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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 1

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท2.1ป.3/1, ท2.1ป.3/5, ต 1.1 ป.3/2, ต1.2 ป.3/1, ต 4.1 ป.3/1,
ค1.2 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2, ค 6.1 ป.3/3, ค 6.1 ป.3/4, ค 6.1 ป.3/5, ค 6.1 ป.3/6

สาระการเรียนรู้ 1. การพูดสื่อสาร/มารยาทในการพูด/การคัดลายมือ/มารยาทในการเขียน
2. ทบทวนการบวกเลข 2 หลัก
3. Let’s Sing Phonograms Song

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนใหม่โดยเพลงบรรเลง/บทเพลงช้าๆ เช่น เพลง สวัสดีเธอจ๋า
1. ครูเปิดเพลงหรือร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า
2. ครูทักทายนักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ “สวัสดี” “Good morning, Hi, Hello”
3. ครูแนะนาตนเอง พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียน
4. นักเรียนแนะนาตนเอง
การเรียนรู้
ภาษาไทย
1. ร้องเพลง เจอกัน
2. นักเรียนจับมือกันเป็นวงกลม 2 วง ทุกคนร้องเพลง “เจอกัน” และเดินรอบๆวงตามจังหวะเพลง
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทาความรู้จักกันในกลุ่ม
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดแนะนาตนเองและพูดแสดงความรู้สึกที่ได้เลื่อนชั้นใหม่
5. นักเรียนเล่นเกมหาชื่อเพื่อนให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 5 นาที
6. นักเรียนคัดลายมือชื่อเพื่อน ที่หาได้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงาม
คณิตศาสตร์
3. “กิจกรรมจับคู่แสนสนุก”(ทบทวนการบวกเลข 2 หลัก)
3.1 นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน
3.2 นักเรียนเล่นเกม “เปิดแผ่นป้าย” (คาอธิบายอยู่ภาคผนวก)
3.3 ครูนาเสนอกิจกรรมจับคู่แสนสนุกขึ้นบนกระดาน นักเรียนอ่านคาสั่งพร้อมกัน พร้อมทั้งถาม
นักเรียนว่า “คาสั่งให้นักเรียนทาอะไรบ้าง”
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กิจกรรมจับคู่แสนสนุก
คาสั่ง : 1. นักเรียนแสดงวิธีคิดหาคาตอบของบัตรตัวเลขที่ครูกาหนด ให้ได้หลากหลายวิธีที่สุด
พร้อมทั้งเขียนวิธีคิดลงในกระดาษนาเสนอ
32+45

