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สัปดาห์ที่ 26 : วันพ่อ
แผนการสอนวันที่ 126

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5
ค 6.1 ป.1/6 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ต 1.1 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/1 ต 1.2 ป.1/2
ต 1.2 ป.1/4 ต 4.2 ป.1/1
ต.1.2 ป.1/1ยนรูต.1.2
ต.4.2มีตป.1/1
สาระการเรี
้ 1. ป.1/2
คาสระอา
ัวสะกด
2. การลบ : การเปรียบเทียบจานวน
3. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬา What sport do you like ? I like……….
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1.
2.
3.
การเรียนรู้
1.
2.
-

ทักทายแบบไทย และแบบสากล
นาเสนอเหตุการณ์ที่ประทับใจในวันหยุด
ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน
Brain Gym เพลง “หัว หู ตา ปาก คอ” พร้อมทาท่าทางประกอบ
คาสระอา มีตัวสะกด
2.1 ครูอ่านแผนภูมิ เรื่อง สุขภาพดี ให้นักเรียนฟัง
4.
สนทนาและตอบค
าถามจากเรื่องที่ครูอ่าน
2.2 ครูแจกใบงาน เรื่อง สุขภาพดี ให้นักเรียนทุกคน
นักเรียนอ่านพร้อมกับครู นักเรียนอ่านเป็นกลุ่มใหญ่
ครูให้นักเรียนสังเกตคาที่ประสมด้วย สระอาจากใบงาน แล้วช่วยกันบอกคาที่ประสม

ด้วยสระอา
ครูเขียนคาที่นักเรียนบอกบนกระดาน นักเรียนวงกลม O คาที่ประสมสระอาในใบงาน
ด้วยสีเหลือง (อาจปรับเป็นสีอื่น ตามที่ครูและนักเรียนตกลงกัน)
2.3 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านคาที่ประสมสระอา มีตัวสะกด เช่น อาหาร จาม อาบนา
อากาศ ข้ามถนน ทางม้าลาย ถ่ายเท รับประทาน สาธารณะ
2.4 นักเรียนคัดลายมือคาที่ประสมด้วยสระอา ในสมุดและวาดภาพประกอบคาอย่างน้อย
2 ภาพ
2.5 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมชื่นชมผลงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด และให้
ข้อเสนอแนะ

218

3. การลบ : การเปรียบเทียบจานวน
3.1 สถานการณ์ : ใบไม้ของใครมากกว่า ครูให้ภาพใบไม้กับนักเรียน 2 คน นาภาพใบไม้มา
ติดบนกระดาน

3.2 ครูให้นักเรียนทายว่าใครมากกว่า และมากกว่าอยู่เท่าไร ครูติดคาสั่งบนกระดาน แล้วให้
นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ
คาสั่ง จอม มีใบไม้ 9 ใบ แป้ง มีใบไม้ 13 ใบ ใครมีใบไม้มากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไร
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มทากิจกรรมกลุ่ม เขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษนาเสนอ ครูเดินดูการ
ทากิจกรรม ฟังแนวคิดนักเรียนใช้คาถามกระตุ้น เช่น
- จะทาอย่างไรจึงจะรู้ว่าใบไม้ของใครมากกว่า
- มีวิธีคิดอย่างไรบ้าง
- จะเขียนแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างไร
3.4 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.5 อภิปรายร่วมกันทังชันและสรุป
ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทังชัน คือ
- ความหมายของการลบโดยการเปรียบเทียบ
- จากสถานการณ์ที่เป็นตัวลบก่อนจานวนที่เป็นตัวตัง
- จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แทนการลบจานวนจากสถานการณ์ใบไม้ใครมากกว่าได้
อย่างไร
- จะแสดงการเปรียบเทียบจานวนใบไม้ 13 ใบ กับ จานวนใบไม้ 9 ใบได้อย่างไร
- วิธีคิดในการลบจานวนใบไม้ 13 ใบ กับ จานวนใบไม้ 9 ใบได้อย่างไร
3.6 ให้นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 70 “การเปรียบเทียบ”
3.7 ครูมอบหมายการบ้านจาก Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้จานวนนับ
11 - 22 เรื่องการเปรียบเทียบจานวนและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจานวน
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “หัว หู ตา ปาก คอ” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬา What sport do you like ? I like……….
2.1 ทบทวนเพลง Can you play football? ในขณะที่ร้องเพลงให้นักเรียนแสดงท่าทาง
ประกอบด้วย
2.2 ครูถามนาด้วยประโยค What sport do you like? I like……………..(football).
2.3 ครูติดแถบประโยคคาถามและคาตอบ โดยให้นักเรียนพูดประโยคตามครูและครูบอก
ความหมายให้นักเรียนฟัง
2.4 ครูสาธิตการใช้ประโยคคาถามและการตอบคาถามกับนักเรียนอาสาสมัคร 2 – 3 คน
2.5 ให้นักเรียนเล่นเกม sport clap clap
2.6 นักเรียนทาใบงานเรื่อง sport
2.7 ครูชูภาพกีฬาทีละภาพ แล้วถามนักเรียนว่า What sport do you like? ให้นักเรียน
ตอบพร้อมกัน
3.8 ให้นักเรียนนาคาศัพท์เกี่ยวกับกีฬาที่รวบรวมไว้มาจัดทาสมุดภาพ My Sports โดยครู
แนะนาอุปกรณ์การทาและสาธิต (หากทาไม่เสร็จให้ทาเป็นการบ้าน)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนในวันนี แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ทบทวนการใช้สิ่งของอย่างประหยัด
3. ท่องคาคล้องจ้อง/บทร้อยกรอง/ท่องสูตรคูณ
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม
5. สวดมนต์
6. ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพลง “หัว หู ตา ปาก คอ” “Can you play football?”
สถานการณ์ : ใบไม้ใครมากกว่า
เรื่อง สุขภาพดี
ใบงาน เรื่อง สุขภาพดี
เกม sport clap clap
แถบประโยคคาถามและคาตอบ (ครูเขียนเองตามความเหมาะสม)
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7. แบบฝึกที่ 70 “การเปรียบเทียบ”
8. ใบงาน sport
9. Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้จานวนนับ
11 - 22 เรื่องการเปรียบเทียบจานวนและเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจานวน

สังเกต
- การสนทนาและตอบ
คาถามจากเรื่องที่
ครูอ่าน
- การร่วมกิจกรรม

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ใบงานเรื่อง สุขภาพดี - การนาเสนอเหตุการณ์
- วาดภาพประกอบคา ที่ประทับใจในวันหยุด
ที่ประสมสระอา
- การอ่านและสะกดคา
มีตัวสะกด
ที่ประสมสระอา
- แบบฝึกที่ 70
มีตัวสะกด
“การเปรียบเทียบ”
- การคัดลายมือคาที่
- ใบงานเรื่อง sport
ประสมสระอา
มีตัวสะกด

ศิลปะ
- การเคลื่อนไหวทาท่าประกอบเพลง
อย่างมั่นใจ
- การร่วมกิจกรรมทางดนตรีอย่าง
สนุกสนาน

ภาษาอังกฤษ
- การระบุตัวอักษรและเสียงได้
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
- การอ่านออกเสียงและสะกด
คาเกี่ยวกับกีฬาถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
- การพูดโต้ตอบด้วยคาสันๆ
ง่ายๆ ในการสื่อสาร
- การพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวโดยใช้
ประโยค What sport do
you like? I like……………..

