยกนัตรวจสภาพและเกบ็สิง่ของ เครือ่งใช หนงัสอื ใหเขาทีเ่ปนระเบยีบสวยงาม ทาํความสะอาดหองเรียน
 6. สวดมนต
 7. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 8. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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สื่อการเรียนรู

 1. เพลง “วัว” “พรวนดิน” 
 2. สมุดบันทึกความดี
 3. ใบงาน “สรางโจทยปญหากันเถอะ”
 4. แบบฝกที่ 134 “มาเลาเรื่องกันเถอะ แบบฝกท่ี 135 “สรางโจทยปยหากันเถอะ” และแบบฝกท่ี 136 “เติม
อะไรดีนะ”
 5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 11 เพลงรูปที่มีอยูทุกบาน ในแท็บเล็ต 
มัลติมิเดีย หมวดเพลงทั่วไป

วัดและประเมินผล

สังเกต
การรวมกิจกรรม

ตรวจช้ินงาน
- สมุดบันทึกความดี
- ใบงาน “สรางโจทย
ปญหากันเถอะ”
- แบบฝกที่ 134 “มาเลา
เรื่องกันเถอะ 
- แบบฝกที่ 135 “สราง
โจทยปญหากันเถอะ” 
-แบบฝกที่ 136 “เติมอะไร
ดีนะ”

ภาษาไทย
- การเลาประสบการณ
- การพูดถึงความดีของ
ตนเอง ที่บาน ที่โรงเรียน
- การเขียนบันทึกความดี 
ของตนเอง

คณติศาสตร
- การอธิบายแนวคิดและ
ใหเหตุผลวิธีคิดการสราง
ประโยคสญัลกัษณการบวก
และการลบ 
- ใชความรู ทักษะ
และกระบวนการทาง
คณติศาสตรในการแก
ปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ศิลปะ
- การรองเพลงกลอมเด็ก
การคิดทาทางประกอบเพลงกลอมเด็ก
- การแสดงบทบาทสมมุติ

ความเปนพลเมือง
- การใชสิทธิการทําหนาที่ที่รับผิดชอบ
- ชวยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช หนังสือ ใหเขาที่เปน
ระเบียบสวยงาม
- ปดนํ้า ไฟฟา ทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง
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สัปดาหที่ 37สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนการสอน744

สัปดาหที่ 37 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 37สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สัปดาหที่ 37 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  
 

 181 
     :  
 

1.   29   9   
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 

2.  17   7   
............................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 

3. 19  10   
............................................................................................................................  
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 

4.  17   15  
 

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

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

............................................................................................................................ 
5.  18   7                 

............................................................................................................................ 
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 130 

 
 181 

           :  

     1.    85  -  40      =   

    2.   77  -  32     =   

     3.    35  -  20      =   

         4.    74  -  34      =   

     5.    47  -  25      =   

     6.    98  -  32      =   

     7.    76  -  65      =   

     8.    54  -  33       =   

        9.    85  -  41      =   

   10.   95  -  32     =   
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สัปดาหที่ 37 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
  

 
 181 

             :  
1. 11 – 1 = 

2. 25 -    = 20 

3. 16 -     = 5 

4. 37 -    = 4 

5. 18 -     = 12 

6. 29 -     = 3 

7.     - 13 = 1 

8.      - 15 = 5 

9.      - 37 = 11 

10.      - 19 = 9 
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สัปดาหที่ 37สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 183 

        :   
 

1.           11                5     =   17 

2.           16                8     =   24 

3.           18                9     =   27 

4.           25               15     =   10 

5.           39               27     =  12  

6.           59               32     =  27 

7.           76               45     =  31 

8.           87               30     =  57 

9.           29                9      =  38 

10.       100               70      = 170 
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1.           11                   5     =   17  

2.           16                   8     =   24 

3.           18                   9     =   27 

4.           25                   15    =  10 

5.           39                   27    =  12  

6.           59                   32    =  27 

7.           76                   45    =  31 

8.           87                   30    =  57 

9.           29                   9     =   38 

10.     100                   70     =  170 
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 185 

   :   

1.     16   + 17    = 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

2.     17   + 16    = 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3.     18   + 15    = 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

4.     19   + 14    = 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

5.     20   + 13    = 
…………………………………………………………………………………………… 

       ….……………………………………………………………………………………… 
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1.  
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 185 
                    

