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สัปดาห์ที่ 24 : ท้องฟ้าน่าชม
แผนการสอนวันที่ 116

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/4 ท 1.1 ป.1/5 ท 5.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/1
ท 4.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5
ศ 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 ศ 3.1 ป.1/3 ต 1.1 ป.1/2 ต 1.1 ป.1/3
ต 1.2 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/4 ต 1.3 ป.1/1 ต 4.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้
1. การผันคาอักษรต่าที่ไม่มีตัวสะกด
2. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน (เกมวงล้อการบวก)
3. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : chick, duck, cow, rabbit

ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. เล่าประสบการณ์ในวันหยุด
4.บัติตามกติกาห้องเรียน
3. ทบทวนการปฏิ
การเรียนรู้
1. Brain Gym บทเพลง “ฝนตก”และทาท่าทางประกอบ (ภาคผนวก หน้า 561 ภาคเรียนที่ 1)
2. การผันคาอักษรต่าที่ไม่มีตัวสะกด
2.1ครูอ่านแผนภูมิ บทร้องเล่น “ฝนตกแดดออก”ให้นักเรียนฟังทีละวรรค นักเรียนอ่านตาม ครูนักเรียนอ่านพร้อมกัน นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ นักเรียนอ่านกลุ่มย่อย อ่านเดี่ยว
2.2ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทร้องเล่น
2.3ทบทวนการผันอักษรกลาง
- อักษรกลางผันได้ 5 เสียง เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า
2.4 ทบทวนอักษรสูง
-อักษรสูงผันได้ 3 เสียง เช่น เขา เข่า เข้า
2.5 ครูนาบัตรภาพ คาอักษรต่า ให้นักเรียนดู
-นักเรียนบอกว่า เป็นภาพอะไร เช่น รองเท้า ล้อรถ ตู้เย็น ม้าลาย แม่น้า นิ้วมือ ถุงเท้า เป็นต้น
2.6 นักเรียนฝึกอ่านคาอักษรต่า ตามแผนภูมิ (ครูจาทาเอง)
2.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ เลือกคาอักษรต่าแล้วอ่าน (ภาคผนวก)
2.8 ครูนาคาอักษรต่ามาให้นักเรียนเลือกวาดภาพ ระบายสีและเขียนคาใต้ภาพ
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2.9 ครูให้การบ้านนักเรียนทบทวนบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะอักษรต่า สระและวรรณยุกต์ (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
3. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่แล้ว “เรียงบัตรการบวก”
3.2 กิจกรรม“วงล้อการบวก” ครูอธิบายอุปกรณ์และสาธิตวิธีการเล่นเกม
1. วงล้อการบวก
2. บัตรการบวก
จุดเริจุด่มเริต้่มนต้
น

วิธีการเล่น
1) แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย
2) ทั้งสองฝ่ายวางตัวเดินทางไว้
ที่จุดเริ่มต้น
3) ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าใครจะเล่นก่อน
4) ให้ฝ่ายที่ 1 จับบัตรขึ้นมา 1 บัตร หาผลบวกบัตร แล้วเดินทางไปตามผลบวกที่ได้
5) ฝ่ายที่ 2 ทาเหมือนฝ่ายที่ 1
6) ผลัดกันเล่นไปเรื่อย ๆ ตามข้อ 4 และ 5
7) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางมาหยุดที่จุดเริ่มต้นก่อนเป็นฝ่ายชนะ
3.3 ครูให้นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนเล่นเกมตามที่สาธิตพร้อมบันทึกการเล่นลงในกระดาษบรู๊ฟ
3.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูแนวคิดในการเล่นเกมและวิธีการบันทึก
3.5 ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดนักเรียนนาเสนอผลงาน
3.6 ครูและเพื่อนร่วมกันอภิปรายสรุป
ประเด็นที่จะใช้ในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
- แนวคิดและวิธีการของกลุ่มที่ชนะเป็นอย่างไร
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ไข่พะโล้” และ ทาท่าทางประกอบ(ภาคผนวก หน้า 570 ภาคเรียนที่ 1)
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2. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : chick, duck, cow, rabbit
2.1 ทบทวนคาศัพท์เกี่ยวกับสัตว์
2.2 ครูซ่อนบัตรภาพหรือตุ๊กตารูปสัตว์ไว้ข้างหลังแล้วถามนักเรียนว่า What is it? ให้นักเรียนเดา
โดยใช้ประโยค It is a ……… .
2.3 ครูเฉลยบัตรภาพ/ตัวตุ๊กตาพร้อมกับคาศัพท์เรียกชื่อสัตว์จนครบทุกตัวที่นักเรียนเคยเรียนจาก
ชั่วโมงที่แล้ว
2.4 ครูแสดงบัตรภาพ chick, duck, cow, rabbit แล้วถามนักเรียนด้วยประโยค What is it?
นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยแล้วครูตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ทาเช่นนี้จนครบทุกคา
2.5 นักเรียนพูดคาศัพท์ภาษาอังกฤษตามครูพร้อมความหมายจนครบทุกคา
2.6 ครูแจกบัตรคาชื่อสัตว์และบัตรภาพทั้ง 9 คู่ (dog, cat, fish, rabbit, bird, rat, chick, duck,
cow) ให้นักเรียนจับคู่โดยครูพูดคาศัพท์ชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนที่ถือบัตรคาและบัตรภาพวิ่งไป
จับคู่กันทีละคู่ที่หน้าชั้นเรียน
2.7 นักเรียนเล่นเกม Memory Game
2.8 ให้นักเรียนวาดภาพสัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบและระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วย
2.9 นักเรียนร้องเพลง Sound of animals
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ทบทวนหน้าที่ ความรับผิดชอบการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน เช่น น้าไฟฟ้า/
กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า
3. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ฝนตกแดดออก”
2. เพลง “ฝนตก” “ไข่พะโล้”(ภาคผนวก หน้า 561,570 ภาคเรียนที่ 1) “Sound of animals”
3. สถานการณ์ วงล้อ
4. บัตรคาและบัตรภาพ dog, cat, fish, rabbit, bird, rat, chick, duck, cow
5. เกม Memory game
6. Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อง เรียนรู้
พยัญชนะอักษรต่า สระและวรรณยุกต์
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วัดและประเมินผล
สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
- ทางานอย่างมีสมาธิ

