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สัปดาห์ที่ 7-10 
  แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูน าไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมส าหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้ 
 
 

        สัปดาห์ที่ 7-10 
 

 
 ความเป็นพลเมือง  
   ความพอเพียง  ระหว่างสัปดาห์ที่ 7–8 จัดเป็นช่วงเวลาแหง่การฝึกฝน และพยายามปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้สิ่งของเครื่องใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่า ฝึกสะท้อนผลการปฏิบัติ แสดงเหตุผลอย่าง
สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และเมื่อถึงปลายสัปดาห์ที่ 8 นักเรียนจะเริ่มมองเห็นข้อดี ข้อด้อยจากการปฏิบัติ ใช้เป็น
ข้อมูล/หาเหตุผลส าหรับร่วมกันท าประชามติ ก าหนดสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากรของห้องเรียนที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งวิธีปฏิบตัิที่สมาชิกในห้องเรียนร่วมกันปฏิบัติในการใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่าแล้ว
จัดท าเป็น ข้อตกลง ของห้องเรียนต่อไป 
  การท าหน้าที่สมาชิกที่ดีด้วยความรับผิดชอบ ระหว่างสัปดาห์ที่ 7-10 เป็น 4 สัปดาห์แรกแห่ง
ความพยายามฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในการท าหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ เวลาเช้าก่อนเรียนใน
แตล่ะวัน จึงเป็นช่วงโอกาสให้นักเรียนได้รายงานสะท้อนประสบการณ์ ความรู้สึก และแสดงเหตุผล การท า 
และไม่ท าหน้าที่ในวิถีชีวิตจริงตามความรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนแนวคิด เพ่ือปรับปรุงวิธีปฏิบัติตนเองให้ดียิ่ง 
ขึ้นอยู่เสมอ  การเล่าสะท้อนประสบการณ์ การท า และไม่ท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่ละครั้ง การให้
นักเรียนได้เล่าสะท้อนทีละคน (เล่าตามที่ปฏิบัติจริง) ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งหน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกของครอบครัว ของห้องเรียน ของโรงเรียนหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ภาษาไทย 
   เนื้อหาที่ใช้เป็นแกนในช่วงนี้ ด้านหลักภาษาจะมีทั้งสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น เช่น  
สระอุ สระออ สระอิ  สระอะ  สระอือ และสระไอ 
   กิจกรรมที่เลือกใช้ในระยะนี้ ยังคงเป็นกิจกรรมในวงจรคล้ายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการ
เรียนรู้ผ่านวรรณคดี วรรณกรรมอย่างสนุกสนานด้วยจังหวะ และท่วงท านองต่างๆ  เด็กๆ ได้เคลื่อนไหว
ร่างกายตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง แต่เขาก็ได้ค้นพบเรื่องราวและความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจากการลงมือท า
ด้วยตนเองของเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเตรียมพ้ืนฐานการฟัง การอ่าน และการพูด ให้แข็งแรงขึ้น
เรื่อยๆ  นักเรียนได้ฝึกฝนสร้างค าให้หลากหลายขึ้นและฝึกปฏิบัติสร้างประโยคง่ายๆ ด้วยปากเปล่า และ
มองเห็นความหมายของประโยคที่ใช้สื่อสารด้วยตนเอง 
   คณิตศาสตร ์
    การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาและได้ลงมือท าในการค้นหารูปแบบการเกิด
จ านวนต่างๆด้วยตนเอง ทั้ง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 จากกิจกรรม”ลูกแก้วแสนกล” กิจกรรม”ลูกโป่งย้ายที่ 
กิจกรรม “การจัดดอกไม้” กิจกรรม “เปิดถ้ า”และกิจกรรม “สร้าง 10” จะช่วยให้นักเรียนมีฐานความ
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เข้าใจเกี่ยวกับการสลับที่ การเพิ่ม (บวก) การลด (ลบ) อันจะน าไปสู่ความเข้าใจในความหมายของการบวก 
การหาผลบวกได้ง่ายและสะดวกข้ึนในช่วงเวลาต่อไป 
     การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “ต าแหน่ง” และ  
“ล าดับที่” นั้นมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับ “จุดเริ่มต้น” และ “จุดสุดท้าย”  
     การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือเลือกต าแหน่งของสัตว์ ลูกไก่ หรือรถยนต์             
เป็นต้น เช่น กิจกรรม “ใครอยู่ตรงไหน” กิจกรรม “ไม่รู้ช่วยบอกที” และการใช้วิธีถามนักเรียนได้อธิบาย
และให้เหตุผลด้วยตนเองในการเลือกต าแหน่งให้กับสัตว์/รถยนต์ บอกความแตกต่างระหว่างต าแหน่งของ
สิ่งเหล่านั้น ความแตกต่างระหว่างค าว่า “จากข้างหน้า” กับ “จากข้างหลัง” “ข้างบน” กับ “ข้างล่าง” 
“อันแรก” กับ “อันสุดท้าย” จะช่วยให้เด็กรู้สึกได้และเข้าใจถึง “ต าแหน่ง” และ “ล าดับที”่ อย่างแท้จริง 
   เมื่อครูได้มองเห็นว่านักเรียนมีพ้ืนฐานบางประการที่จะน าสู่การท าความเข้าใจในความหมาย   
การบวก ได้ง่ายและสะดวกข้ึนแล้ว  เช่น มีฐานของความเข้าใจเรื่องการเพ่ิม  การลด และการสลับที่มาแล้ว
จากกิจกรรมลูกแก้วแสนกล กิจกรรมลูกโป่งย้ายที่ กิจกรรมจัดดอกไม้ กิจกรรมเปิดปากถ้ า และกิจกรรม 
สร้าง 10 ในจังหวะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ครูจะสามารถน านักเรียนเข้าสู่สถานการณ์เพ่ือท าความเข้าใจ
ความหมายของ “การบวก” อย่างแท้จริง 