 
1. 9 + 1 - 2  = 

2. 10 + 5 + 4     = 

3. 8 - 5  - 3     = 

4. 9  + 9 - 2     = 

5. 14 - 5 + 8  = 

6.  7 + 3 - 9 = 

7. 19 - 12 -  4 = 

8. 20 -  7 + 3 = 

9. 6  +  8 - 7 = 

10. 13 +  6  - 5 = 

 
 
 

 







แผนการสอน 759

สัปดาหที่ 38สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ /เหตุการณการใชสิทธิ/ทําหนาที่/รับผิดชอบระหวางวันหยุด
การเรียนรู
 1. Brain Gym ทําสมาธิประกอบเพลง “ดังดอกไมบาน” และบทแผเมตตา
 2. ทบทวนบทเรียน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนบทเรียน

สัปดาหที่  38  :  ทบทวนบทเรียน
แผนการสอนวันที่ 186         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym ทําสมาธิประกอบเพลง “ดังดอกไมบาน” และบทแผเมตตา
 2. ทบทวนบทเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
  4. ชวยกันเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
  6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

ภาคเชา

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณ /เหตุการณการใชสิทธิ/ทําหนาที่/รับผิดชอบระหวางวันหยุด 

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                            
- ชวยกันเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน                     
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง



แผนการสอน760

สัปดาหที่ 38 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สัปดาหที่  38  :  ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่ 187         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. เลาประสบการณความดีที่ทํา
การเรียนรู
 1. Brain Gym ทําสมาธิประกอบเพลง “ดังดอกไมบาน” และบทแผเมตตา
 2. ทบทวนบทเรียน

ภาคบาย

การเรียนรู
  1. Brain Gym ทําสมาธิประกอบเพลง “ดังดอกไมบาน” และบทแผเมตตา
  2. ทบทวนบทเรียน 
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องจิตสาธารณะ/จิตอาสาที่รวมกันปฏิบัติ
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
  4. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาเปนระเบียบที่สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณความดีที่ทํา

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                            
- ชวยกันเก็บส่ิงของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาท่ีเปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน                     
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนบทเรียน



แผนการสอน 761

สัปดาหที่ 38สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณความดีที่ทํา

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                            
- ชวยกันเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน                     
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. เลาประสบการณความดีที่ทํา
การเรียนรู
 1. Brain Gym 
 2. ทบทวนบทเรียน

สัปดาหที่  38  :  ทบทวนบทเรียน
แผนการสอนวันที่ 188         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
  1. Brain Gym ครูสุมนักเรียนเปนผูนําทําทาเคลื่อนไหวรางกาย 2 ดานใหแตกตางกันประกอบเพลงบรรเลง
ชา ๆ ครูแนะนําเรื่องจังหวะการหายใจ
  2. ทบทวนบทเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
  3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาเปนระเบียบที่สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
  4. สวดมนต
  5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนบทเรียน



แผนการสอน762

สัปดาหที่ 38 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
  2. เลาประสบการณความดีที่ทํา
การเรียนรู
  1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม) 
 2. ทบทวนบทเรียน

สัปดาหที่  38  :  ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่ 189         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
  3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาเปนระเบียบที่สวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 4. สวดมนต
  5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณความดีที่ทํา

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                            
- ชวยกันเก็บส่ิงของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาท่ีเปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน                     
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนบทเรียน



แผนการสอน 763

สัปดาหที่ 38สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 ทักทายแบบไทย/สากล
การเรียนรู
 1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียน

สัปดาหที่  38  :  ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่ 190         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
  1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
  2. ทบทวนบทเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา
 3. ทองบทรอยกรอง/บทอาขยาน/ทองสูตรคูณ
 4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลําดับที่ 13 เพลงตนไมของพอ
  5. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาเปนระเบียบที่สวยงามทําความสะอาดหองเรียน
 6. สวดมนต
 7. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี
 8. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                            
- ชวยกันเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน                   
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนบทเรียน





แผนการสอน 767

สัปดาหที่ 39สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สัปดาหที่  39  :  ทบทวนบทเรียน
แผนการสอนวันที่ 191         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. เลาประสบการณวันหยุด/เหตุการณตาง ๆ
การเรียนรู
  1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียน

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
กอนเลิกเรียน
 1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. สะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา
  3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
  4. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
 - เลาประสบการณวันหยุด/เหตุการณตาง ๆ 

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                            
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน



แผนการสอน768

สัปดาหที่ 39 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณความดีที่ทํา
การเรียนรู
 1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