ภาษาไทย
-อ่านบทร้องเล่น “ฝนตกแดด
ออก”
-สนทนาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทร้องเล่น “ฝนตกแดด
ออก”
-ผันคาอักษรต่า
- อ่านเขียนคาอักษรต่า

ศิลปะ
-วาดภาพ ระบายสีและเขียนคา
อักษรต่า

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและให้เหตุผลการเล่น
เกมและวิธีการบันทึกการหาผลบวกที่ได้
- ใช้วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา
- ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ภาษาอังกฤษ
- ระบุตัวอักษรและเสียงได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
- อ่านออกเสียงและสะกดคา
-วาดภาพระบายสีสัตว์เลี้ยงที่ฉัน
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถูกต้องตาม
ชอบ
หลักการอ่าน
- พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ใน
- ร้องเพลงและทาท่าทาง
การสื่อสาร
ประกอบ
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ
- ร้องเพลง Sound of animals เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวโดยใช้ประโยค
ด้วยความมั่นใจในการออกเสียง What is it? It is a………………. .

ความเป็นพลเมือง
- บอกความรับผิดชอบการดูแล
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้าไฟฟ้า/กระดาษฯลฯ
อย่างประหยัดคุ้มค้า
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บ
สิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่
เป็นระเบียบสวยงาม ทาความ
สะอาดห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดใน
ห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 24 : ท้องฟ้าน่าชม
แผนการสอนวันที่ 117

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 , ท 1.1 ป.1/2, ท 1.1 ป.1/5 ,ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2
ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 , ค 6.1 ป.1/1ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4
ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1ป.1/6 ต.1.2 ป.1/1 ต.2.1 ป.1/1 ต.4.2 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1 การอ่านอักษรต่าไม่มีตัวสะกด
2. บวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3. บอกคาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง chick, duck, cow, rabbit
และการใช้ประโยค What is it? It’s a ……………………… . .
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. เล่าเหตุการณ์/ประสบการณ์ที่ได้ทา
3. เล่าความดีที่ได้ทา
4. ทบทวนประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนในรอบ 1 วัน
4.
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ไข่พะโล้” (ภาคผนวก หน้า 570 ภาคเรียนที่ 1) ทาท่าทางประกอบ
2. การอ่านอักษรต่าไม่มีตัวสะกด
2.1ครูและนักเรียนอ่านบทร้องเล่น “ฝนตกแดดออก”พร้อมกัน นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย
อ่านเดี่ยว
2.2 นักเรียนฝึกผันคาอักษรต่า ตามแผนภูมิ (ครูจัดทาเอง)
2.3 ครูกาหนดคาอักษรต่า ให้นักเรียนฝึกผันเป็นคา เช่น
เชา เช่า เช้า เพอ เพ่อ เพ้อ / คา ค่า ค้า
2.4 เลือกนาคาที่ผันมาฝึกแต่งประโยคปากเปล่า
2.5 ครูกาหนดคา จากการผันคา
- นักเรียนสร้างคาใหม่ และแต่งประโยค เช่น
น้า
น้าปลา

น้าใจ
แม่น้า

พ่อ ไป หา ปลา ใน แม่น้า
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3. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3.1 นักเรียนเข้ากลุ่มและครูทบทวนความรู้จากขั่วโมงที่แล้ว
3.2 สถานการณ์ “แม่ไก่ออกไข่” ครูนาเสนอภาพไก่และไข่ไก่ และให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่อง
เมื่อวานออกไข่

วันนี้ออกไข่

3.3 ครูแจกอุปกรณ์(ได้แก่ บล็อก/ตัวนับ กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก) และอธิบายคาสั่ง แล้วให้
นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนหาว่ามีไข่ไก่ทั้งหมดเท่าไร พร้อมทั้งแสดงวิธีคิดในการหาคาตอบ
3.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรม และฟังแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับวิธี
หาจานวนไข่ไก่ ใช้คาถามสถานการณ์กระตุ้น เช่น มีวิธีการหาจานวนไข่ไก่อย่างไร มีวิธีที่แตกต่างกว่านี้
หรือไม่
3.5 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.6 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายสรุปในประเด็น “จากภาพหาจานวนไข่ไก่ว่ามี
ทั้งหมดเท่าไร มีวิธีการหาอย่างไร”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง ไข่พะโล้ (ภาคผนวก หน้า 570 ภาคเรียนที่ 1) ทาท่าทางประกอบ
2. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง : chick, duck, cow, rabbit
2.1 นักเรียนร้องเพลง “Old MacDonald Had a farm” และทาท่าทางประกอบ
2.2 ครูให้นักเรียนตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet) และดูแลความสะอาดก่อนใช้
2.3 ให้นักเรียนฟังเรื่อง “The Ugly Ducking” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play &
Learn ภาคเรียนที่ 2 หน่วย My Animals : Stories โดยครูให้นักเรียนคาดเดาคาศัพท์ที่ไม่รู้จักในเนื้อ
เรื่องไปก่อน (Ugly, Swim, Beautiful)
2.4 ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง พร้อมติดบัตรคาที่เด็กไม่รู้ความหมาย เช่น Ugly,
Swim, Beautiful
2.5 นักเรียนฟังเรื่อง “The Ugly Ducking” อีกครั้ง และฝึกออกเสียงตาม
2.6 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน เตรียมแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง “The Ugly Ducking”
2.7 นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ
2.8 นักเรียนเล่มเกม Matching Game: Animals ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play
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& Learn ภาคเรียนที่ 2 หน่วย My Animals : Games
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบตามข้อตกลงในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
ในห้องเรียนน้า/ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า
3. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ฝนตกแดดออก”
2. เพลง “ไข่พะโล้”
3. สถานการณ์ “แม่ไก่ออกไข่”
4. นิทาน “The Ugly Ducking” ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn ภาคเรียนที่ 2
หน่วย My Animals : Stories
5. เกม Matching Game: Animals ในแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ Project :Play & Learn
ภาคเรียนที่ 2 หน่วย My Animals : Games
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วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
-การร่วมกิจกรรม
-เล่าเหตุการณ์/
- การอธิบายแนวคิดและให้เหตุผล
- ตั้งใจในการทางาน
ประสบการณ์
วิธีการหาคาตอบจากสถานการณ์
- การเล่นเกม Matching
- อ่านบทร้อง
“แม่ไก่ออกไข่”
Game: Animals ด้วยความ
เล่น “ฝนตกแดด - ใช้วิธีการหลากหลายในการ
สนุกและมั่นใจในการตอบ
ออก”
แก้ปัญหา
-ตรวจสอบแท็บเล็ต (Tablet)
-ผันคาอักษรต่า - ใช้ความรู้ ทักษะและ
และดูแลความสะอาดก่อนใช้
ตามที่กาหนดให้ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
- สร้างคาใหม่
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
จากคาอักษรต่า อย่างเหมาะสม
และแต่งประโยค
วัดและประเมินผล
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
ความเป็นพลเมือง
- ร้องเพลงและทาท่า
- อ่านออกเสียงและสะกดคา
-ประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกติกา
ประกอบอย่าง
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงถูกต้องตาม
ห้องเรียนในรอบ 1 วัน
สนุกสนาน
หลักการอ่าน
-สะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ ความ
- พูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆ ง่ายๆ ใน รับผิดชอบตามข้อตกลงในการดูแล
การ แสดงบทบาทสมมติเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
“The Ugly Ducking”
ห้องเรียนน้าไฟฟ้า/กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยัดคุ้มค้า
-ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/
เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบ
สวยงาม ทาความสะอาดห้องเรียน
-ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและ
บริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 24 : ท้องฟ้าน่าชม
แผนการสอนวันที่ 118