     กิจกรรม ลูกกบกับพระราชา จะช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นความหมายของการบวก
โดยการรวมด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อมีของอย่างเดียวกันที่มาคนละทาง (ซ้าย-ขวา) แต่มารวมกัน
หรือมาเจอกัน 

      การให้นักเรียนใช้ บล็อกไม้ แทนการเคลื่อนมาเจอกันของ ปลาทอง จะช่วยให้
นักเรียนได้เคลื่อนแนวคิดของตนเองจากมือถึงรูปแบบ (บล็อกไม้) ไปสู่สัญลักษณ์การรวมด้วยตนเอง 

     กิจกรรม “โยนบอล” ที่นักเรียนลงมือโยนด้วยตนเอง 3 ครั้ง ทั้งที่โยนลงและโยนไม่
ลง ส าหรับครั้งที่โยนไม่ลงจะช่วยให้นักเรียนค้นพบความหมายของ ศูนย์ (0) และ การบวกด้วย ศูนย์ (0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 

สัปดาห์ที่ 7 :  เร่ืองของสัตว์ 

แผนการสอนวันที่ 31                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
        1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning. How are you today? 
        2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
        3.  ทบทวนความรับผิดชอบในหน้าที่ สมาชิกที่ดี มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การช่วยเหลือ
เกื้อกลูกัน         
   การเรียนรู้ 
       1. Brain Gym กิจกรรมประกอบเพลง กระโดด 
       2. สระ เอ  

   2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น ““ตาเขกะตาข า” ท าจังหวะประกอบ 2 รอบ 
   2.2 นักเรียนดูแผนภูมิช่วยกันบอกว่ามีค าสระ เอ กี่ค า ค าใดบ้าง ครูเขียนวงกลมรอบค านั้นๆ 
   2.3 นักเรียนฝึกออกเสียงแจกลูกสะกดค าสระเอ ในแผนภูมิ 
   2.4 ครูก าหนดพยัญชนะให้นักเรียนทุกคนประสมค าสระเอ พร้อมกัน 
  2.5  ฝึกเขียนค าประสมสระเอ         

      3. จ านวน 6 : เพ่ิมอีกเท่าไหร่เป็น 10 
   3.1 ครูน าผลงานชั่วโมงท่ีแล้วของแต่ละกลุ่มจัดแสดงหน้าชั้นเรียน 
   3.2 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว (5 นาที) 
   3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ตัวแทนกลุ่มรับผลงานกลุ่ม(ท่ีท าไว้ในชั่วโมงท่ีแล้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
   3.4 นักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีเพ่ิมให้เป็น 10 ต่อ ครูเดินดูและใช้ค าถามกระตุ้น 
         - เราตรวจสอบได้อย่างไรว่า เพิ่มจ านวนได้ถูกต้องแล้ว 
         - จะเขียนน าเสนออย่างไร ผลงานจึงจะเป็นระบบดูง่าย 
   3.5 นักเรียนน าผลงานจัดแสดงหน้าชั้น ครูให้พูดน าเสนออธิบายแนวคิดบอกเหตุผล 

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/3   ท 2.1 ป.1/2   ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3   

ท 3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/1  ท 4.1 ป.1/2    ว 1.2 ป.1/1   ว 8.1 ป.1/1  ว 8.1 ป.1/2                     
ศ 2.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4 , ศ 3.1 ป.1/1,ศ 3.1 ป.1/2    ต 1.1 ป.1/1  ต 2.2 ป.1/1   

        
  
 
 

สาระการเรียนรู้ 1. สระเอ การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนอิสระ                                 
                     2. จ านวน 6 : เพ่ิมอีกเท่าไหร่เป็น 10 
                     3. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  : บ้านของสัตว์ 
                     4.  การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  : Letters  ( A  C  E  I  M  N  O ) 
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             3.6 ครูน าอภิปรายสรุปในประเด็น 
                  - รูปแบบการเป็น 10 
                  - รูปแบบการจัดระบบผลงาน 
            3.7 นักเรียนท าแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกหัดที่ 14) 
 