สัปดาหที่  39  :  ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่ 192         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
กอนเลิกเรียน
   1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
   2. สะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา
   3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
   4. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
  5. สวดมนต
   6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณความดีที่ทํา

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                            
- ชวยกันเก็บส่ิงของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาท่ีเปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน                     
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง



แผนการสอน 769

สัปดาหที่ 39สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สัปดาหที่  39 : ทบทวนบทเรียน
แผนการสอนวันที่ 193         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณ
การเรียนรู
 1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. สะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา
  3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
  4. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 5. สวดมนต
  6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

สื่อการเรียนรู

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
 - เลาประสบการณ/เหตุการณ 

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                            
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน



แผนการสอน770

สัปดาหที่ 39 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการเรียนรู

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณ
การเรียนรู
 1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

สัปดาหที่  39  :  ทบทวนบทเรียน
แผนการสอนวันที่ 194         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
กอนเลิกเรียน
   1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. สะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา
   3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
  4. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
  5. สวดมนต
   6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
 - เลาประสบการณ/เหตุการณ 

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                            
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน



แผนการสอน 771

สัปดาหที่ 39สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณ/เหตุการณ
การเรียนรู
 1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
 2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

สัปดาหที่ 39 : ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่ 195         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

การเรียนรู
 ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
  2. สะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา
  3. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
   4. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 5. สวดมนต
 6. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

ภาคบาย

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
 - เลาประสบการณ/เหตุการณ 

ความเปนพลเมือง
- รวมกันสะทอนการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                            
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน

สื่อการเรียนรู





แผนการสอน 775

สัปดาหที่ 40สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณวันหยุด
 3. ทบทวนการทําหนาท่ี/รับผิดชอบตามกติกาหองเรียน
การเรียนรู
  ทดสอบปลายภาคเรียน

สัปดาหที่  40 : เตรียมปดภาคเรียน 
แผนการสอนวันที่ 196         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทดสอบปลายภาคเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. สรุปบทเรียน แนะนํากิจกรรมวันตอไป บันทึกการบาน
 2. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 3. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณวันหยุด/เหตุการณตาง ๆ 

ความเปนพลเมือง
- ทบทวนการทําหนาท่ี/รับผิดชอบตามกติกาหองเรียน
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทดสอบปลายภาคเรียน

สื่อการเรียนรู



แผนการสอน776

สัปดาหที่ 40 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
 2. เลาประสบการณความดีที่ทํา
การเรียนรู
 ทดสอบปลายภาคเรียน

สัปดาหที่  40  : เตรียมปดภาคเรียน 
แผนการสอนวันที่ 197         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทดสอบปลายภาคเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. เตรียมกิจกรรมวันจบชั้น ป.1 
  2. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 3. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
-เลาประสบการณวันหยุด/เหตุการณตางๆ 

ความเปนพลเมือง
- ทบทวนการทําหนาท่ี/รับผิดชอบตามกติกาหองเรียน
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทดสอบปลายภาคเรียน

สื่อการเรียนรู



แผนการสอน 777

สัปดาหที่ 40สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. เลาประสบการณ/ขาวส้ัน ๆ/การทําหนาที่/รับผิดชอบตามกติกาหองเรียน
การเรียนรู
  ทดสอบปลายภาคเรียน

สัปดาหที่  40  : เตรียมปดภาคเรียน 
แผนการสอนวันที่ 198         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 ทดสอบปลายภาคเรียน
กอนเลิกเรียน
  1. เตรียมกิจกรรมวันจบชั้น ป.1 
  2. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 3. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 4. สวดมนต
  5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณ/ขาวส้ันๆ/การทําหนาท่ี/รับผิดชอบตามกติกาหองเรียน

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  ทดสอบปลายภาคเรียน

สื่อการเรียนรู



แผนการสอน778

สัปดาหที่ 40 ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. เลาประสบการณขาวส้ัน ๆ
การเรียนรู
 กิจกรรมตามความเหมาะสม

สัปดาหที่  40  : เตรียมปดภาคเรียน 
แผนการสอนวันที่ 199         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 กิจกรรมตามความเหมาะสม
กอนเลิกเรียน
 1. เตรียมกิจกรรมวันจบชั้น ป.1 
 2. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 3. ทองสูตรคูณ/บทอาขยาน/บทรองเลน
 4. สวดมนต
 5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาประสบการณขาวสั้น ๆ