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลการแสดง
วิธีการเปรียบเทียบ
จานวน
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลการเขียน
ประโยคสัญลักษณ์แทน
การลบจานวน
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกาของ
ห้องเรียน
- การใช้สิ่งของอย่างประหยัด
- ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บ
สิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้า
ที่เป็นระเบียบสวยงาม
- ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดใน
ห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 26 : วันพ่อ
แผนการสอนวันที่ 127

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 2.1 ป.1/2 ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.2 ป.1/1 ค 1.2 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ค 6.1 ป.1/5
ค 6.1 ป.1/6 ส 4.3 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4 ต 1.2 ป.1/1 ต 3.1 ป.1/1
ต1.2 ป.1/2, ต4.2 ป.1/1
สาระการเรียนรู้ 1.
2.
3.
4.

การอ่านแจกลูกสะกดคา และแต่งประโยคคาสระอา
โจทย์ปญ
ั หาการลบ
วันพ่อ พระราชประวัติ “ในหลวงของปวงชน” (สัญลักษณ์สาคัญของชาติ)
คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬา What sport do you like ? I like……….

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
2. นาเสนอความดีที่ได้ทา
3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือ “เสือ สิงห์ กระทิง แรด”
2. การอ่านแจกลูกสะกดคา และแต่งประโยคคาสระอา
2.1 ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพที่ครูนามา ครูและนักเรียนสนทนาจากภาพ
ครูเขียนคาตอบของนักเรียนบนกระดาน
- นักเรียนอ่านคาที่ครูเขียนบนกระดานพร้อมกัน เช่น
ฯลฯ
จาน
ดาว
กาว
สาม
ชาม
ปาก
- ฝึกอ่านสะกดคา เช่น จอ – อา – นอ – จาน, ดอ – อา – วอ – ดาว ฯลฯ
2.2 นักเรียนช่วยกันสร้างคาใหม่จากคาที่อ่าน เช่น
4.
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2.3 นักเรียนนาคาที่สร้างไปแต่งประโยค เช่น ฉันล้างจาน น้องทาจานแตก แม่ซือ
จานกระเบือง ฯลฯ
2.4 นักเรียนคัดประโยคที่แต่งด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด พร้อมวาดภาพประกอบประโยค
อย่างน้อย 2 ภาพ
2.5 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมชื่นชมผลงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด และให้
ข้อเสนอแนะ
2.6 ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้
เพื่อนรู้ใจ เรื่อง คาที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่ กง และ แม่ กน
3. โจทย์ปัญหาการลบ
3.1 ครูและนักเรียนร่วมทบทวนบทเรียนคาบที่แล้ว (ใบไม้ของใครมากกว่า)
3.2 สถานการณ์ : ลูกไก่ออกจากไข่ ครูติดภาพสถานการณ์ “ลูกไก่ออกจากไข่” และคาสั่ง
บนกระดาน นักเรียนดูภาพไข่ไก่ฟักออกเป็นตัวและอ่านคาสั่งพร้อมกัน 2 รอบ

คาสั่ง “แต่งโจทย์ปัญหา 12 – 5 ให้ได้หลากหลายที่สุด”
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ กระดาษบรู๊ฟ ปากกาเมจิก บล็อก/ตัวเลข
3.4 นักเรียนทากิจกรรม ครูเดินดูการทากิจกรรมและใช้คาถามกระตุ้น เช่น
- แต่งโจทย์การลบอย่างไรได้บ้าง
- แต่งโจทย์การลบให้แตกต่างกันได้อย่างไรบ้าง
- แต่งโจทย์การลบให้หลากหลายได้อย่างไร
3.5 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.6 อภิปรายร่วมกันทังชันและสรุป ประเด็นการอภิปรายร่วมกันทังชัน คือ
- โจทย์ปัญหา 12 – 5 แต่งโจทย์ปัญหาได้หลากหลาย สามารถแต่งโจทย์ปัญหาได้กี่แบบ
อย่างไรบ้าง
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 71 “สร้างโจทย์ปัญหาการลบ”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym ตบมือ เสือ สิงห์ กระทิง แรด
2. พ่อของแผ่นดิน
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ในหลวงพระราชินี” แล้วสนทนาเกี่ยวกับเนือหา
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ของเพลง สนทนาถึงพ่อของแผ่นดิน (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของเรา ปกครองลูก ซึ่งก็
คือ ปวงชนชาวไทยทุกคน)
2.2 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการดูมัลติมิเดีย่ “ในหลวงของปวงชน”ซึ่งกับเกี่ยวพระราช
กรณียกิจของในหลวงของเราทุกๆวันศุกร์ “นักเรียนประทับใจพระราชกรณียกิจใดของพระองค์”
2.3 ครูนาปฏิทินตังโต๊ะไว้หน้าชันเรียน ให้นักเรียนอาสาช่วยกันค้นหา “วันพ่อ” ตรงกับวัน
เดือนอะไร ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วันพ่อ”และพร้อมกับเล่าพระราชประวัติของในหลวงให้นักเรียนฟัง
(ครูอาจจะให้นักเรียนอ่านพระราชประวัติเอง )
2.4 ครูให้นักเรียนวาดภาพประทับใจเกี่ยวกับ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในหัวข้อ
“ในหลวงที่ฉันรัก”
2.5 นักเรียนนาเสนอผลงานและเล่าถึงเหตุผลในการวาดภาพนี
2.6 ครูให้การบ้านนักเรียนไปสอบถามพ่อแม่ หรือผู้นาชุมชนเกี่ยวกับ “พ่อตัวอย่างในชุมชน
หรือพ่อดีเด่นที่ทาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี” ปฏิบัติตนจนได้รับการยกย่อง หรือหาจากหนังสือ พิมพ์
เอกสารในห้องสมุด
3. คาศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬา What sport do you like ? I like……….
3.1 ครูทบทวนการคาศัพท์เกี่ยวกับกีฬา ping pong, football, badminton, tennis,
volleyball โดยใช้คาถาม – ตอบ ทังชัน
Can you play………………………. ? Yes, I can. No, I can’t.
What sport do you like ? I like……….
3.2 นักเรียนจับคู่ ฝึก การถาม - ตอบ เกี่ยวกับกีฬา
Can you play………………………. ? Yes, I can. No, I can’t.
What sport do you like ? I like……….
3.3 นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยแท็บเล็ตก่อนใช้
3.4 ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง “Sports” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki
English ภาคเรียนที่ 1โดยให้นักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu :
1) Karaoke
2) Words 2
3) Games
3.5 นักเรียนนาสมุดภาพ My Sport มานาเสนอและแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนในวันนี แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งแวดล้อม
3. ท่องบทอาขยาน/ท่องสูตรคูณ
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม
5. สวดมนต์
6. ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
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สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “หู ตา จมูก” “ในหลวงพระราชินี”
2. กิจกรรม ตบมือ “เสือ สิง กระทิง แรด”
3. บัตรภาพ (ครูเตรียมเอง)
4. สถานการณ์ : “ลูกไก่ออกจากไข่”
5. แบบฝึกที่ 71 “สร้างโจทย์ปัญหาการลบ”
6. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ เพื่อนรู้ใจ เรื่อง คาที่มีตัวสะกดใน
มาตราตัวสะกด แม่ ก กา แม่ กง และ แม่ กน
7. บทเรียน “Sports” ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Genki English ภาคเรียนที่ 1
โดยให้นักเรียนเริ่มศึกษาเลือก Menu : 1) Karaoke 2) Words 2 3) Games

วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- วาดภาพประกอบ
- การนาเสนอความดี
- การแสดงความคิดเห็น ประโยค
ที่ได้ทา
- การนาเสนอผลงาน
- แบบฝึกที่ 71 “สร้าง - การอ่านแจกลูกสะกด
คาสระอา
โจทย์ปัญหาการลบ”
- การสร้างคาใหม่จาก
- ภาพวาดเกี่ยวกับ
“พระบาทสมเด็จพระ คาที่อ่าน
- การแต่งประโยคจาก
เจ้าอยู่หัว” ในหัวข้อ
คาที่สร้างใหม่
“ในหลวงที่ฉันรัก”
- สมุดภาพ My Sport - การคัดลายมือประโยค

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลการแต่งโจทย์
ปัญหาการลบ
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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สังคมศึกษา
อธิบายความหมายและ
ความสาคัญของ
สัญลักษณ์สาคัญของ
ชาติ

วัดและประเมินผล
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
การร่วมกิจกรรมทาง
- การอ่านออกเสียงและ
ดนตรีอย่างสนุกสนาน สะกดคาเกี่ยวกับกีฬา
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
- การพูดโต้ตอบด้วยคา
สันๆ ง่ายๆ ในการ
สื่อสาร
- การพูดขอและให้
ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัวโดยใช้
ประโยค What sport
do you like? I
like……………..

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกา
ของห้องเรียน
- ความรับผิดชอบในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม
- ช่วยกันตรวจสภาพ
และเก็บสิ่งของ เครื่องใช้
หนังสือ ให้เข้าที่เป็น
ระเบียบสวยงาม
- ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดใน
ห้องเรียนและบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 26 : วันพ่อ
แผนการสอนวันที่ 128

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 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.1/2 ค 6.1 ป.1/4 ส 2.1 ป.1/2 ส 1.1 ป.1/2 พ 2.1 ป.1/2

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านแจกลูกสะกดคา คาสระอะ มีตัวสะกด
2. การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตังไม่เกิน 20
3. การยกตัวอย่างความสามารถและความดีของพ่อและผลที่เกิดจากกระทา, ความรัก
ความผูกพันของพ่อต่อลูก
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
2. สะท้อนการปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียนในรอบ 2 วัน
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ความสุขอยู่ในใจฉัน” (ภาคผนวก หน้า 564 ภาคเรียนที่ 1)
พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. การอ่านแจกลูกสะกดคา คาสระอะ มีตัวสะกด
2.1 ท่องบทอาขยาน “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”
2.2 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานจากแผนภูมิทีละบรรทัด
2.3 นักเรียนสังเกตและบอกคาที่มีสระอะ และ ไม้หันอากาศ –ั จากแผนภูมิบทอาขยาน
2.4 ครูเขียนคาบนกระดาน เช่น ประเปรียว รู้จัก ระวัง ตัง นั่ง นับ มัน กตัญญู
นักเรียนฝึกอ่านคาตามครู
2.5 นักเรียนดูแผนภูมิการแจกลูกคาสระอะ มีตัวสะกด และฝึกอ่าน
ก – ะ – น -> กัน

ก – ะ – บ -> กับ

ร – ะ – ง -> รัง

ว – ะ – น4.-> วัน

จ – ะ – บ -> จับ

ฟ – ะ – ง -> ฟัง
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2.6 นักเรียนช่วยกันคิดคาใหม่จากคาเดิม ครูเขียนบนกระดาน เช่น

2.7 นักเรียนฝึกอ่านคาใหม่พร้อมกัน
2.8 ครูแจกใบงานให้นักเรียน ทาแบบฝึกหัดโดยการแต่งประโยคจากคาใหม่
2.9 นักเรียนนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด และให้ข้อเสนอแนะ
3. การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตังไม่เกิน 20
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่แล้ว (การเปรียบเทียบจานวน)
3.2 กิจกรรม “เล่นบัตรการลบ 1”ครูชูบัตร ให้นักเรียนช่วยกันทายคาตอบพร้อมกัน
เช่น บัตรการลบ

11 - 2

คาตอบคือ................