 
      การเรียนรู้ 
         1. Brain Gym  ตบมือ ประกอบการร้องบทร้องเล่น “เสือ สิง กระทิง แรด”   
         2. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  : บ้านของสัตว์ 
             2.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกเพลงหรือบทร้องเล่นที่เก่ียวกับสัตว์ 
(เช่นเพลงช้าง  เพลงเป็ด  เพลงกุ้ง หอย ปู ปลา  บทร้องเล่น แมวเหมียว เป็นต้น  
             2.2  แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดท่าประกอบจังหวะ กลุ่มละ 1 เพลง ให้เวลาซ้อม 3 นาที 
             2.3  จับสลากล าดับการแสดง ให้แต่ละกลุ่มแสดงหน้าชั้นจนครบ 
             2.4  ครูแจกใบงานกลุ่ม “การจ าแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย” แล้วอ่านน าให้นักเรียนอ่านตามพร้อม
กัน และด าเนินการตามใบงาน  (ครูสามารถสร้างเอง โดยพิจารณามีสัตว์อะไรบ้าง แต่ละตัวควรอยู่ที่ใดจึง
จะเหมาะสม )  
             2.5  ให้การบ้านไปศึกษาเรื่องสัตว์เพ่ิมเติมจาก Learning Object ในแท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การจ าแนกสัตว์ตามท่ีอยู่อาศัย” 
        3.  การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  : Letters  A  C  E  I  M  N  O 
          3.1  ครูเปิดเพลง/ร้องเพลง ABC Song ให้นักเรียนฟัง 2 รอบ  
          3.2 ครูติดแผนภูมิเพลง ABC Song บนกระดาน ครูอ่านให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูอ่านให้นักเรียน
ฟังแล้วครูร้องเพลงให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องเพลงตามครู 
          3.3  ครูสนทนาความแตกต่างระหว่างตัวอักษรไทยกับอักษรภาษาอังกฤษว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร 
          3.4  ครูน าบัตรตัวอักษรที่ก าหนด คือ A  C  E  I  M  N  O ติดบนกระดานแล้วครูอ่านทีละตัวให้
นักเรียนอ่านตาม 
          3.5  ให้นักเรียนออกเสียงตัวอักษรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 
          3.6  ครูเรียกชื่อตัวอักษรพร้อมกับออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียน
ออกเสียงตัวอักษรพร้อมกัน 
          3.7  ครูน าตัวอักษรชุดเดิมแต่เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่น ามาติดคู่กันกับตัวอักษรชุดเดิม                
ให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างตัวอักษรชุดเดิมกับชุดใหม่ 
          3.8  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน 
          3.9  ครูแจกซองบัตรตัวอักษรที่คละกันระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ 
          3.10  ครูออกเสียงตัวอักษรทีละ 1 ตัว เช่น  เอ  ให้นักเรียนจับคู่ระหว่าง A และ a (Capital 
letters and Small letters) กลุ่มใดจับคู่ได้ถูกต้องได้ 1 คะแนน จนครบทั้ง 7 ตัวอักษร 
          3.11 ให้นักเรียนแข่งกันจับคู่ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตามที่ครูบอกชื่อตัวอักษร โดย
วิ่งออกไปหน้าชั้นเรียน 

ภาคบ่าย 
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          3.12 ครูแจกใบงานการลากเส้นตัวอักษรตามรอยจุดประ 
          3.13  นักเรียนร้องเพลง ABC’s song 
          3.14  น าผลงานนักเรียนติดป้ายนิเทศ 
 
     ก่อนเลิกเรียน 
         1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
         2. บันทึกการบ้าน    
          3. สะท้อนการใช้สิ่งของอย่างประหยัด/ คุ้มค่า 
         4. ท่องค าคล้องจองที่เคยเรียนมาแล้ว 
         5.  สวดมนต์ 

    4. สวดมนต 

     
     1.  บทร้องเล่น เช่น  ตาเขกะตาข า   เสือ สิง กระทิง แรด   
     2.  เพลง  “กระโดด”   “ช้าง”  “กุ้ง หอย ปู ปลา”  “เป็ด”  “กุ้ง”    ABC’s song  
     3.  แบบฝึกหัดที่ 14 
     4.  แผนภูมิสระเอ 
     5.  บัตรตัวอักษร  A  C  E  I  M  N  O   ( ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) 
     6.  แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การจ าแนกสัตว์ตามท่ีอยู่อาศัย” 
 

วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

 ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกหัดที่ 14 
 

ภาษาไทย 
 - การแจกลูกสะกดค า
สระเอ 
-การอ่านออกเสียงค าที่มี
ประสมเอ 
 - การเขียนค าที่ประสม
ด้วยสระเอ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
จ านวน 6 เพ่ิมอีก
เท่าไหร่เป็น 10 
 

วิทยาศาสตร์ 
-ทักษะการจ าแนก จาก
ใบงานกลุ่ม” การ
จ าแนกสัตว์ตามท่ีอยู่
อาศัย” 

ภาษาอังกฤษ 
- การออกเสียง
ตัวอักษร 

- บอกชื่อตัวอักษร 

 

ศิลปะ 
-การร้องบทร้องเล่น 
เพลง  
- การเคลื่อนไหวแสดง
ท่าทางประกอบบทร้อง
เล่นและเพลง 
- การตบมือเป็นจังหวะ
ประกอบเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
- ทบทวนความรับผิดชอบใน
หน้าที่ สมาชิกท่ีดี มารยาทใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การ
ช่วยเหลือเกื้อกุลกัน 
- สะท้อนการใช้สิ่งของอย่าง
ประหยัด/ คุ้มค่า         
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 7 : เร่ืองของสัตว์ 
 

แผนการสอนวันที่ 32                                                          ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
  
   ก่อนเรียนรู้ 

1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning. How are you today? 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน    

          3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่  สมาชิกที่ดี  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
   การเรียนรู้ 
       1. Brain Gym ร้องเพลง “วันทั้งเจ็ด” 
       2. สระ เอ 

      2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น  “ตาเขกะตาข า” เป็นจังหวะและให้แสดงท่าทาง
ประกอบ ตามอิสระ 

      2.2 ครูแจกบัตรค าสระเอ ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค าทีละคน แล้วให้ทุกคนยืน
เป็นวงกลม ชูบัตรค า แล้วอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค า ทีละคน ให้เพ่ือนทุกคนออกเสียงตาม 
          2.3  นักเรียนน าค าสระเอในบัตรค ามาช่วยกันสร้างค าใหม่ โดยครูเขียนค าใหม่บนกระดาน เช่น           
เท เป็น เทยา เทพี ปลาเทโพ เก เป็น ขาเก เกเร  เป็นต้น 
          2.4  ฝึกแต่งประโยคด้วยปากเปล่า จากค าใหม่ที่สร้างขั้น 
          2.5  ครูแจกใบงานที่ก าหนดค าสระเอ แล้วให้นักเรียนน าค าไปเขียนใต้ภาพทีมีความหมายตรงกัน 
      3. จ านวน 10 : รูปร่างของ 10 
          3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว (5 นาที) 
    เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 1.1 ป.1/3  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/2  