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 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
ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 , ค 6.1 ป.1/1ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5
ว 7.1 ป.1/1, ว 8.1 ป.1/1, ว 8.1 ป.1/2, ว 8.1 ป.1/3, ว 8.1 ป.1/4, ว 8.1 ป.1/5, ว 8.1 ป.1/6
ว 8.1 ป.1/7, ศ 2.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้

1 การอ่านอักษรต่าไม่มีตัวสะกด
2. มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน (แบบฝึกเรื่องมาฝึกบวกกันเถอะ)
3. ดวงจันทร์

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. ทบทวนประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
การเรียนรู้
1 Brain Gym เพลง “อึ่งอ่าง” ทาท่าทางประกอบ (ภาคผนวก หน้า 567 ภาคเรียนที่ 1)
2. การอ่านอักษรต่าไม่มีตัวสะกด
2.1 ครูเล่านิทานเรื่อง “ปลาโลมากับสิงโต”ให้นักเรียนฟัง
-ครูและนั4.กเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานและร่วมกันสรุปข้อคิดเห็น
2.2 นักเรียนฝึกผันคาอักษรต่า ผันเป็นคา ผันแจกรูปสะกดคา
2.3 ครูกาหนดคาอักษรต่า นักเรียนแจกลูกสะกดคา เช่น แม่
คา
เขียนสะกดคา
แม่
มอ-แอ-แม-ไม้เอก-แม่
เช้า
ชอ-เอา-เชา-ไม้โท-เช้า
2.4 นักเรียนทาแบบฝึกเลือกจับคู่ คาอักษรต่าไม่มีตัวสะกด (ภาคผนวก)
2.5 ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ช้างน้อยน่ารัก
เรื่องทบทวนการสะกดคา
3. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3.1 นักเรียนและครูทบทวนความรู้เดิม
3.2 ครูแจกใบงานรายบุคคล อธิบายคาสั่ง นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
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3.3 ให้นักเรียนทาใบงาน “มาบวกกันเถอะ” ครูเดินดูการทาใบงาน ดูวิธีคิดของนักเรียนใช้
คาถามกระตุ้น
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
- วิธีคิดหาคาตอบการบวกเป็นอย่างไร
- วิธีการบวกที่ทาให้เต็ม 10 ก่อนเป็นอย่างไร
3.6 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 65 “ทาให้ครบสิบ”
3.7 ครูมอบหมายการบ้านแบบฝึกจาก Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การบวก
การลบ จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เรื่อง การสลับที่การบวก
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ดวงจันทร์”
2. ดวงจันทร์
2.1 ครูทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมา
2.2 ครูเล่านิทานเรื่อง กระต่ายในดวงจันทร์ให้นักเรียนฟัง
2.3 ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทาน ตัวละครมีใครบ้าง เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เป็นต้น
2.3 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
ดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไร
เหมือนหรือแตกต่างกับดวงอาทิตย์หรือไม่อย่างไร
2.2 นักเรียนร้องเพลง ดวงจันทร์
2.3 ครูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับท้องฟ้าเวลากลางคืน เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปในตอน
เย็นแล้วแสงสว่างจะหายไป ในยามค่าคืนเราจะมองเห็นวัตถุหนึ่งบนท้องฟ้าส่องแสงสว่างสีเหลืองนวล เรา
เรียกวัตถุนี้ว่า ดวงจันทร์ เราสามารถมองดูด้วยตาเปล่าไม่แสบตา จะเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น เป็นเสี้ยว หรือเต็มดวง เราเรียกว่า ข้างขึ้นข้างแรม
2.4 ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง กระต่ายในดวงจันทร์ และอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้จาก
การแสดง
2.5 ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับท้องฟ้า ดูภาพในเนื้อหา บทเรียนLearning Object ในแท็บเล็ต หน่วย
การเรียนรู้ ท้องฟ้า เรื่อง ดวงจันทร์
2.6 ให้การบ้านนักเรียนชวนพ่อ แม่ พี่และน้องดูท้องฟ้าตอนกลางคืนเพื่อ สังเกตท้องฟ้าว่ามี
อะไรบ้าง
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ฟังครูอ่านนิทาน/เรื่องราวเกี่ยวกับการทาหน้าที่การเป็นผู้นา/ผู้ตามที่ดี
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3. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบ ทาความสะอาดห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “อึ่งอ่าง” “ดวงจันทร์”
2. นิทาน “ปลาโลมากับสิงโต” “กระต่ายในดวงจันทร์”
3. แบบฝึกเลือกจับคู่
4. ใบงาน “มาบวกกันเถอะ”
5. แบบฝึกที่ 65 “ทาให้ครบสิบ”
6. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ช้างน้อยน่ารัก เรื่องทบทวน
การสะกดคา
7. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การบวกการลบ จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 เรื่อง การสลับที่การบวก
8. บทเรียนLearning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ท้องฟ้า เรื่อง ดวงจันทร์
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การร่วมกิจกรรม
-แบบฝึกเลือกจับคู่ -แสดงความคิดเห็นและ
- แสดงบทบาท
- ใบงาน “มาบวกกัน สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อ
สมมุติ เรื่อง กระต่าย เถอะ”
เรื่องในนิทาน“โลมากับ
ในดวงจันทร์
สิงโต”
- แบบฝึกที่ 65
- อ่านและผันคาอักษรต่า
“ทาให้ครบสิบ”
ผันเป็นคา ผันแจกรูป
สะกดคา