3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งฝ่าย แล้วทากิจกรรมดังนี
1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มย่อย เป็น 2 ฝ่าย
2) ฝ่ายที่ 1 เป็นฝ่ายถือบัตรการลบไว้ในมือ ฝ่ายตรงข้ามทายว่าบัตรที่โชว์ขึนมามีคาตอบ
เท่าไหร่
3) ฝ่ายที่ 2 ทายว่าบัตรคาตอบเท่าไหร่ ถ้าตอบถูกให้นาบัตรนันมาไว้กับตัวแล้วเขียน
ลงในใบบันทึกกิจกรรม เปลี่ยนฝ่ายกันถือบัตรและทายคาตอบแล้วเล่นทายบัตรการลบตามข้อ 1 – 3
ต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกบัตร
3.4 อภิปรายร่วมกันทังชันและสรุป
- ใครได้คะแนนมากที่สุด มีวิธีการเล่นและวิธีการ คิดหาคาตอบอย่างไร
3.5 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 72 “มาลบกันเถอะ”
3.6 ครูมอบหมายการบ้านจาก Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้การบวก
และการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตังไม่เกิน 20 เรื่องการลบจานวนที่มีสองหลักกับการลบจานวนที่มี
หนึ่งหลัก (หน้า 1 – 38)
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ความสุขอยู่ในใจฉัน” (ภาคผนวก หน้า 564 ภาคเรียนที่ 1)
พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. ความดีของพ่อ
2.1 ครูและนักเรียน ร่วมกันร้องเพลง “ใครหนอ” สนทนาถึงเนือหาของบทเพลง
2.2 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเนือเพลง คาว่า ลูกและพ่อ คนเป็นพ่อย่อมมีความรัก
และความผูกพันกับลูกไม่อาจทาร้ายกันได้
2.3 นักเรียนออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อพ่อของตนให้เพื่อนๆฟัง
2.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาเมื่อพ่อดีต่อเรานักเรียนจะแสดงความรักตอบอย่างไร (รอฟังเด็ก
ตอบ)
2.5 ครูให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องสุวัณณสามชาดก จากแท็บเล็ต และสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้ฟัง
2.6 นักเรียนเข้ากลุ่มๆ ละ 4 คน (ตามความเหมาะสม) นาข้อมูลที่ได้จาการสอบถามหรือ
สืบค้น “พ่อตัวอย่างในชุมชน” เล่าให้กลุ่มฟัง แล้วกลุ่มร่วมกันสรุป นาเสนอข้อมูลในกลุ่มใหญ่ สรุปความดี
ของพ่อตัวอย่างเพื่อนาแนวคิดมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตของพ่อตัวอย่างและแนวคิดจากนนิทานที่
ฟัง (เท่าที่ทาได้)
ก่อนเลิกเรียน
1. ฟังนิทานคุณธรรมเกี่ยวกับสิทธิ /การทาหน้าที่ของสมาชิกที่ดี เช่น สมาชิกที่ดี ลูกที่ดี
นักเรียนที่ดี เป็นต้น
2. สรุปบทเรียนในวันนี แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
3. ท่องคาคล้องจ้อง/บทร้อยกรอง/ท่องสูตรคูณ
4. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม
ทาความสะอาดห้องเรียน
5. สวดมนต์
6. ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
5.
6.

บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเขียวยิงฟัน”
เพลง “ความสุขอยู่ในใจฉัน” (ภาคผนวก ภาคเรียนที่ 1 หน้า 564) “ใครหนอ”
แผนภูมิการแจกลูกคาสระอะ มีตัวสะกด (ครูเตรียมเอง)
บัตรการลบ (ครูเตรียมเอง)
ใบงาน การแต่งประโยคจากคาใหม่
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7. แบบฝึกที่ 72 “มาลบกันเถอะ”
8. Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และ
ตัวตังไม่เกิน 20 เรื่องการลบจานวนที่มีสองหลักกับการลบจานวนที่มีหนึ่งหลัก (หน้า 1 – 38)
9. Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง สุวัณณสามชาดก

วัดและประเมินผล
สังเกต
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- การร่วมกิจกรรม
- ใบงาน การแต่ง
- การอ่านแจกลูกสะกด
- การแสดงความคิดเห็น ประโยคจากคาใหม่
คาสระอะ มีตัวสะกด
- การร่วมกิจกรรมกลุ่ม - แบบฝึกที่ 72 “มาลบ - การสร้างคาใหม่จาก
กันเถอะ”
คาที่อ่าน
- การแต่งประโยคจาก
คาที่สร้างใหม่
- การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ความประทับใจที่มีต่อ
พ่อของตนเอง
สังคมศึกษาฯ
การสรุปความดีของพ่อ
ตัวอย่าง เพื่อนามาเป็น
แนวคิด และเป็น
แบบอย่างในการดาเนิน
ชีวิต

สุขศึกษาและพลศึกษา
-บอกสิ่งที่ตนชื่นชอบ
และภาคภูมิใจเกี่ยวกับ
พ่อ

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลวิธีการคิดและ
วิธีการเล่นเกมการลบ
จานวนสองจานวนที่มีตัว
ตังไม่เกิน 20
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ความเป็นพลเมือง
- การปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน
- ช่วยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่
สวยงาม
- ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 26 : วันพ่อ
แผนการสอนวันที่ 129

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 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.1/2 ค 6.1 ป.1/4 ส 2.2 ป.1/3 ศ 2.1 ป.1/4

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านแจกลูกสะกดคา คาสระอิ มีตัวสะกด
2. การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตังไม่เกิน 20
3. การมีส่วนรวมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย, ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
2. สะท้อนสิ่งที่ทาได้/ทาไม่ได้
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ตังใจ” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. การอ่านแจกลูกสะกดคา คาสระอิ มีตัวสะกด
2.1 ครูถามปริศนาคาทายอะไรเอ่ย เช่น
- อะไรเอ่ย ชอบกินกล้วย ร้องเสียงดังเจี๊ยกๆ (ลิง)
- คาอะไรเอ่ย ตรงข้ามกับ “เปิด” (ปิด)
- คาอะไรเอ่ย ตรงข้ามกับ “ถูก” (ผิด)
- อะไรเอ่ย เครื่องใช้ในครัวคู่กับกระทะ (ตะหลิว)
- จานวนอะไรเอ่ย ที่มากกว่า 9 อยู่ 1 (สิบ)
2.2 ครูนาคาที่นักเรียนตอบจากปริศนาคาทายมาเขียนไว้ในกระดาษบรู๊ฟ แล้วให้นักเรียน
ฝึกอ่าน
2.3 นักเรียนช่วยกันคิด คาประสมสระอิ มีตัวสะกด ครูเขียนไว้บนแผ่นกระดาษบรู๊ฟ ติดที่
ป้ายนิเทศในห้องเรียน แล้วนักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคา และฝึกอ่านเป็นคา
2.4 นั4.กเรียนฝึกแต่งประโยคปากเปล่า จากคาในกระดาษบรู๊ฟ
2.5 นักเรียนทาแบบฝึกในใบงานเรื่อง คาสระอิ มีตัวสะกด
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2.6 ครูให้นักเรียนทบทวนบทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้เพื่อน
รักเพื่อนเล่น เรื่อง การอ่านแจกลูกการสะกดคา สระอึ และสระอุ เรื่อง การสะกดคาที่มากกว่า 1 พยางค์
(ครูพิจารณาตามความเหมาะสม)
3. การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตังไม่เกิน 20
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่แล้ว (การลบจานวนสองจานวนที่มีตัวตัง
ไม่เกิน 20)
3.2 กิจกรรม “เล่นบัตรการลบ 2” ครูชูบัตรการลบให้นักเรียนช่วยกันทายคาตอบพร้อมกัน
เช่น บัตรการลบ

13 - 2

คาตอบคือ................