ท 3.1 ป.1/3 ท 3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/1  ท 4.1 ป.1/2    ค 1.1 ป.1/1  ค 1.1 ป.1/2   ว 1.2 ป.1/1   

ว 8.1 ป.1/1  ว 8.1 ป.1/2    ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4 ศ 2.1 ป.1/5     ศ 3.1 ป.1/1  
ศ 3.1 ป.1/2   ต 1.1 ป.1/1  ต 2.2 ป.1/1   

 

สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู  อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนอิสระ   
                     2. จ านวน 10   
                     3. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับท่ี กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย   
                     4.  ตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  : Letters  A  C  E  I  M  N  O 
                    5. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : ประโยชน์ของสัตว์ 
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          3.2 ครูเล่าสถานการณ์  “ครูรู้จักจ านวน 10 แค่แบบเดียวแต่ครูอยากรู้จัก 10 ในหลายๆ รูปแบบ” 
นักเรียนท าให้ครูได้เห็นหน่อย 
          3.3 ครูติดค าสั่งบนกระดาน ครูอ่านน า นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
 ค าสั่ง  “ให้นักเรียนติดบล็อกเพ่ือแสดงจ านวน 10 ในแบบของตนเองลงในใบกิจกรรม แล้วน าเสนอ” 
          3.4 ครูแจกใบกิจกรรมและภาพบล็อกสติ๊กเกอร์ 10 แผ่น (หรือภาพบล็อก กาว กรรไกร และสีไม้) 
          3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติใช้ค าถามกระตุ้น 
                  - 10 แบบใดจึงจะแตกต่างจากคนอ่ืน 
                  - 10 แบบใดจึงจะดูน่าสนใจ 
          3.6 นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูช่วยจัดระบบผลงาน (ให้ผลงานที่มีลักษณะ  
/รูปแบบเหมือนกันติดแสดงอยู่ใกล้กัน) ครูให้นักเรียนน าเสนออธิบายแนวคิดและเหตุผลประกอบผลงาน
ตนเองทีละคน 
          3.7 ครูชวนสนทนาอภิปรายสรุปในประเด็น  “รูปแบบการเป็น 10” 
          3.8 นักเรียนท าแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกหัดที่ 15) 
 
 
 
     การเรียนรู้ 
         1. Brain Gym  กระตุ้นนวดตามจุดต่างๆ ให้เพ่ือนแลกเปลี่ยนกัน 
         2. การจ าแนกสัตว์ 
            2.1 ครูทบทวนเรื่องที่อยู่ของสัตว์ และถามเกี่ยวกับสัตว์ที่พบเห็นในชุมชนของนักเรียน 

         2.2 ครูแจกแผ่นโมเดลสัตว์และตัวโมเดลสัตว์ให้กลุ่มละ 1 ชุด (ใน 1 ชุดควรมีสัตว์ 
หลากหลายชนิด เช่น ช้าง เสอื วัว ควาย ม้าลาย ยีราฟ สุนัข กบ หอย ปู ปลา เป็นต้น) 

2.3 นักเรียนแต่กลุ่มลงมือท างานตามใบงาน“การจ าแนกสัตว์ตามท่ีอยู่อาศัย”และประโยชน์ 
ของสัตว์ 

2.4 นักเรียนส่งตัวแทนน าเสนอผลงาน (กลุ่มละ 3 นาที) 
            2.5 ครูเปิด Clip VDO /น าเสนอภาพ/หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับ ชีวิตสัตว์ให้นักเรียนดู 
            2.6 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ชอบมาวาดภาพระบายสีและเขียนอิสระ เรื่อง                     
“สัตว์ที่ฉันชอบ”  
           2.7 ครูให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมในแท็บเล็ต วิชาวทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น 
เรื่อง “ประโยชน์ของสัตว์” 
 
       3.  การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  : Letters  A  C  E  I  M  N  O 
             3.1  ครูและนักเรียนทักทายด้วยค าหรือประโยคที่เรียนผ่านมาแล้ว  และร่วมกันร้องเพลง 
ABC’s song 
             3.2  ครูเปิดเพลง “The Alphabet Song”  (จาก แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ  Project : Play 
& Learn  หน่วย Myself  : Song)    
             3.3  นักเรียนฟงัและสนทนาเกี่ยวกับการออกเสียง  

ภาคบ่าย 
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             3.3  นักเรียนเข้ากลุ่ม(ตามความเหมาะสม) พร้อมฝึกออกเสียงหรือร้องเพลงตาม 
                  3.3  ครูแนะน าและท าความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการเล่นเกม : Alphabet Game :  A/a  
(จาก แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ  Project : Play & Learn  หน่วย Myself  : Game)  
             3.4  นักเรียนจับคู่/กลุ่ม เล่นเกม (ตามความเหมาะสม)  ครูช่วยดูแลขณะนักเรียนเล่นเกม              
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน                                                                                                             
             3.5  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนและร้องเพลง  (พร้อมแนะน าให้นักเรียนตรวจสอบ
ความเรียบร้อยแท็บเล็ตก่อนเก็บ)  
  ก่อนเลิกเรียน 
       1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
      2. บันทึกการบ้าน   
      3. สะท้อนการใช้สิ่งของให้ประหยัด/ คุ้มคา่ 
      4. ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง เรื่อง สุนัขผู้ซื่อสัตย์ 
      5. ท่องค าคล้องจ้อง/บทอาขยาน   
      6. สวดมนต์ 