ความเปนพลเมือง
- ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
- ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  เตรียมปดภาคเรียน

สื่อการเรียนรู



แผนการสอน 779

สัปดาหที่ 40สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กอนเรียนรู
 1. ทักทายแบบไทย/สากล
 2. เลาเรื่องท่ีประทับใจ (ภาคเรียนที่ 2)
การเรียนรู
 กิจกรรมตามความเหมาะสม

สัปดาหที่  40  : เตรียมปดภาคเรียน 
แผนการสอนวันที่ 200         (เวลา 5 ชัว่โมง) 

ภาคเชา

ภาคบาย

การเรียนรู
 กิจกรรมตามความเหมาะสม
กอนเลิกเรียน
 1. กิจกรรมวันปดเทอม
 2. ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหองเรียน
 3. สวดมนต
  4. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
      5. ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

วัดและประเมินผล

ภาษาไทย
- เลาเรื่องที่ประทับใจ (ภาคเรียนที่ 2)

ความเปนพลเมือง
 - ชวยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช/หนังสือใหเขาที่เปนระเบียบสวยงาม ทําความสะอาดหอง
 - ปดนํ้า ไฟฟาทุกจุดในหองเรียนและบริเวณใกลเคียง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  -       

สาระการเรียนรู  วันปดเทอม

สื่อการเรียนรู



แผนการสอน780

ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. แนวทางการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
. 2553. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด.
. 2551. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพชมุนมุ
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

ปราโมทย ขจรภัย และคณะ, ผูแปล. 2549. คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
แปลนพริ้นทติ้ง จํากัด.
. 2550. คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแปลน
พริ้นทติ้ง จํากัด.
. 2553. คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแปลนพริ้นทติ้ง จํากัด. 
. 2553. คูมือครูคณิตศาสตร ออกแบบการเรียนรูดวย Backward Design. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
แปลนพริ้นทติ้ง จํากัด.

เพลิกา โลหารชุน. 2551. เด็กหญิงแกมใสกับไรผัก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
มัลลิกา ตัณฑนันทน. 2551. กระตายสามพี่นอง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
เรืองศักดิ์ ปนประทีป. 2551. ความฝนของชะเอม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
ศิริลักษ พุทธโคตร. 2551. หนูแปงแปลงขุมทรัพย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา). ม.ป.ป. หลักสูตรทองถิ่น เด็กใตสมองใส Southern Bright Child 

Curriculum. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแปลนพริ้นทติ้ง จํากัด.
สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร. 2553. คูมอืครรูายวชิาพืน้ฐานคณติศาสตร 

ชัน้ประถมศกึษาปที ่1 กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย 
ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1. กรุงเทพมหานคร :

 โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
. 2553. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปที่ 1. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว. 
. 2552. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยสําหรับครูผูสอนชั้นประถมศึกษา

 ปที่ 1-3. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด สหายบล็อกและการพิมพ.
สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต.ิ ม.ป.ป. พอเพยีงตามแนวคดิของพอสารคดีโทรทศัน

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (CD-ROM). กรุงเทพมหานคร.



แผนการสอน 781

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครั้ง
ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด.
. 2553. ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทยจํากัด. 
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกน
กลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. พมิพคร้ังที ่2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชมุนมุสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช2551. พมิพครัง้ที ่2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชมุนมุสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทยจํากัด.
. 2553. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช2551. พมิพครัง้ที ่2. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพชมุนมุสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทยจํากัด. 
. 2553. ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทยจํากัด. 
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 
. 2553. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด. 
. 2553. แบบฝกหดัรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา เลม 1 ชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
. 2553. แบบฝกหดัรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา เลม 2 ชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.
. 2552. สอนภาษาไทยตามแนวคดิ Brain-Based Learning. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชมุนมุสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด.
. 2551. คูมือการจัดกิจกรรมสื่อนวัตกรรมแหงการเรียนรูเพื่อชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว. 
. 2550. แบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 2 เรื่องการลบจํานวน
สองจํานวนท่ีมีตัวต้ัง ไมเกิน 9. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.



แผนการสอน782

ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 . 2550. แบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 3 เรื่องการบวกและ
การลบจํานวนท่ีมีผลลัพธ และตัวต้ังไมเกิน 20. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
 . 2550. แบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เลม 4 เรื่องการบวกจํานวน
สองจํานวนท่ีมีผลบวก ไมเกิน 100. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.
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