3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มแต่ละกลุ่มแบ่งฝ่ายเป็น 2 ฝ่ายแล้วทากิจกรรมดังนี
1) ให้นักเรียนหงายบัตรการลบทุกใบลงบนโต๊ะ
2) ครูโชว์คาตอบ 9 ขึนพร้อมออกเสียง
3) ให้นักเรียนหาบัตรที่มีคาตอบ 9 เมื่อได้แล้วให้นักเรียนนาบัตรมาแลกดาว 1 บัตร
แลกได้ 1 ดาว แข่งกันว่าใครจะได้ดาวมากที่สุดเป็นผู้ชนะ
4) ครูโชว์บัตรที่มีคาตอบอื่นเช่น 7 , 5 เป็นต้น แล้วเล่นไปเรื่อยๆ จนครบบัตรการลบ
3.4 อภิปรายร่วมกันทังชันและสรุป
- มีวิธีคิดอย่างไรจึงคาได้ตอบเร็วและถูกต้อง
3.5 ให้นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกที่ 73 “มาลบกันเถอะ”
3.6 ครูมอบหมายการบ้านจาก Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้การบวก
และการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตังไม่เกิน 20 เรื่องการลบจานวนที่มีสองหลักกับการลบจานวนที่มี
หนึ่งหลัก (หน้า 39 – 51)
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1 Brain Gym เพลง “ตังใจ” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. พ่อลูกผูกพัน
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ใครหนอ”
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนือเพลง “ใครหนอ”
2.3 ครูถามนักเรียน “อยู่ที่บ้านนักเรียนมีใครบ้างแต่ละคนทาหน้าที่อะไร” และ “นักเรียน
คิดว่าใครทางานหนักที่สุด หรือใครทาหน้าที่เป็นผู้นาครอบครัว”
2.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาต่อในประเด็น “นักเรียนร่วมทากิจกรรมอะไรบ้างกับคุณพ่อใน
แต่ละวัน”
2.5 ครู ให้นักเรียนวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมทากับพ่อ หรือกิจกรรมใน
ครอบครัวที่ได้ทาร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ ทาบุญที่วัด ไปเที่ยว ดูทีวี เป็นต้น
2.6 ให้นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเองพร้อมกับเล่าประสบการณ์จากภาพที่วาดให้
เพื่อนๆนักเรียนฟัง
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2.7 ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สาหรับทาบัตรอวยพรวันพ่อ
ก่อนเลิกเรียน
1. หาวิธีปฏิบัติ และสร้างข้อตกลงการทาหน้าที่ลูกที่ดี นักเรียนที่ดียิ่งขึน
3. สรุปบทเรียนในวันนี แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
4. ท่องบทอาขยาย/ท่องสูตรคูณ
5. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม
6. สวดมนต์
7. ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ตังใจ” “ใครหนอ”
2. บัตรการลบ (ครูเตรียมเอง)
3. ใบงาน เรื่อง คาสระอิ มีตัวสะกด
4. แบบฝึกที่ 73 “มาลบกันเถอะ”
5. บทเรียน Learning Object ในแท็บเล็ต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้เพื่อนรักเพื่อนเล่น
เรื่อง การอ่านแจกลูกการสะกดคา สระอึ และสระอุ เรื่อง การสะกดคาที่มากกว่า 1 พยางค์
6. Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์และตัว
ตังไม่เกิน 20 เรื่องการลบจานวนที่มีสองหลักกับการลบจานวนที่มีหนึ่งหลัก (หน้า 39 – 51)
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การนาเสนอผลงาน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- ใบงาน เรื่อง คาสระอิ - การพูดสะท้อนสิ่งที่
มีตัวสะกด
ทาได้/ทาไม่ได้
- แบบฝึกที่ 73 “มาลบ - การอ่านแจกลูก
กันเถอะ”
สะกดคา คาสระอิ
- วาดภาพระบายสี
มีตัวสะกด
กิจกรรมที่นักเรียนได้
- การแต่งประโยคจาก
ร่วมทากับพ่อ หรือ
คาสระอิ มีตัวสะกด
กิจกรรมในครอบครัว
- การเล่าประสบการณ์
ที่ได้ทาร่วมกัน
จากภาพที่วาด

สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
- การนาเสนอกิจกรรมที่ การร่วมกิจกรรมทาง
นักเรียนได้ร่วมทากับพ่อ ดนตรีอย่างสนุกสนาน
หรือกิจกรรมใน
ครอบครัว
ที่ได้ทาร่วมกัน

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลวิธีการคิดที่ได้
คาตอบเร็วและถูกต้อง
ในการเล่นเกมการลบ
จานวนสองจานวนที่มีตัว
ตังไม่เกิน 20
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ความเป็นพลเมือง
- การทาหน้าที่ลูกที่ดี นักเรียนที่ดียิ่งขึน
- ช่วยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่
สวยงาม
- ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียน และบริเวณ
ใกล้เคียง
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สัปดาห์ที่ 26 : วันพ่อ
แผนการสอนวันที่ 130

( เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1 ท 1.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/4 ท 4.1 ป.1/3 ท 5.1 ป.1/2
ค 1.1 ป.1/2 ค 1.2 ป.1/1 ค 4.1 ป.1/1 ค 6.1 ป.1/2 ค 6.1 ป.1/3 ค 6.1 ป.1/4 ส 2.1 ป.1/2
ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3
สาระการเรียนรู้ 1. ทบทวนคาที่ประสมสระอา สระอะ และสระอิ มีตัวสะกด
2. มาเรียงลาดับ
3. การยกตัวอย่างความสามารถ ความดี ความผูกพันของตนเองต่อพ่อ (ครอบครัว )
4. การใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย การทางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ทักทายแบบไทย และแบบสากล
2. ประเมินตนเองในการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียนในรอบ 1 สัปดาห์ และบอกวิธีปรับปรุงแก้ไข
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ระบาชาวเกาะ” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. ทบทวนคาที่ประสมสระอา สระอะ และสระอิ มีตัวสะกด
2.1 ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิคากลอน “ทะเลสีคราม”
- ครูอ่านให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านตามครูทีละวรรค
- ครูและนักเรียนอ่านพร้อมกัน นักเรียนอ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย
- ให้นักเรียนสังเกตคาในแผนภูมิที่อ่าน ว่ามีคาใดบ้างที่ประสมสระอา และมีตัวสะกด
เช่น คราม ยาม งาม ด่าง ชาว ฯลฯ
2.2 นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของคา และช่วยกันแต่งประโยคปากเปล่า
2.3 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคา คาสระอา สระอะ สระอิ มีตัวสะกด
2.4 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 6 คน
- ครูแจกกระดาษบรู๊ฟ และสีเมจิก ให้นักเรียนทุกกลุ่ม
- นักเรียนกลุ่มที่ 1 คิดเขียนคา และวาดภาพ คาสระอา มีตัวสะกด
- นักเรียนกลุ่มที่ 2 คิดเขียนคา และวาดภาพ คาสระอะ มีตัวสะกด
- นักเรียนกลุ่มที่ 3 คิดเขียนคา และวาดภาพ คาสระอิ มีตัวสะกด
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน ครูและเพื่อนๆ ชื่นชมผลงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด
และให้ข้อเสนอแนะ
4.
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3. มาเรียงลาดับ
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่แล้ว
3.2 กิจกรรม “มาเรียงบัตรการลบ” นักเรียนเข้ากลุ่ม
3.3 ครูให้นักเรียนทายบัตรการลบ
14 - 5

คาตอบคือ................

3.4 ครูติดบัตรการลบบนกระดาน
11- 5

12 - 5
13 - 7
15 - 7

16 - 5
18 - 7

11 - 2
18 - 7
11 - 3
18 - 7

11 - 5
14 - 7
12 - 7
16 - 8

3.5 ครูแจกบัตรการลบให้กลุ่มละ 1 ชุด (36 บัตร) พร้อมด้วยกระดาษบรู๊ฟ
3.6 นักเรียนช่วยกันจัดเรียงบัตรให้ดูง่ายที่สุด ครูเดินดูนักเรียนทากิจกรรมฟังแนวคิด
นักเรียนและใช้คาถามกระตุ้น
- จัดเรียงอย่างไรให้ดูง่ายที่สุด
- บัตรที่เรียงมันสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์อย่างไร
3.7 นักเรียนนาเสนอผลงานและครูและเพื่อนร่วมกันอภิปรายถึงการเรียงบัตร และจาก
การเรียงบัตรนักเรียนสังเกตเห็นและสรุปในประเด็น
- การจัดเรียงวิธีไหนที่ดูง่ายที่สุด
- ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเรียงบัตร
3.8 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝีกที่ 74 “หาผลลบ”
3.9 ครูมอบหมายการบ้านจาก Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การลบ
จานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 เรื่อง การลบจานวนสองจานวนที่ตัวตังไม่เกิน 9 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym เพลง “ระบาชาวเกาะ” พร้อมทาท่าทางประกอบ
2. บอกรักพ่อ
2.1 ครูนาเสนอบทกลอนเกี่ยวกับพ่อ (ครู-นักเรียนอาจร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด
อื่นๆ ตามสภาพท้องถิ่น)
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านบทกลอนและร่วมกันสนทนาถึงเนือหาของบทกลอน
2.3 ครูและนักเรียน ร่วมกันสนทนาถึงบทกลอน พระคุณของพ่อ
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2.4 ครูแนะนานักเรียนคิดและเขียนคาอวยพรให้พ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งอาจเป็นคาคล้องจอง
คากลอน หรือ คาขวัญก็ได้
2.5 ครูนาเสนอบัตรอวยพรวันพ่อให้นักเรียนดู พร้อมกับแนะนาอุปกรณ์และอธิบายขันตอนการทา
และให้นักเรียนนาบัตรอวยพรที่นักเรียนทาไว้จากสัปดาห์ที่แล้วมาตกแต่งโดยปรับข้อความใหม่หรือเพิ่มเติม
ให้ไพเราะยิ่งขึน
2.6 นักเรียนทาบัตรอวยพร และคาอวยพรให้พ่อ (ครูเดินดูการทางาน แนะนาให้ใช้อุปกรณ์อย่าง
ระมัดระวัง)
2.7 นักเรียนนาเสนอผลงานของตนเองหน้าชัน
2.8 นักเรียนนาผลงานตัวเองมอบให้พ่อ และร่วมกันสะท้อนความรู้สึกในวันถัดไป (กรณีที่นักเรียนไม่มี
พ่อ อาจมอบให้ผู้ปกครองก็ได้)
ก่อนเลิกเรียน
1. สรุปบทเรียนในวันนี แนะนากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน
2. ทาฉันทามติ ข้อตกลงสิทธิ การทาหน้าที่ลูกที่ดี เพื่อนที่ดี และสมาชิกที่ดี
3. ท่องบทอาขยาน/สูตรคูณ
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาดับที่ 9 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
ตอนที่ 3
5. ช่วยกันตรวจสภาพและเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม
6. สวดมนต์
7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
8. ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ระบาชาวเกาะ”
2. คากลอน “ทะเลสีคราม”
3. บทกลอนเกี่ยวกับพ่อ (ครู-นักเรียนอาจร่วมกันสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด หรือ
อื่นๆ ตามสภาพของท้องถิ่น)
4. บัตรการลบ (ครูเตรียมเอง)
5. แบบฝีกที่ 74 “หาผลลบ”
6. Learning Object ในแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ การลบจานวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน
9 เรื่อง การลบจานวนสองจานวนที่ตัวตังไม่เกิน 9 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2
7. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มัลติมีเดีย ลาดับที่ 9 พระราชาผู้
ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 3
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สังเกต
- การร่วมกิจกรรม
- การนาเสนอผลงาน

วัดและประเมินผล
ตรวจชิ้นงาน
ภาษาไทย
- แบบฝีกที่ 74
- การอ่านแจกลูกสะกด
คาสระอา สระอะ
“หาผลลบ”
สระอิ มีตัวสะกด
- บัตรอวยพรวันพ่อ
- การเขียนคาสระอา
สระอะ สระอิ
มีตัวสะกด
- การวาดภาพประกอบ
คาสระอา สระอะ

สระอิ มีตัวสะกด
- การเขียนคาอวยพร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
สังคมศึกษาฯ
การสนทนาเกี่ยวกับ
พระคุณของพ่อ