สวดมนต 

  
1. บทร้องเล่น “ตาเขกะตาข า” 
2. เพลง“วันทั้งเจ็ด”   “ABC’s song” 
3. เกม  Alphabet Game    ใน  แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ  Project : Play & Learn  หน่วย  

Myself  :  Game   
      4. แบบฝึกหัดที่ 15 
      5. บัตรค า และบัตรภาพ สระเอ 
      6. ภาพบล็อกสติ๊กเกอร์ 
      7.  Learning Object (LO) ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้สัตว์ในท้องถิ่น เรื่องรู้ประโยชน์ของสัตว์  
      8. แผ่นโมเดลสัตว ์              
 

วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกหัดที่ 15 
-ภาพวาดระบายสี 
 

ภาษาไทย 
 - การอ่านออกเสียงแจก
ลูกสะกดค า  ที่มีสระเอ 
 - การสร้างค าใหม่ทีมี
สระเอ 
 - การเขียนค าท่ีมีสระเอ 
-การแต่งประโยคด้วย
ปากเปล่า 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด  
การให้เหตุผล การ
สื่อสาร จากการน าเสนอ
และการ สะท้อนผลงาน  
จ านวน 10 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

วิทยาศาสตร์ 
-ทักษะการจ าแนก 
“จ าแนกสัตว์ตามที่อยู่
อาศัย”  
 

ภาษาอังกฤษ 
- การออกเสียงตัวอักษร 

- บอกชื่อตัวอักษร 

- การแสดงออกเล่นเกม
ตัวอักษรอย่างถูกต้อง
และสนุกสนาน 

ศิลปะ 
-การร้องบทร้องเล่น 
เพลง  
- การเคลื่อนไหวแสดง
ท่าทางประกอบบทร้อง
เล่นและเพลง 
- การตบมือเป็นจังหวะ
ประกอบเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน    
 - ทบทวนการปฏิบัติ
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่  สมาชิกที่ดี  
มารยาทในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
- สะท้อนการใช้สิ่งของ
ให้ประหยัด/ คุ้มค่า 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
    ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก Tablet หน่วยการเรียนรู้สัตว์ในท้องถิ่น เรื่องรู้ประโยชน์
ของสัตว์  เรื่องอ่ืนๆ 

     ส าหรับภาษาอังกฤษ ครูสามารถแนะน าให้นักเรียนฝึกออกเสียงจากการฟังเพลงหรือท ากิจกรรม
เพ่ิมจาก Tablet  ในเวลาว่าง  
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สัปดาห์ที่ 7 : เรื่องของสัตว์ 
 

แผนการสอนวันที่ 33                                                          ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
  
   ก่อนเรียนรู้ 
       1.ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 

2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน   
      3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่  สมาชิกท่ีดี  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
   การเรียนรู้ 

1. Brain Gym จีบ ตัว L (มือซ้ายจีบ มือขวานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ท ารูปตัว L ท าสลับซ้ายขวา) 
2. ทบทวนบทร้องเล่น สระ โอ  

2.1 ครูร้องบทร้องเล่น “โยโย่”  เคาะจังหวะประกอบ 
2.2  ครู/นักเรียน ร้องบทร้องเล่น โยโย่พร้อมเคาะจังหวะประกอบ 2 รอบ 
2.3  ครูสนทนาถึงสระโอ วิธีการเขียนสระโอ /การวางรูปสระโอกับพยัญชนะ 
2.4  ฝึกประสมค า แจกลูกค าประสมสระโอ  
2.5  สร้างค าจากค าที่ประสมสระโอ  เช่น โบ เป็น มีโบ โซ  เป็น  โซเซ  เป็นต้น 
2.6  ครูเขียนค าบนกระดาน  
2.7  นักเรียนคัดลายมือค าที่สร้างจาก สระโอ แล้วน ามาแต่งประโยคปากเปล่า 

     3. จ านวน 10 : นับ 10 แบบไหน 
          3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว (5 นาที) 
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา     
         3.2 ครูเล่าสถานการณ์  “จ านวน 10 มีหลายรูปแบบแต่ครูไม่รู้ว่านับอย่างไรให้เป็น 10 นักเรียน
ช่วยบอกครูที” 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 1.1 ป.1/3  ท 2.1 ป.1/1  ท 2.1 ป.1/2         
ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/4   ค 1.1 ป.1/1 ค 1.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3  ค 6.1 ป.1/6   ว 1.2 ป.1/1 
ว 8.1 ป.1/1  ว 8.1 ป.1/2    ศ 1.1 ป.1/3  ศ 1.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/3,  ศ 2.1 ป.1/4  ศ  3.1 ป.1/1 
 ศ 3.1 ป.1/2  
 

 
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนอิสระ   
                     2. จ านวน 10                              
                     3. การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย    
                     4. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น : ประเภทของสัตว์      
                     5. การวาดภาพระบายสี 
 

 



 

184 

         3.3 ครูติดค าสั่งบนกระดาน ครูอ่านน า นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
ค าสั่ง   “ให้นักเรียนวาดภาพแสดงการนับ 10 ของตนเองลงในใบกิจกรรม แล้วน าเสนอ”  ครูแจกอุปกรณ์
ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ใบกิจกรรม ภาพบล็อก  สติกเกอร์ (หรือภาพบล็อก สีแท่งไม้ กาว และปากกาเมจิก)  
        3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูและใช้ค าถามกระตุ้น 
                - มีวิธีนับอย่างไรบ้าง หลากหลายแบบไหม 
                - จะเขียนแสดงอย่างไรให้ดูง่าย 
       3.5 นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน้าชั้น ครูให้น าเสนออธิบายและบอกเหตุผลในการท าผลงานทีละคน
จนครบ เพ่ือนและครูฟังการน าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 
       3.6 ครูชวนสนทนาอภิปรายสรุปจากผลงานนักเรียนในประเด็น 
               - รูปแบบการนับ 10 
               - การเขียนแสดงวิธีนับ 
       3.7 นักเรียนท าแบบฝึกเสริม  
 