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและให้
เหตุผลวิธีคิดหาคาตอบการ
บวกที่ทาให้เต็ม 10
- ใช้วิธีการหลากหลายใน
การแก้ปัญหา
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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วิทยาศาสตร์
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ
นิทาน “กระต่ายในดวงจันทร์”
-สังเกต และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
ดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป เช่น เป็น
เสี้ยว หรือเต็มดวง
- บอกความเหมือนหรือแตกต่างของดวง
จันทร์กับดวงอาทิตย์

วัดและประเมินผล
ศิลปะ
-ร้องเพลงและแสดง
ท่าทางประกอบ

ความเป็นพลเมือง
-ประเมินตนเองในการปฏิบัติตาม
กติกาห้องเรียน
-ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/
เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็น
ระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
-ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียน
และบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 24 : ท้องฟ้าน่าชม
แผนการสอนวันที่ 119

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 2.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ว 7.1 ป.1/1
ว 8.1 ป.1/3 ว 8.1 ป.1/4 ว 8.1 ป.1/5 ศ 1.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2
ศ 3.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1 การผันอักษรต่าที่ไม่มีตัวสะกด
2. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3. ดวงดาว

ก่อนเรียนรู้
1 ทักทายแบบไทยและแบบสากล
2. ทบทวนตนเองในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน
3. บอกความตั้งใจที่จะทาดีและการปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไป
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “จับหัว จับหู จับไหล่” และทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 566 ภาคเรียนที่ )
2. การผันอักษรต่าที่ไม่มีตัวสะกด
4. อยกรอง “เข้าแถว”ให้นักเรียนฟัง ครูอ่านทีละวรรค นักเรียนอ่านตาม ครู
2.1 ครูอ่านบทร้
-นักเรียนอ่านพร้อมกัน นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย อ่านเดี่ยว
2.2 นักเรียนฝึกผันอ่านคาอักษรต่า โดยครูกาหนดคา ให้นักเรียนฝึกฝนเป็นคา ผันแจกรูปสะกดคา
2.3 นักเรียนเลือกจับคู่คา ให้เป็นคาที่มีความหมาย (ภาคผนวก)
2.4 ครูกาหนดคาอักษรต่า โดยเขียนบนกระดาน นักเรียนฝึกแต่งประโยค ครูเขียนประโยคบน
กระดาน
2.5 นักเรียนคัดคา และประโยค ตามครูบนกระดาน
2.6 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แต่งประโยค (ภาคผนวก)
2.6 ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อง ประโยค (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
3. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3.1 นักเรียนและครูทบทวนความรู้เดิม
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3.2 ครูแจกใบงานรายบุคคล “มาบวกกันเถอะ” อธิบายคาสั่ง นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2
รอบ
3.3 นักเรียนทากิจกรรมตามใบงาน ครูเดินดูการทางาน ดูวิธีคิดนักเรียนและใช้คาถามกระตุ้น
- มีวิธีบวกอย่างไรให้เร็วกว่านี้
- มีวิธีบวกอย่างไรง่ายและเร็ว
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
- วิธีการบวกจานวน 2 จานวน
- วิธีการบวกจานวน 2 จานวนที่มีผลบวกมากกว่า 10 ทาอย่างไรได้บ้าง
3.6 ให้นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึก 66 “หาผลบวกที่”
3.7 ครูมอบหมายการบ้านจาก learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การบวกการลบ
จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เรื่อง การสลับที่การบวก
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ดวงจันทร์”และ ทาท่าทางประกอบ
2. ดวงดาว
2.1 ครูตั้งถามนักเรียน อะไรเอ่ย ให้แสงสว่าง
ดวงอาทิตย์ ดวงดาว แสงไฟ หิ่งห้อย ตะเกียง ฯลฯ
2.2 ครูถามนักเรียน “เมื่อคืนที่ผ่านมาใครได้ดูดาวบนท้องฟ้าบ้าง” “เห็นอะไรบ้าง”
2.3 ครูชวนนักเรียนสนทนาในประเด็น “เราสามารถมองเห็นดวงดาวเวลาใด”และ “มองเห็น
เพราะเหตุใด”
2.4 ให้นักเรียนบอกชื่อดาวที่เคยเห็นหรือเคยได้ยิน
2.5 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับดวงดาว ในยามค่าคืนท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆ
เรามองเห็นดวงดาวเล็กๆมากมายบางดวงจะมีแสงนิ่งๆ บางดวงจะมีแสงระยิบระยับ ถ้าในคืนที่ดวงจันทร์
เต็มดวง แสงของดวงจันทร์จะบดบังแสงของดวงดาว
2.5 นักเรียนเข้าแบ่งกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์ดาวจากกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ แต่งนิทาน
และแสดงประกอบ
2.6 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและชื่นชมผลงาน/การแสดง
2.7 ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนศึกษาบทเรียน learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
ท้องฟ้า เรื่อง ดวงดาว
ก่อนเลิกเรียน
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1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ทบทวนหน้าที่ ความรับผิดชอบตนเอง การทาหน้าที่ผู้นา/ผู้ตามในกลุ่ม/ในห้องเรียน
3. รับสมัครผู้นาใหม่/ผู้นากลุ่มต่างๆ/หัวหน้าห้อง
4. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง
5. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
6. สวดมนต์
7. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “เข้าแถว”
2. เพลง “จับหัว จับหู จับไหล่” “ดวงจันทร์”
3. แบบฝึก 66 “หาผลบวกที่”
4. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อง
ประโยค
5.บทเรียน learning Object ในแท็บเล็ต หน่วย การบวกการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20 เรื่อง การสลับที่การบวก.
6. บทเรียน learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ท้องฟ้า เรื่อง ดวงดาว
วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-การร่วมกิจกรรม
- แบบฝึก 66 “หา
-อ่านบทร้อยกรอง
- ตั้งใจในการทางาน ผลบวกที่”
“เข้าแถว”
- ความรับผิดชอบ
- ผัน/อ่านคาอักษรต่า ที่
- การสนทนา/ซักถาม
กาหนดคา อ่านเป็นคา
แจกรูปสะกดคา
-แต่งประโยคจากคา
อักษรต่า
- คัด คาและประโยคที่
แต่งขึ้น