27+38

2. เลือกวิธีคิดหาคาตอบที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผล
ด้วยว่า ทาไมถึงเลือกวิธีคิดนี้และนาเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียน
3.4 ตัวแทนกลุ่มรับแจกอุปกรณ์ (เกมเปิดแผ่นป้าย ใบคาสั่งกิจกรรม บัตรตัวเลข กระดาษ
นาเสนอ ปากกา)
3.5 สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มลงมือทาใบกิจกรรมกลุ่ม ครูเดินดูแนวคิดของแต่ละกลุ่มโดยไม่ต้อง
เสนอแนวคิดแต่คอยกระตุ้นด้วยคาถาม เช่น “มีวิธีอื่นอีกไหม ใครเห็นต่างจากนี้บ้าง”
3.6 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียน เมื่อจบการนาเสนอแล้วครูและ
นักเรียนร่วมกันซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
-มีวิธีการคิดหาคาตอบใด ที่นักเรียนคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด
-เพราะอะไรจึงคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็น
-วิธีคิดหาคาตอบที่ดีที่สุด และเหตุผลประกอบในการเลือกวิธีคิด
3.9 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวนเรื่อง “กิจกรรมจับคู่แสนสนุก”
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
1. Warm up
1.1 ทักทายนักเรียนโดยใช้ประโยคทักทายที่เรียนมาแล้ว ถามนักเรียนทั้งชั้นให้ตอบพร้อมกัน
Teacher : Good morning, How are you today?/Are you OK?
Students : I’m fine, thanks. And you?
Teacher : I’m not fine. / I’m fine.
1.2 ครูติดแผนภูมิเพลง “Hello” บนกระดานให้นักเรียนร้องพร้อมปรบมือให้จังหวะพร้อมกันทั้งชั้น
2. Presentation
2.1 ครูติดชาร์ท แผนภูมิ Basic Phonogram แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะ
2.2 นักเรียนทั้งชั้นร้องเพลงพยัญชนะ A-Z พร้อมกัน
2.3 ครูเปิดเพลง Phonogram song ให้นักเรียนฟัง 1-2 รอบ เพื่อฝึกการฟังและออกเสียงให้
ถูกต้อง
2.4 นักเรียนฝึกออกเสียงทีละคาจากบัตรอักษร a – z
2.5 นักเรียนฟังเพลงอีกรอบแล้วฝึกร้องตาม
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3. Practice
3.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
3.2 ครูแจกบัตรอักษร a – z ให้แต่ละกลุ่ม ๆ 1 ชุด คว่าบัตรตัวอักษรไว้แล้วให้นักเรียนทีละคน
ผลัดเปลี่ยนกันเปิดแผ่นอักษรคนละ 1 แผ่น พร้อมออกเสียงให้เพื่อนในกลุ่มอ่าน ดาเนินการทา
กิจกรรมเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ
ทุกตัวอักษร เมื่อครบแล้วสมาชิกทุกคนปรบมือพร้อมออกเสียง Hey! พร้อมกัน
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่มฝึกร้องเพลง Phonogram song และให้แต่ละกลุ่มฝึกออกเสียงเป็นกลุ่ม
3.4 แต่ละกลุ่มแสดงท่าทางประกอบเพลงให้สนุกสนานและสร้างสรรค์
4. Production
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอการร้องเพลงประกอบท่าทาง
4.2 นักเรียนอ่านออกเสียงอักษร a–z พร้อมกันทั้งชั้น
5. Wrap up
ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านอักษรจาก แผนภูมิ Basic Phonogram พร้อมกันทั้งชั้น
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป/บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง/บทอาขยาน
3. แนะนา/สวดมนต์/แผ่เมตตา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง เจอกัน
2. กระดาษ เอ 4 มีเส้นบรรทัดสาหรับคัดลายมือ
3. เกมเปิดแผ่นป้าย
4. ใบคากิจกรรม
5. บัตรตัวเลข
6. กระดาษนาเสนอ
7. แบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวน เรื่อง “กิจกรรมจับคู่แสนสนุก”
7. แผนภูมิเพลง “Hello” “พยัญชนะ A-Z” “Phonogram Song”
4. แผนภูมิ Basic Phonogram
6. บัตรอักษร a – z
5. บทสวดมนต์
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ภาษาไทย
- สังเกตการพูด
- ตรวจผลงานการคัดลายมือ
วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพฯ

กิจกรรมเสนอแนะ -

วัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์
-ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวน
เรื่อง “กิจกรรมจับคู่แสนสนุก”
สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ
-ประเมินการพูดสนทนา
-ประเมินการอ่าน
ศิลปะ
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 2