 
 
   การเรียนรู้ 
      1.Brain Gym  บทร้องเล่น  กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม 
      2. จัดกลุ่มสัตว์ตามเกณฑ์ภายนอก 
          2.1 ครูน าร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ นักเรียนร้องตามพร้อมแสดงท่าทางประกอบจังหวะ  
2-3 รอบ จากเร็วไปช้า 
          2.2 นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ครูแจกใบงาน 2 (จัดกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ภายนอก) แล้วครูอ่านน า
นักเรียนอ่านตามพร้อมกันแล้วครูซักถามความเข้าใจ นักเรียนเกี่ยวกับงาน 

        2.3 ครูน าโมเดลสัตว์ของแต่ละกลุ่มคืน ให้นักเรียนช่วยกันลงมือจัดกลุ่มสัตว์ 
           2.4 นักเรียนน าเสนอผลงาน และศึกษาเพ่ิมเติมใน แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ 
สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์” “การจ าแนกสัตว์ตามโครงสร้าง” 
           2.5  ครูให้การบ้านนักเรียนไปส ารวจสัตว์ที่อยู่ในชุมชนหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านตนเอง 
   ก่อนเลิกเรียน 

1. สรุปบทเรียน แนะน าการปฏิบัติตน 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องสูตรคูณ 
4. ท่องค าคล้องจอง / บทร้อยกรอง / บทอาขยาน 
5.สวดมนต์ 
  สวดมนต 

    
     1. บทร้องเล่น เช่น   สระ โอ : โยโย่    กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม 
     2. ภาพบล็อก สีแท่งไม้ กาว และสีเทียน 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         



 

185 

     3. โมเดลสัตว ์ (ครูจัดหาตามความเหมาะสม) 
     4. แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์” “การ
จ าแนกสัตว์ตามโครงสร้าง” 
    

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
การร่วมกิจกรรมและ
การท างาน 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-การคัดลายมือ 
-ภาพวาดการนับ 10 
 

ภาษาไทย 
 - การออกเสียงค า
ที่มีสระโอ 
 - การเขียนค าท่ีมี    
สระโอ 
 - แต่งประโยคปาก
เปล่าจากค าทีมีสระ
โอ 
-การแจกลูกประสม
ค าท่ีมีสระโอ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด และการ
ให้เหตุผลการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  จ านวน 
10 นับ 10 แบบไหน 

 

วิทยาศาสตร์ 
- ระบุและจ าแนกโครงสร้าง
ภายนอกของ (สัตว์) สิ่งที่มีชีวิต
ในท้องถิ่น 

ศิลปะ 
-การร้องบทร้องเล่น  
- การเคลื่อนไหวแสดงท่าทางประกอบ
บทเพลง 
- การเคาะจังหวะประกอบบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน   
- ทบทวนการปฏิบัติความ
รับผิดชอบในหน้าที่สมาชิกที่
ดี   
- มารยาทในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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สัปดาห์ที่ 7 : เร่ืองของสัตว์ 
แผนการสอนวันที่ 34                                                          ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
   
ก่อนเรียนรู้ 

1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
3.  ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่  สมาชิกที่ดี  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                      

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   
การเรียนรู ้
   1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่น “ส้มโอ” 
   2. สระโอ 
       2.1 นักเรียนดูภาพจากบัตรภาพที่ครูน ามาแล้วช่วยกันบอกว่าภาพนี้คืออะไร เช่น โบ  ส้มโอ แตงโม 
ใบโพ  โทรศัพท์ เป็นต้น 
       2.2  นักเรียนดูภาพแล้วพูดเกี่ยวกับค าท่ีตนเองมีประสบการณ์ (ค าสระโอ)  ครูร่วมสนทนาและ
อธิบายความหมายและประโยชน์ของสิ่งของจากภาพ 
       2.3 ครูแจกกระดาษให้วาดภาพจากค าศัพท์ที่ครูก าหนดให้แล้วระบายสี 
       2.4  นักเรียนฝึกอ่านค าที่มีสระโอ 
 3. จ านวน 10 : ทบทวนจ านวน 10 
      3.1 ครูน าผลงานนักเรียนชั่วโมงท่ีแล้วติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องท่ีเรียนใน
ชั่วโมงท่ีแล้ว (5 นาที) 
      3.2 ทดสอบความเข้าใจนักเรียน ครูน าแผ่นกิจกรรมภาพบล็อกขนาดใหญ่ติดบนกระดาน 
      3.3 ครูถามนักเรียน  “ให้นักเรียนบอกว่าจะต้องเติมอะไรเพ่ือให้เป็น 10” 
      3.4 ครูเขียนบันทึกเติมตัวเลขและจ านวนตามค าตอบของนักเรียนลงในแบบบันทึกท่ีติดคู่กับภาพ
บล็อก โดยเขียนไปเรื่อยๆ จนครบทุกข้อ 
      3.5 นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ (แบบฝึกหัดที่ 16) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3  
ท 3.1 ป.1/4    ค 1.1 ป.1/1  ว 1.2 ป.1/1  ว 8.1 ป.1/2   ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4  
 ศ 2.1 ป.1/5  ศ  3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป.1/2    
 