การงานอาชีพฯ
การใช้อุปกรณ์ใน
การประดิษฐ์บัตรอวยพร
วันพ่ออย่างระมัดระวัง

คณิตศาสตร์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลวิธีการคิดใน
การจัดเรียงบัตรตัวเลข
และความสัมพันธ์เกิด
จากการเรียง
- ใช้ความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ความเป็นพลเมือง
- การทาหน้าที่ “ลูกที่ดี เพื่อนที่ดี”
- ช่วยกันเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ หนังสือ ให้เข้าที่
สวยงาม
- ปิดนา ไฟฟ้า ทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณ
ใกล้เคียง
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 26
บทอาขยาน
บทอาขยาน “แมวแยกเขี้ยวยิงฟัน”
แมวเอ๋ยแมวเหมียว
รูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา
ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู
รู้จักเอารักเข้าต่อตัง
ค่าค่าซานั่งระวังหนู
ควรนับว่ามันกตัญญู
พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย

เพลง
เพลง ระบาชาวเกาะ
รา ระบาชาวเกาะ
สายนาหลั่งไหล
กระทบหาดทราย

ไพเราะเสนาะจับใจ
สายนาหลั่งไหล
ดัง ครืน ครืน (ซา)

เพลง หัว หู ตา ปาก คอ
หัว หู ตา
คอ ปาก ตา
หัว ตา

ทานอง ชีชา กะหล่าปลี
ปาก คอ
หัว หู หัว ตา
หัว ตา ปาก คอ

เพลง หู ตา จมูก
หู ตา จมูก
จับหน่อยจับให้ฉันดู (ซา)

จับให้ถูก จับจมูก ตา หู
จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก
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เพลง ตั้งใจ
ตามีไว้ดู
โลกเปลี่ยนแปลงทุกวัน

หูมีไว้ฟัง
ต้องตังใจฟัง ต้องตังใจดู

เพลง ในหลวง พระราชินี
ในหลวง พระราชินี
ปกป้องพวกเราชาวประชา
พวกเราทุกท่านทุกด้วย
เหนืออีสาน ภาคกลางและภาคใต้

ทรงคุณความดีมากมายเหลือคณา
เป็นสุขทั่วหน้าไม่เลือกชาติภาษาใด
หาทางจัดช่วยป้องกันแก้ไข
พวกเราชาวไทยร่วมใจรักและภักดี

เพลง Can you play football?
ทานอง มอโปแลงโกวา
Can you play football?
Can you play football?
Can you play football?
Yes, I play football.
หมายเหตุ เปลี่ยนคาที่ขีดเส้นใต้เป็น
ping pong, badminton, tennis,
volleyball

กิจกรรม ตบมือ
“เสือ สิง กระทิง แรด”
ท่าทางประกอบ
เสือ สิง กระทิง แรด
เสือ (ตบมือ 3 ครัง)
สิง (ตบ ไขว้ ตบ)
กระทิง (ไขว้ ตบ ไขว้)
แรด (ไขว้ ไขว้ ตบ)
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เรื่อง สุขภาพดี
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ใบงาน
เรื่องสุขภาพดี

รับประทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่

อยู่ในที่อากาศ
ถ่ายเทได้ดี

อาบนาทุกวัน
วันละ 2 ครัง

อย่าซืออาหาร
ที่มีแมลงวันตอม

อย่าไอ หรือจาม
ในที่สาธารณะ

ข้ามถนนตรง
ทางม้าลาย

จากหนังสือ ภาษาพาเพลิน เล่ม 2 สานักพิมพ์ธารปัญญา
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ใบงาน
การแต่งประโยคจากคาใหม่
แผนการสอนที่ 128
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนคาประสม สระอะ มีตัวสะกด และสร้างคาใหม่
พร้อมทังแต่งประโยค
พยัญชนะ
สร้างคา
ข้อ
คา
ประโยค
สระ ตัวสะกด
ใหม่
1

ก–ะ–น

2

ร–ะ–ก

3

ข–ะ–น

4

ร–ะ–ง

5

ก–ะ–ด

6

จ–ะ–ด

7

ผ–ะ–ก

8

ว–ะ–ด

9

น–ะ–ก

กัน

แจกัน

แจกันวางอยู่บนโต๊ะ

10 พ – ะ – ง
ชื่อ.....................................................ชัน..............เลขที่...........
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ใบงาน
คาสระอิ มีตัวสะกด
แผนการสอนที่ 129
คาชี้แจง : ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคาต่อไปนี

1. เลขสิบ =
2. กิน

=

3. บิน

=

4. ลิง

=

5. ตะหลิว =
ชื่อ..............................................................................ชัน....................เลขที่
...........
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แผนภูมิคากลอน
ทะเลสีคราม
ทะเลสีคราม
ฟ้างามยามเย็น
เด็กเด็กเริงเล่น
เต้นระบาชาวเกาะ
เจ้าด่างจับปู
หนูหนูหวั เราะ
เล่นนาบนเกาะ
เหมาะใจจังเลย
จากหนังสือ ขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน
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สถานการณ์
ใบไม้ของใครมากกว่า
แผนการสอนที่ 126
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาคาตอบ จอมมีใบไม้ 9 ใบ แป้งมีใบไม้ 13 ใบ
ใครมีใบไม้มากกว่าและมากกว่าอยู่เท่าไร
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 70
การเปรียบเทียบ
แผนการสอนที่ 126
คาสั่ง : ให้นักเรียนเขียนภาพสิ่งของแสดงการเปรียบเทียบ แล้วเขียนประโยค
สัญลักษณ์และหาคาตอบลงใน ______ _______ =
ตัวอย่าง ตุ๊กมีสติกเกอร์รูป
อยู่ 12 อัน บอลมีรูป
ใครมีสติกเกอร์รูปมากกว่ากัน
การเปรียบเทียบ

7 อัน

ประโยคสัญลักษณ์

12 - 7

=

5

1. แม่เลี้ยงปลา
อยู่ 15 ตัว พ่อเลี้ยงปลา
ใครเลี้ยงปลามากกว่าอยู่เท่าไหร่
การเปรียบเทียบ

ประโยคสัญลักษณ์ ______ _______ =

7 ตัว
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2. แหม่มมี
อยู่ 14 ลูก หว่านมี
การเปรียบเทียบ

6 ลูก ใครมีมากกว่าอยู่เท่าไหร่

ประโยคสัญลักษณ์
______ _______ =
3. พิม มี
อยู่ 17 ดอก พร มี
การเปรียบเทียบ

6 ลูก ใครมีมากกว่าอยู่เท่าไหร่

ประโยคสัญลักษณ์
______ _______ =
4. ปอนมี
อยู่ 16 ตัว ป้อง มี
การเปรียบเทียบ

ประโยคสัญลักษณ์
______ _______ =

6 ตัว ใครมีมากกว่าอยู่เท่าไหร่
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5. ฟ้าเก็บสะสมเครื่องบินบังคับ
ใครมีมากกว่าอยู่เท่าไหร่
การเปรียบเทียบ