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและให้
เหตุผลวิธีคิดการบวกจานวน 2
จานวนที่มีผลบวกมากกว่า 10
จากใบงาน “มาบวกกันเถอะ”
- ใช้วิธีการหลากหลายในการ
แก้ปัญหา
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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วัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์
-บอกชื่อดาวที่เคยเห็นหรือเคย
ได้ยิน
-สังเกตลักษณะดาวและ
ออกแบบและประดิษฐ์ดาวจาก
กระดาษหรือเศษวัสดุ
- ช่วยกันแต่งนิทานเกี่ยวกับดาว
และแสดงประกอบ

ศิลปะ
-ร้องเพลงและทาท่าประกอบ
อย่างสนุก
-อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างและ
ลักษณะของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
-สร้างงานทัศนศิลป์ในรูปแบบที่
สร้างสรรค์ (พับดาว)

ความเป็นพลเมือง
- ประเมินตนเองในการปฏิบัติตาม
กติกาห้องเรียน
- ทบทวนหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตนเอง การทาหน้าที่ผู้นา/ผู้ตามใน
กลุ่ม/ในห้องเรียน
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/
เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบ
สวยงาม ทาความสะอาดห้องเรียน
- ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียน
และบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 24 ท้องฟ้าน่าชม
แผนการสอนวันที่ 120

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 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 1.1 ป.1/5
ท 2.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/1 ท 4.1 ป.1/2 ท 5.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/1
ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5 ค 6.1 ป.1/6 ว 7.1 ป.1/1
ศ 1.1 ป.1/2 ศ 1.1 ป.1/5 ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2
สาระการเรียนรู้ 1 การผันคาอักษรต่าไม่มีตัวสะกด
2. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3. ประดิษฐ์ท้องฟ้าจาลอง

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากบ
2. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนในรอบ 1 สัปดาห์
การเรียนรู้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง “จับหัว จับหู จับตัว” ทาท่าประกอบ (ภาคผนวก หน้า 566 ภาคเรียน
ที่ 1)
2. การผันคาอักษรต่าไม่มีตัวสะกด
2.1 ครูอ่านบทร้อยกรอง “ร้องไห้ทาไม”ให้นักเรียนฟัง ครูและนักเรียนอ่านพร้อมกัน นักเรียนอ่าน
กลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย อ่านเดี่ยว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา แสดงความคิดเห็นและสรุป
2.2 ครูกาหนดคาอักษรต่า เช่น
ไฟฟ้า
แม่ค้า
แม่น้า
ชี้นิ้ว
ท้องฟ้า
ค้างค้าว 4. ผลไม้
ลูกไก่
กางมุ้ง
- นักเรียนอ่านคาในบัตรคา สนทนาถึงความหมาย แต่งประโยคปากเปล่า
2.3 นักเรียนเลือกคาในบัตรคา คนละ 5 คา
-วาดภาพ ระบายสี เขียนคาใต้ภาพ
-จัดทาปก แล้วทาเป็นสมุดเล่มเล็ก
2.4 นาเสนอผลงาน
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2.5 ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
ช้างน้อยน่ารัก เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่า (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
3. การบวกที่มีผลลัพธ์มากกว่า 10 ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน (แบบฝึกเสริมทักษะการบวก)
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่แล้วมา (การบวก) ในลักษณะที่ทาให้เต็ม 10 ก่อน
3.2 สถานการณ์ “น้องโอม” นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกคาสั่งและอุปกรณ์
3.3 ครูอธิบายคาสั่งและแนะนาอุปกรณ์ (ได้แก่ บล็อก/ตัวนับ กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก)
นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดว่าน้องโอมมีเงินทั้งหมดเท่าไร ให้ได้หลากหลายวิธี
3.4 ครูเล่าสถานการณ์ว่า “น้องโอมมีเงิน 9 บาท ปู่ให้อีก 8 บาท”
3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมครูเดินดู ฟ้งแนวคิดนักเรียนและใช้คาถามกระตุ้น
- จะมีวิธีคิดอย่างไรจึงจะรู้ว่าโอมมีเงินทั้งหมดเท่าไร
- มีวิธีคิดที่แตกต่างกว่านี้อีกไหม
3.6 นักเรียนและครูร่วมก้นอภิปรายสรุปประเด็น
- จากโจทย์น้องโอมมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ มีวิธีการหาอย่างไร
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 67 “มาหาผลบวกกันเถอะ” แบบฝึกที่ 68 “มาหา
ผลบวกกันเถอะ”
3.8 ครูมอบหมายการบ้านจาก learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การบวกการลบ
จานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เรื่อง การแสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 1
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brian Gym เพลง “ดวงจันทร์” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. ท้องฟ้าจาลอง
2.1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว โดยใช้คาถาม
กลางคืนกลางวันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศใด
ทาไมรูปร่างดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงทุกวัน
เราจะเห็นดวงดาวชัดเจนบนท้องฟ้าในเวลาใดเพราะเหตุใด
2.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ช่วยกันคิดออกแบบและประดิษฐ์ท้องฟ้าจาลองง่ายๆ
1) เตรียมอุปกรณ์
- จานกระดาษ (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 10 นิ้ว)
- ใช้ปากกาเมจิกขีดเส้นผ่าศูนย์กลางแบ่งครึ่ง
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- ตัดกระดาษแข็งสีเทาที่ขนาดเท่าครึ่งวงกลม เหลือพื้นที่ครึ่งวงกลมเล็กๆตรงกลาง
สาหรับติดกระดุม
- ใช้เม็ดกระดุมแป๊บติดกระดาษแข็งครึ่งวงกลมกับจานกระดาษ
2) ออกแบบท้องฟ้ากลางวันและกลางคืน
- ช่วยกันคิดว่า ท้องฟ้าเวลากลางวันมองเห็นอะไรบ้าง วาดภาพระบายสีหรือปะติดด้วย
กระดาษสีบนครึ่งจานกระ ดาษ
- หมุนกระดาษแข็งสีเท่าทับท้องฟ้าเวลากลางวันอีกครึ่งวงกลมจานกระดาษวาดภาพ
ระบายสีหรือปะติดเป็นท้องฟ้าเวลากลางคืน
2.3 นาเสนอผลงาน โดยจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดนิทรรศการ / เพื่อนๆร่วมสะท้อนผลงานและ
แสดงความรู้สึกสิ่งที่ได้รับจากการทากิจกรรม (ความรับผิดชอบ ความสามัคคี การช่วยเหลือและแบ่งปัน)
2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุป
2.5 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ท้องฟ้า
เรื่อง กิจกรรมสารวจท้องฟ้า

ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียน แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ฟังแถลงนโยบาย ความตั้งใจของผู้สมัครเป็นผู้นาใหม่(รายบุคคล)
3. ท่องคาคล้องจอง/ บทร้อยกรอง
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
ตอนที่ 2
6. สวดมนต์
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
8. ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง “ร้องไห้ทาไม”
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2. เพลง “จับหัว จับหู จับตัว” “ดวงจันทร์”
3. สถานการณ์ “น้องโอม”
4. ใบงานเขียนคาอักษรต่า
5. แบบฝึกที่ 67 “มาหาผลบวกกันเถอะ” แบบฝึกที่ 68 “มาหาผลบวกกันเถอะ”
6. Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ช้างน้อยน่ารัก เรื่องการผันวรรณยุกต์
อักษรต่า
7. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 2 ใน
แท็บเล็ต (Tablet) มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา
8. บทเรียน learning Object ในแท็บเล็ต หน่วย การบวกการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
เรื่อง การแสดงวิธีทาโจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 1
9. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ ท้องฟ้า เรื่อง กิจกรรมสารวจท้องฟ้า

สังเกต
-การร่วมกิจกรรม
- การช่วยเหลือและ
แบ่งปันขณะปฏิบัติ
กิจกรรม
-การดูแลรักษาและ
ใช้แท็บเล็ตตาม
ข้อตกลง

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
-ใบงานเขียนคาอักษร - อ่านบทร้อยกรอง
ต่า
“ร้องไห้ทาไม”
-สมุดเล่มเล็กคาอักษร -แสดงความคิดเห็น
ต่า
และสรุปข้อคิดเกี่ยวกับ
- แบบฝึกที่ 67
บทร้อยกรอง “ร้องไห้
“มาหาผลบวกกัน
ทาไม”
เถอะ”
- แบบฝึกที่ 68 “มาหา -อ่านคาในบัตรคาคา
ผลบวกกันเถอะ”
อักษรต่าและบอก
-ท้องฟ้าจาลอง
ความหมาย
-แต่งประโยคปากเปล่า
จากคาอักษรต่า

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและให้
เหตุผลการแสดงวิธีคิดจานวน
เงินทีน่ ้องโอมมี จาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้
- ใช้วิธีการหลากหลายในการ
แก้ปัญหา
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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วัดและประเมินผล
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- วางแผนออกแบบประดิษฐ์ท้องฟ้าจาลอง -วาดภาพ ระบายสี
- การทางานช่วยเรื่องตนเอง
- บันทึกข้อมูล โดยการวาดภาพท้องฟ้า
เขียนคาใต้ภาพ
เวลากลางวัน/กลางคืน
-ใช้อุปกรณ์ในการทางานอย่าง
- ระบุได้ว่าท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ปลอดภัย
และดวงดาว
นาเสนอผลงานโดยวาดภาพและจัด
นิทรรศการ
นาเสนอผลงานด้วยวาจา
ความเป็นพลเมือง
- รายงานการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนในรอบ 1 สัปดาห์
-ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ทาความสะอาด
ห้องเรียน
-ปิดน้า / ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 24
บทอาขยาน
บทอาขยาน ฝนตกแดดออก
ฝนตกแดดออก
โผผินบินไป
ไปพบมะพร้าว
พี่มะพร้าวใจกว้าง
ฝนตกแดดออก
พอหายเหนื่อยอ่อน
ขอบใจพี่มะพร้าว
น้าใจผูกพัน

นกกระจอกแปลกใจ
ไม่รู้หนทาง
นกหนาวครวญคราง
ขอพักสักวัน
นกกระจอกพักผ่อน
บินจรผายผัน
ถึงคราวช่วยกัน
ไม่ลืมบุญคุณ

(ผู้แต่ง - ศาสตราจารย์กิตติคุณฐะปะนีย์

นาครทรรพ)

บทอาขยานภาษาไทย
บประถมศึเข้
กษา
กรุงเทพฯ 2542
บทร้อระดั
ยกรอง
าแถว

เข้าแถวกันดีดี
มือขวายกจับบ่า
จัดแถวกันอีกหน่อย
ออกเดินเป็นแนวตรง

ดูหน่อยซิใครอยู่ข้างหน้า
คนข้างหน้ายืนตัวตรง
แล้วค่อยค่อยเอามือลง
เข้าไปนั่งฟังนิทาน
กิติยวดี บุญซื่อ