 
สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู  อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนอิสระ  
                     2. จ านวน 10    
                     3. การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย   
                     4. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  : การดูแลสัตว์    
                     5. การวาดภาพตามจินตนาการ 
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   การเรียนรู้ 
      1. Brain Gym  กิจกรรมประกอบ เพลง กระโดด 
      2. สัตว์ในชุมชน 
          2.1 ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชุมชนหรือเลี้ยงในบ้าน 
          2.2 ครูอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ในท้องถิ่นให้นักเรียนฟัง 1 รอบ  ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเล่า
ย้อนกลับเรื่องที่ฟังแบบต่อเนื่องกันจนจบ และตอบค าถามจากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง 
         2.3 ครูอ่านเรื่องราวอีกครั้ง นักเรียนอ่านพร้อมกันกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย 
         2.4 ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การดูแลสัตว์ที่บ้านให้เพื่อนฟัง  ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษา
เพ่ิมเติม  
         2.5 ให้นักเรียนน าอุปกรณ์การท าหน้ากากสัตว์มาในวันถัดไป 
      
  ก่อนเลิกเรียน 
    1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
    2. บันทึกการบ้าน 
    3. ท่องสูตรคูณ 
    4. ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้ว 
    5. สวดมนต์ 
สวดมนต 

 
    1. บทร้องเล่น   ส้มโอ 
    2. เพลง กระโดด 
    3. แบบฝึกที่ 16 
    4. บัตรภาพ  โบ  แตงโม ใบโพ  โทรศัพท์ 
    5. บล็อกไม้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

 ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกที่ 16 
- ภาพวาดระบายสี 
 

ภาษาไทย 
 - การเขียนค า
สระโอ 
 -การอ่านค าที่มี
สระโอ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การให้
เหตุผล การสื่อสาร จากการ
น าเสนอและการสะท้อนผลงาน  
จ านวน 10 ทบทวนจ านวน 10 

วิทยาศาสตร์ 
- ระบุลักษณะของสัตว์ที่พบ
เห็นในชุมชน 
-เล่าประสบการณ์การดูแล
สัตว์เลี้ยงในบ้าน 

 ศิลปะ 
-การท่องบทร้องเล่น  
-การร้องเพลง  
- การเคลื่อนไหวแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง 
 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
-ทบทวนการปฏิบัติความ
รับผิดชอบในหน้าที่  สมาชิกที่ดี  
มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   
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สัปดาห์ที่ 7 :  เร่ืองของสัตว์ 
 

แผนการสอนวันที่ 35                                                         ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
         1. ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ/ ร้องเพลง  Hi, Hello, Good morning, How are you 
today? 
         2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน   
         3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่  สมาชิกที่ดี  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน                
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
   การเรียนรู้ 
       1. Brain Gym  บทร้องเล่น  ส้มโอ  พร้อมท าท่า จีบและตัว L 
       2. สระโอ 

2.1 ร้องบทร้องเล่น “โยโย”่    
2.2. ครูอ่านบทร้องเล่น”โยโย่” ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ นักเรียนอ่านพร้อมกับเคาะจังหวะ   
2.3 นักเรียนประสมค าท่ีประสมสระโอ  ครูเขียนค าบนกระดาน 
2.4 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค าที่ประสมสระโอ 
2.5 สร้างค า เช่น  โต  เป็น ตวัโต  โม  เป็น โมโห เป็นต้น แล้วน าค าที่สร้างไปแต่งประโยค              

ปากเปล่า 
     3. จ านวน 0-10 : ทบทวน 

3.1 ครูเลือกผลงานนักเรียน (0-10) ติดแสดงหน้าชั้นเรียน แล้วชวนสนทนาทบทวน  
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกสื่ออุปกรณ์ เช่น บล็อกไม้  ตัวนับ  เป็นต้น 
3.3 ครูแจกแบบฝึกให้เป็นรายบุคคล นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติ ตั้งค าถาม 

กระตุ้นและฟังเหตุผลนักเรียนตอบค าถาม เช่น    ท าแบบไหนได้บ้าง มีแบบอื่นอีกไหม มีแบบที่แตกต่าง
กว่านี้ไหม   ท าไมจึงคิดว่าเป็น 10  เป็นต้น 

    3.4 นักเรียนท าแบบฝึกหัดเสริม   (แบบฝึกที่ 17 ) แบบเสริมทักษะ “แบบไหนที่นับเป็น 10 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2  ท 1.1 ป.1/3  ท 1.1 ป.1/4  ท 3.1 ป.1/2   
 ท 3.1 ป.1/3  ท 3.1 ป.1/4      ค 1.1 ป.1/1  ค 1.1 ป.1/2,     ศ 2.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/5  
ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2      
 

 สาระการเรียนรู้ 1. การฟัง ดู อ่านเรื่องราวและอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนอิสระ  
                     2. จ านวน 0-10                 
                     3. สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น    
                     4. ศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือการท างาน   
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  การเรียนรู้ 
     1. Brain Gym ร้องบทร้องเล่นโยกเยก พร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
     2. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิม ระดมความคิดเห็นเลือกสัตว์ที่ชอบ กลุ่มละ 3-5ชนิด (ตามจ านวนสมาชิก
กลุ่ม) แล้วเขียนน าเสนอครู 

 2.1 ครูแจกร่างแบบหน้ากากสัตว์และวิธีท าให้แต่ละกลุ่มตามท่ีน าเสนอให้ 
       2.2 แต่ละกลุ่มช่วยกันท าหน้ากากสัตว์ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
       2.3 ครูชวนสนทนาให้แต่ละกลุ่มคิดเรื่องเล่าสั้นๆ เขียนอิสระเก่ียวกับสัตว์แต่ละชนิด   (ที่ท าหน้ากาก
ไว้) และซ้อมเล่าเรื่องแสดงท่าทางประกอบ 
       2.4 จับสลากแล้วน าเสนอทีละกลุ่มตามล าดับจนครบ   
       2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับสัตว์ แนะน าให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก แท็บเล็ต 
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การดูแลเกี่ยวกับสัตว์” “ข้อควรระวังเกี่ยวกับ
สัตว์” 
ก่อนเลิกเรียน 