ประโยคสัญลักษณ์
______ _______ =

อยู่ 14 ลา ฟาง มี

8 ลา
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สถานการณ์
ลูกไก่ออกจากไข่
แผนการสอนที่ 127
คาสั่ง : ให้แต่งโจทย์ปัญหา 12 – 5 ให้ได้หลากหลายที่สุด
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 71
สร้างโจทย์ปัญหาการลบ
แผนการสอนที่ 127
คาสั่ง : ให้นักเรียนแต่งโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ แล้วเขียน
ประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบหาคาตอบแล้วเติมใน

ตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา : แม่มีแก้ว 12 ใบ ทาแตกไป 7 ใบ แม่จะเหลือแก้วกี่ใบ
ประโยคสัญลักษณ์ : 12 - 7 = 5

1. 
โจทย์ปัญหา : ..............................................................................................
..............................................................................................
ประโยคสัญลักษณ์ : .............. .............. =

2.
ัััโจทย์ปัญหา : ..............................................................................................
................................................................................................
“”””””””””
ประโยคสัญลักษณ์ : .............. .............. =
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3.
โจทย์ปัญหา : ..............................................................................................
...............................................................................................
ประโยคสัญลักษณ์ : .............. .............. =

4.
โจทย์ปัญหา : ..............................................................................................
...............................................................................................
ประโยคสัญลักษณ์ : .............. .............. =

5.
โจทย์ปัญหา : ..............................................................................................
...............................................................................................
ประโยคสัญลักษณ์ : .............. .............. =ััั
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กิจกรรมเล่นบัตรการลบ
แผนการสอนที่ 128
คาสั่ง : ให้นักเรียนทายบัตรที่เพื่อนชูขึนว่ามีคาตอบเท่าไรแล้วเขียน
บันทึ ลงในกระดาษนาเสนอที่แจกให้ โดยแบ่งกันทายกลุม่ ละ 15 นาที

11-2

12-3

13-4

14-5

15-6

16-7

17-8

11-3

12-4

13-5

14-6

15-7

16-8

17-9

11-4

13-6
12-5

13-6

14-7

15-8

16-9

11-5

12-6
13-7

13-7

14-8

15-9

11-6

13-8
12-7

13-8

14-9

11-7

12-8
13-9

13-9

11-8

12-9

11-9

18-9
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 72
มาลบกันเถอะ
แผนการสอนที่ 128
ัััััััััตัวอย่างวิธีคิด
11 - 4 =

7

นับจากตัวลบ 4 ไปหาตัวตั้ง 11 ได้ 7
คาสั่ง

: .ให้นักเรียนหาคาตอบแล้วเติมใน

11 - 6

=

11 - 2

=

17 - 8

=

14 - 6

=

15 - 6

=

12 - 5

=

15 - 8

=

13 - 4 =

12 - 6

=

15 - 7

=

12 - 7

=

16 - 8

=

14 - 9

=

18 - 9

=

15 - 5

=

13 - 8

=

11 - 5

=

16 - 7

=

11 - 4

=

13 - 6

=
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กิจกรรม “เล่นบัตรการลบ”
แผนการสอนที่ 129

คาสั่ง : “บัตรที่เพื่อนชูขึ้นมีคาตอบเท่าใด”
13-4

14-5

15-6

16-7

17-8

13-5

14-6

15-7

16-8

17-9

13-6

14-7

15-8

16-9

13-7

14-8

15-9

13-8

14-9

13-9

18-9
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 73
มาลบกันเถอะ
แผนการสอนที่ 129
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาผลลบแล้วเติมใน

1. 18 - 11
2. 10 - 9

=
=

3. 18 - 15

=

4. 17 - 0

=

5. 18 - 3

=

6. 14 - 2

=

7. 20 - 16

=

8. 12 - 3 =
9. 12 - 4
10. 20 - 4

=
=
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กิจกรรม “มาเรียงบัตรการลบ”
แผนการสอนที่ 130
คาสั่ง :1. ให้นักเรียนเรียงบัตรการลบบนกระดานโดยให้ดูง่าย
2. จากบัตรที่เรียงแล้วมองเห็นอะไรบ้าง
บัตรการลบ
17-9
ตัวอย่างการจัดเรียงบัตรที่ดูง่าย
13-5

11-5

12-3

15-8

11-2

17-8

12-4

12-9

12-6

11-6

12-7

13-6

11-3

14-5

12-5

11-9

13-7

13-4

12-8

16-8

16-9

11-4

13-8

13-9

14-6

15-9

14-7

11-8

14-9

15-6

15-7

11-7

14-8

16-7

18-9

จะเห็นว่า

แถวที่ 1 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 9
แถวที่ 2 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 8
แถวที่ 3 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 7
แถวที่ 4 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 6
แถวที่ 5 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 5
แถวที่ 6 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 4
แถวที่ 7 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 3
แถวที่ 8 เป็นบัตรที่มีคาตอบ 2
คาตอบจะเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
การวางในแนวตัง จะเห็นว่าตัวตังแต่ในแต่และแถวจะเท่ากันหมด
ความสัมพันธ์แนวนอน ตัวตังเพิ่มขึนทีละ 1 ตัวลบเพิ่มขึนทีละ 1 คาตอบเท่าเดิม
ความสัมพันธ์แนวตัง ตัวตังเท่าเดิม ตัวลบเพิ่มขึนทีละ 1 คาตอบลดลงทีละ 1
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แบบฝึกเสริมทักษะที่ 74
หาผลลบ
แผนการสอนที่ 130
คาสั่ง : ให้นักเรียนหาผลลบแล้วเติมใน

1. 16 - 11 =
2. 10 - 4 =
3. 18 - 2 =
4. 19 - 0 =
5. 15 - 2 =
6. 16 - 15 =
7. 18 - 5

=

8. 12 - 9

=

9. 13 - 5

=

10. 15 - 7

=
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เกม sport clap clap
แผนการสอนที่ 106
วิธีเล่น
1. นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
2. ทุกคนพูดพร้อมกันว่า “What sport do you like?”
3. ทุกคนปรบมือพร้อมกันสองครัง
4. แล้วชีไปที่นักเรียนคนที่ 1 ให้นักเรียนคนนันลุกขึนตอบ I like _________.
5. นักเรียนปรบมือพร้อมกัน 2 ครัง
6. ทาซาตังแต่ข้อ 20 จนกระทั่งนักเรียนได้ยืนตอบครบทุกคน
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ใบงาน “Sports”
แผนการสอนที่ 126
คาสั่ง ให้นักเรียนทา mind map เรื่อง Sports

Sports