บทร้อยกรอง ร้องไห้ทาไม
ร้องไห้ทาไม
ลองยิ้มน้อย น้อย
ยิ้มหวานอีกนิด
สมเป็นน้องพี่

ไม่สนุกสักหน่อย
แล้วจะสบายใจ
อีกนิดคนดี
ชีวเี บิกบาน
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เพลง
เพลง จับใจ
จับหัว จับหู จับไหล่ จับไหล่ จับหู จับหัว
จับเอว แล้วก็ ส่ายตัว เอามือ จับหัว จับหู จับไหล่
ยักไหล่ ยักไหล่ ยักไหล่ จับแขน จับขา จับเข่า
จับเข่า จับขา จับแขน จับใจ ยื่นไป ให้แฟน (ซ้า)
เอามือจับแขนจับขาจับเข่า หมุนเข่า หมุนเข่า หมุนเข่า

เพลงดวงจันทร์
โน่นแนะ ดวงจันทร์
โน่นแนะ ดวงจันทร์ นั้นทอแสง
แสงเย็นตาๆ ในนภาคืนนี้
แสงเย็นดี ดุจจะเป็นสีทอง

เพลงดวงจันทร์
ดวงจันทร์ทอแสงนวลใย
สดใสอยู่บนท้องฟ้า
เราเห็นดวงจันทรา
แสงพราวตาเวลาค่าคืน

นิทาน
นิทาน เรื่อง ปลาโลมากับสิงโต
ปลาโลมากับสิงโตได้ตกลงเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายต่อกัน ครั้นวัน
หนึ่งสิงโตมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับควายป่าจนถึงขั้นต่อสู้กันสิงโตจึงวิ่งมาที่ชายหาด
แล้วร้องว่า "โลมาเพื่อนยาก ถึงคราวที่ท่านต้องทาตามสัญญาแล้ว ไปช่วยข้าสู้กับ
ควายป่าด้วยเถิด" แต่ปลาโลมาต้องปฏิเสธเพราะไม่สามารถขึ้นมาบนบกได้ แม้ว่า
มีน้าใจอยากจะช่วยมิตรสหายเพียงใดก็ตาม "โธ่เอ๋ย! ปลาโลมาเพื่อนทรยศ ไม่
สมกับเป็นเจ้าแห่งทะเลเลย" สิงโตบ่นว่าเพื่อนร่วมสาบาน ปลาโลมาจึงว่า "ก็
เพราะข้าเป็นใหญ่ในน้าน่ะสิ ขึ้นบกไปแล้วข้าก็ทาอะไรไม่ได้ ทาไมท่านไม่เข้าใจ
เลย" นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "จะขอให้ใครช่วย ควรดูความถนัด
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นิทาน
เรื่อง กระต่ายในดวงจันทร์
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่บนสรวงสวรรค์ พระอินทราณีผู้เป็นชายาของพระอินทร์ที่
เป็นใหญ่ในสวรรค์ได้จัดงานขึ้น เหล่าเทวดา นางฟ้า มนุษย์ ยักษ์ นาค ครุฑ และสัตว์
ทั้งหลายต่างก็มาร่วมถวายเครื่องสักการบูชาแก่พระอินทร์
พอถึงเวลางาน ในขณะที่ทุกคนมาพร้อมกันแล้วนั้น กระต่ายยังไม่มา พระอินทราณี
แปลกใจนักจึงไต่ถามดู หมาป่าจึงกราบทูลว่า การที่กระต่ายไม่มานั้นเป็นเพราะหา
เครื่องสักการะอันค่าเพียงพอไม่ได้ กระต่ายจึงคิดจะถวายชีวิตแทนโดยจะไปให้
พราหมณ์ทาพิธีบูชายัญ
พระอินทราณีเห็นกระต่ายมีความกตัญญูและความตัง้ ใจแรงกล้า จึงเสด็จลงไปนา
กระต่ายขึ้นมาในงาน ก่อนที่จะทาพิธีบูชายัญด้วยชีวิตของกระต่ายเอง
แล้วพระอินทราณีก็รับสั่งให้เทพธิดาวาดรูปของกระต่ายติดเอาไว้ที่ราชรถของ
พระเทพพระจันทร์ เพื่อให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้เห็นกระต่ายทุกวันจะได้เอาอย่าง
กระต่ายในความกตัญญูและความตั้งใจอันแรงกล้า
ทุกวันเราจึงเป็นรูปกระต่ายปรากฏอยู่บนดวงจันทร์ในยามค่าคืน
(เงาคล้ายรูปกระต่ายที่เราเห็นบนด้วงจันทร์นั้น ความจริงคือความแตกต่างของสี
และเงาของภูมิประเทศบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นทั้งภูเขา ที่ราบ และหลุมอุกาบาตร)
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แบบฝึกเสริมทักษะ
เลือกคาอักษรต่าแล้วอ่าน
แผนการสอนที่ 116
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีคาอักษรต่า

กุ้ง

ป้า

ม้า

เรือ

โค

ลม

สวย

แพง

เขียน

วิ่ง

เฮา

ยาย

ทา

อิ่ม

ชาติ
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แผนภูมิผันอักษรต่า
แผนการสอนที่ 118

(คา)
สามัญ
เลา
พี
วาน
แรง
คา
ชู
โธ
ยา
ทอ
ฟาง

(รูปเอก)
เสียงโท

(รูปโท)
เสียงตรี
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แผนภูมิการผันคาอักษรต่า
แผนการสอนที่ 117
(คา)
สามัญ
พอ
พอ - ออ – พอ
แม

(รูปเอก)
เสียงโท
พ่อ
พอ -ไม้เอก - พ่อ
แม่

(รูปโท)
เสียงตรี
พ้อ
พอ - ไม้โท - พ้อ
แม้

ลา

ล่า

ล้า

ยี

ยี่

ยี้

ราย

ร่าย

ร้าย
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แบบฝึก
อักษรต่าไม่มีตัวสะกด
แผนการสอนที่ 118
คาชี้แจง
ให้นกั เรียนเติมคาในช่องว่าง โดยนาอักษรที่กาหนดให้ไปประสมกับสระ
แล้วหัดอ่าน

แ
แ
แ
แ

มวยพ
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แบบฝึกเสริมทักษะ
แต่งประโยค
แผนการสอนที่ 119
ตัวอย่าง ค้า

ผมเจอแม่ค้าที่ตลาด

1.