1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 

     3.   ท่องสูตรคูณ/ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/ค าคล้องจองที่เคยเรียนมาแล้ว 
     4.   ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่  2  วันที่รอคอย 
     5.   สวดมนต์ 
     6.  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 

 
      
      1. บทร้องเล่น   โยโย่  และ  โยกเยก 
      2. เพลง ส้มโอ   
      3.  แบบฝึกที ่17 
      4. บล็อกไม้         
      6. ร่างแบบหน้ากากสัตว์  (ครูจัดท าตามความเหมาะสม)  
      7. แท็บเล็ต วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น เรื่อง “การดูแลเกี่ยวกับสัตว์” “ข้อควร
ระวังเกี่ยวกับสัตว์” 
      8. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่  2  วันที่รอคอย  ใน  แท็บเล็ต   
มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา  
 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างาน 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกหัดที่ 17 
 

ภาษาไทย 
 - การแจกลูกประสมค าที่มี
สระโอ 
 - การสร้างค าใหม่ที่มีสระโอ 
 - การแต่งประโยคจากค าที่มี
สระโอ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
ทบทวน จ านวน                 
0-10 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่อง 
-การร้องเพลง 
-การเคาะจังหวะประกอบบทร้องเล่น 
- การสร้างสรรค์ผลงานด้วยตั้งใจและความ 
สุข 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน   
- ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่  
สมาชิกท่ีดี  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน             
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 7 
                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บทร้องเล่น  ส้มโอ 
ส้มโอ ลูกโต   ส้มโอคุณยาย 

ดูสีดูเปลือก        เลือกเอาไปขาย 
ไปช่วยคุณยาย      ร้องขายส้มโอ 

 

บทร้องเล่น โยโย ่                                 

โย  โย  โย่     สระโอ  โย  โย่ 
เจ้าช้างจัมโบ้     ชอบเล่นโย โย่ 

 

บทร้องเล่น
 

  

 

บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 
กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม  ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ 
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร 

 
 

 

ท่าทางประกอบ “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” 
      ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 1.  ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน  ผู้น าสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง 
 2.  สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”  จนคล่อง 
 3.  ผู้น าสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้ 
        กรรไกร   -  ยกมือท้ังสองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้กับนิ้วกลางกางออก 
            เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง 
        ผ้าไหม   -  กางนิ้วแยกพองาม ออกท้ัง 10 นิ้ว  ฝ่ามือหันเข้าตัวเอง 
        ไข่         -  ก ามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น   
         1  ใบ     -  ชูนิ้วชี้ ท้ังสองมือขึ้น 
        สองบาท -  ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง 
        ห้าสิบ     -  ยกมือท้ังสอง กาง 5 นิ้ว หันหลังมือเข้าหาตัวเอง  
 4.  เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนท าตาม 
 5.  ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนท าท่าทางประกอบ 

 

บทร้องเล่น ตาเขกะตาข า 
ตาเขกะตาข า  ชอบร้องร าร้องลิเก 
ตาข าชอบร้องเห่  ส่วนตาเขชอบร้องร า 
มานะฟังตาข า        ส่วนเจ้าด าฟังตาเข 
พวกเรามาฮาเฮ     ฟังตาเขกะตาข า 
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นิทาน เร่ือง สุนัขผู้ซื่อสัตย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

        บ้านหลังหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว้เฝ้าบ้าน สุนัขตัวนั้นซื่อสัตย์มาก  ในยาม
กลางคืนขณะที่มันนอนหลับ หากได้ยินเสียงผิดปกติมันก็จะลุกขึ้นมาเห่าเสมอ
เพื่อเตือนภัยเเก่เจ้าของบ้าน  คืนหนึ่งมันได้ยินเสียงฝีเท้าคนย่ าใบไม้ดัง         
กรอบเเกรบเเผ่วเบาที่ใกล้รั้วบ้าน  เเม้จะเห็นว่าเป็นใครมันก็ส่งเสียงเห่าค ารามขู่     
ไว้ก่อน  เจ้าหัวขโมยจึงโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว  สุนัขเฝ้าบ้านเดิน
เข้าไปดมๆ เเต่ก็ไม่กินมันยังคงเห่าต่อไปจนกระท่ังเจ้าของบ้านออกมาดู เเล้วก็
ช่วยกันจับขโมยได้ในท่ีสุด 

เพลง วันทั้งเจ็ด 

   สัปดาห์หนึ่งมีอยู่เจ็ดวัน 
   วันอาทิตย์วันจันทร์ วันอังคาร กับวันพุธ 

พฤหัสบดีและวันศุกร์ (ซ้ า) 
   วันเสาร์ สนุก ลัน ล้ัน ลา ล่ัน ลา (ซ้ า) 

 

เพลง กระโดด 
    กระโดด กระโดด กระโดด  
กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน 
กระโดดเพื่อสร้างพลัง 
ก าลังให้แก่พวกเรา ลา ล่า หล่า.....สร้อย

  

เพลง  

นิทาน 

 

ที่มา    1. พรพิไล  เลิศวิชา.  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
             กับพัฒนาการทางสมอง,  2555. 
          2.  http://นิทานอีสป.net 
 

บทร้องเล่น โยกเยก 
 โยกเยกเอย  น้ าท่วมเมฆ  กระต่ายลอยคอ  หมาหางงอ  กอดคอโยกเยก 

 

http://นิทานอีสป.net/
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                               แบบฝึกที่ 14 
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