(ประโยค) ..........................................

2.

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

3.

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

4.

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

5.

.........................................................
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แบบฝึก
เลือกจับคู่คา
แผนการสอนที่ 119
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคูใ่ ห้เป็นคาที่มีความหมาย แล้วเขียนคา
ที่ได้ลงบนช่องข้างล่าง

เนื้อ
ฝ่า
ค่า
สี
ชี้
แม่
ทา
เท่า

ฝืน
มือ
ปลา
รั้ว
มืด
นี้
ฟ้า
พ่อ
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ใบกิจกรรมเสริม
เขียนคาอักษรต่า
แผนการสอนที่ 120
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนค่าอักษรต่่าและวาดภาพประกอบ
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สถานการณ์
วงล้อ
แผนการสอนที่ 116
คาสั่ง : 1. ให้นักเรียนช่วยกันหาว่ามีจานวนคนที่เล่นอยู่ทั้งหมดเท่าไร
มีวธิ ีคิดอย่างไรบ้าง

จุดเริ่มต้น
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2. บัตรการบวก

9+2
9+3
9+4
9+5
9+6
9+7
9+8
9+9

8+3
8+4
8+5
8+6
8+7
8+8
8+9

7+4
7+5
7+6
7+7
7+8
7+9

6+5
6+6
6+7
6+8
6+9

5+6 4+7 3+8 2+9
5+7 4+8 3+9
5+8 4+9
5+9

วิธีการเล่น
- แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย
- ทั้งสองฝ่ายวางตัวเดินทางไว้ที่จุดเริม่ ต้น
- ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าใครจะเล่นก่อน
- ให้ฝ่ายที่ 1 จับบัตรขึ้นมา 1 บัตร หาผลบวกบัตร แล้วเดินทางไปตาม
ผลบวกที่ได้
- ฝ่ายที่ 2 ทาเหมือนฝ่ายที่ 1
- ผลัดกันเล่นไปเรื่อย ๆ ตามข้อ 4 และ 5
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางมาหยุดที่จุดเริ่มต้นก่อนเป็นฝ่ายชนะ
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สถานการณ์
แม่ไก่ออกไข่
แผนการสอนที่ 117
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาว่ามีไข่ไก่ทั้งหมดเท่าไร พร้อมทั้งแสดงวิธีคิด
ในการหาคาตอบ

เมื่อวานออกไข่

วันนี้ออกไข่

171

มาบวกกันเถอะ

172

173

แบบฝึกเสริมทักษะที่ 66
หาผลบวกที
แผนการสอนที่ 119

คาสัง่ : ให้นักเรียนใช้

หาผลบวกแล้วเติมลงใน

4 + 6 =

9 + 4 =

7 + 3 =

8 + 7 =

4 + 8 =

6 + 9 =

9 + 5 =

7 + 7 =

8 + 3 =

8 + 8 =

7 + 8 =

9 + 9 =

9 + 3 =

9 + 8 =

2 + 8 =

7 + 9 =

8 + 6 =

5 + 8 =

5 + 7 =

4 + 7 =
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สถานการณ์
“น้องโอม”
แผนการสอนที่ 120
คาสั่ง : ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดว่าน้องโอมมีเงินทั้งหมดเท่าไร
ให้ได้หลากหลายวิธีคิด
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 67
มาหาผลบวกกันเถอะ
แผนการสอนที่ 120

ตารางแสดงจานวนของสัตว์ต่าง ๆ ในสวนสัตว์
สัตว์
ช้าง

จานวน/ตัว
5

ม้า

4

นก

9

กระต่าย

8

คาสั่ง : ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากตารางมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ

ตัวอย่าง เด็ก ๆ เห็นช้าง และม้าทั้งหมดกี่ตัว

5 + 4 =7
1. เด็ก ๆ เห็นช้างกับกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
_____ + ______ = ______
2. เด็ก ๆ เห็นนกกับม้าทั้งหมดกี่ตัว
_____ + ______ = ______
3. เด็ก ๆ เห็นช้างกับนกทั้งหมดกี่ตัว
_____ + ______ = ______
4. เด็ก ๆ เห็นกระต่ายกับนกทั้งหมดกี่ตัว
_____ + ______ = ______
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 68
มาหาผลบวกกัน
แผนการสอนที่ 120

ตารางสัตว์เลี้ยงที่เด็ก ๆ รู้จัก
สัตว์

จานวน/
ตัว
9

กระต่าย
นก

4

แมว

8

สุนัข

2

คาสั่ง : ให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากตารางนามาเขียนใน _____ และ
ประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคาตอบ

1. แม่เลี้ยง
กับ
ทั้งหมดกี่ตัว
เป็น _____ + ______ =
ตัว
2. ฉันมี
กับ
ทั้งหมดกี่ตัว
เป็น _____ + ______ =
ตัว
3. พี่ให้ของขวัญวันเกิดเป็น
กับ
เป็น _____ + ______ =

ทั้งหมดกี่ตัว
ตัว
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เกม Memory Game
แผนการสอนที่104
วิธีเล่น
1.แบ่งนักเรียนออกเป็น 2กลุ่มเท่าๆกัน
2. ส่วนนักเรียนที่เกินให้เป็นกรรมการร่วมกัน
3. ครูคว่าบัตรภาพและบัตรคาคละกัน
4. ให้นักเรียนคนแรกของแต่ละกลุ่มวิง่ ออกมาพร้อมกัน เพื่อเปิดบัตรภาพและ
บัตรคาให้ตรงกัน
5.ครูให้เวลาแต่ละคนไม่เกิน 30 วินาที โดยครูเป่านกหวีดหมดเวลา คนแรกวิ่ง
ไปแตะมือคนที่ 2 มาทากิจกรรมเช่นเดียวกันจนได้ครบทุกคู่ กลุ่มใดจับคู่ได้ครบก่อน
เป็นกลุ่มชนะ