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท1.1ป.3/1, ท1.1ป.3/3, ท4.1ป.3/1, ต 1.1 ป.3/2, ต 1.1 ป.3/3, ต 1.2
ป.3/1, ต1.3 ป.3/1
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง/การฟังนิทาน/การพูดแสดงความคิดเห็น/การทบทวนพยัญชนะ
2. ทบทวนการบวกเลข 3 หลัก
3. My Lovely Monster
ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ “สวัสดี” “Good morning, Hi, Hello”
2. เข้าวงเล่าประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน
3. สร้างข้อตกลงของห้องเรียน
การเรียนรู้
ภาษาไทย
1. ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง
2. ครูแจกนิทานให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน อ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย อ่านรายบุคคล
3. นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครอย่างอิสระ
4. ครูชวนสนทนาให้นักเรียนสังเกตคาในนิทานที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน เช่น ร้อน รัก เริ่ม รวย
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูติดคาชี้แจง บนกระดาน นักเรียนอ่านคาชี้แจงพร้อมกัน
คาชี้แจง
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด/รวบรวมคาที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันให้ได้มากที่สุด
2. นักเรียนจัดกลุ่มให้ได้หลากหลายวิธี พร้อมเหตุผลในการจัดกลุ่ม ออกแบบการนาเสนอผลงาน
เช่น การนาเสนอในรูปตาราง แผนทีค่ วามคิด แผนภูมิก้างปลา ฯลฯ
6. ตัวแทนกลุ่มรับใบคาชี้แจง พร้อมอุปกรณ์การทางาน
7. นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติงาน ครูเดินดูการทางานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
8. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบ สังเกตวิธีคิดของนักเรียน
9. ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนเรื่องพยัญชนะต้นอีกครั้ง เลือกคาที่ชอบ คนละ 5 คา พร้อมเขียนคา
ที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันอย่างน้อยคนละ 5 คา
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คณิตศาสตร์
3. กิจกรรม “ฉันคือใครนะ” (ทบทวนการบวกเลข 3 หลัก)
3.1 ครูทบทวนเรื่องที่เรียนในคาบที่แล้ว
3.2 ครูนาเสนอบัตรคาตอบ เช่น ครูถามนักเรียนว่า “560 มาจากไหนได้บ้าง รู้ได้อย่างไร ”
3.3 ตัวแทนนักเรียน 2 - 3 คน ออกมาแสดงวิธีคิดหาคาตอบของ 560 บนกระดานให้ได้
หลากหลายวิธี ( เช่น 320 + 240 , 430 + 130 ) พร้อมนาเสนอวิธีคิดของตนเอง
3.4 นักเรียนทากิจกรรมตามใบงาน “ฉันคือใคร”
3.5 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียน เมื่อจบการนาเสนอแล้วครูและ
นักเรียนร่วมกันซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด
3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
- ทาอย่างไรจึงได้หาคาตอบได้ 560
3.8 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปในประเด็น
- มีวิธีคิดการหาคาตอบได้อย่างไรบ้าง
- วิธีคิดใดหาคาตอบได้เร็วที่สุด เพราะอะไร
- มีวิธีคิดการหาคาตอบใดที่เหมือนกันบ้าง เหมือนกันอย่างไร
มีวิธีคิดการหาคาตอบด้วยวิธีการอื่นๆ อีกหรือไม่ แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร
3.9 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวนการบวกเลข 3 หลัก
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
1. Warm up
1.1 ร้องเพลง Head Shoulders Knees and Toes
1.2 ครูทบทวนคาศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ โดยใช้ประโยคคาสั่ง Touch your …….. .
โดยเริ่มจากความเร็วปกติและเพิ่มความเร็วขึ้น เพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน
2. Presentation
2.1 ครูนาเสนอคาศัพท์ใหม่โดยใช้การชูบัตรภาพ จับหรือชี้ไปที่ส่วนของร่างกายของตนเอง ออก
เสียงคาศัพท์
และให้นักเรียนออกเสียงตาม แล้วฝึกสะกดคา โดยให้นักเรียนชี้หรือจับที่ส่วนนั้นๆ ด้วย เวลาที่ออกเสียง
นาบัตรภาพและบัตรคาศัพท์ติดบนกระดานทีละภาพ ถามนักเรียนว่า What’s this? เพื่อให้นักเรียน
จดจาคาให้ได้
2.2 นักเรียนอ่านคาศัพท์จากบัตรภาพพร้อมกัน
3. Practice
นักเรียนฝึกพูด-ถามโดยใช้ประโยค
A: What’s this?
B: It’s a ………… .
A: What are these?
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B: They ‘re ……………. .
4. Production
4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยให้สมาชิกในกลุ่มออกแบบภาพ Monster ตามจินตนาการ วาดลง
กระดาษปรู๊ฟแล้วเติมชื่ออวัยวะบนตัว Monster
4.2 นาภาพ Monster ติดบนป้ายนิเทศ แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอ
5. Wrap up
เล่นเกม What Does the Wind Blow? โดยนักเรียนเป็นผู้ตั้งคาถาม What does the wind
blow?
ครูเป็นผู้ตอบ The wind blows the monster with one eye. นักเรียนวาดภาพ Monster ตามที่
ครูตอบ หลังจากนั้นให้ครูเป็นผู้ถามและวาดภาพ Monster ตามที่นักเรียนตอบ
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป/บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง/บทอาขยาน
3. แนะนา/สวดมนต์/แผ่เมตตา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. นิทาน
2. ป้ายคาชี้แจง
3. อุปกรณ์การทางาน
4. กระดาษ เอ 4 มีเส้นบรรทัดสาหรับเขียนคา
5. แผนภูมิเพลง “Head Shoulders Knees and Toes”
6. ภาพ Monster
7. บัตรภาพ
8. กระดาษปรู๊ฟ
9. เกม What Does the Wind Blow?
10. แถบประโยค
11. แบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวนการบวกเลข 3 หลัก
12. กิจกรรม “ฉันคือใคร”
13. บัตรจานวนตัวเลข
14. บทสวดมนต์
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ภาษาไทย
- สังเกตการอ่าน
- ตรวจผลงานการเขียนของ
นักเรียน
วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพฯ

กิจกรรมเสนอแนะ -

วัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
-ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวน -ประเมินการพูดสนทนา
การบวกเลข 3 หลัก
-ประเมินการอ่าน
-ประเมินการวาดภาพตรงตาม
ประโยคที่ฟัง
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 3

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท1.1ป.3/1, ค 1.2 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2, ค 6.1 ป.3/3, ค 6.1 ป.3/4,
ค 6.1 ป.3/5, ค 6.1 ป.3/6, พ2.1ป.3/1

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง/พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
2. ทบทวนการลบเลข 2 หลักและ 3 หลัก
3. ความสัมพันธ์ของครอบครัว และความแตกต่างของแต่ละครอบครัว

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ “สวัสดี” “Good morning, Hi, Hello”
2. เข้าวงเล่าประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน
3. ทบทวนข้อตกลงของห้องเรียน
การเรียนรู้
ภาษาไทย
1. ครูอ่านบทร้องเล่น “ไก่เอ๋ยไก่แจ้” ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ
2. นักเรียนอ่านพร้อมครู อ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย
4. ครูชวนสนทนาคาจากบทร้องเล่น ในประเด็น คาใดบ้างที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกัน สระเหมือนกัน
และวรรณยุกต์เหมือนกัน
5. นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูติดคาชี้แจง บนกระดาน นักเรียนอ่านคาชี้แจงพร้อมกัน
คาชี้แจง
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคาจากบทร้องเล่น แล้วจัดหมวดหมู่คาที่มีพยัญชนะต้น
เหมือนกัน สระเหมือนกัน และคาที่มีเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน
2. นักเรียนออกแบบการนาเสนอผลงาน เช่น การนาเสนอในรูปตาราง แผนที่ความคิด
ฯลฯ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
6. ครูแจกใบคาชี้แจง พร้อมอุปกรณ์การทางาน
7. นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติงาน ครูเดินดูการทางานของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยไม่แทรกแซง
แนวคิด
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอ บอกเหตุผลในการเลือกคา ฝึกอ่านออกเสียง
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9. นักเรียนแต่ละคนเลือกคาที่ชอบคนละ 10 คา แล้วแยกส่วนประกอบของคาในใบงานที่ครูแจกให้
คา
แป้ง

พยัญชนะต้น
ป

สระ
แ

ตัวสะกด
ง

วรรณยุกต์
โท

คณิตศาสตร์
3. กิจกรรม “เกมซ่อนหาพาเพลิน”(ทบทวนการลบเลข 2 หลักและ 3 หลัก)
3.1 ครูทบทวนเรื่องที่เรียนมาที่แล้ว (การลบเลข 2 หลักและ 3 หลัก)
3.2 ครูเตรียมบัตรประโยคสัญลักษณ์การบวกจานวนที่มี 2 หลักและ 3 หลัก จานวน 10 บัตร
(หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งชั้น) และบัตรตัวเลขที่เป็นคาตอบ จานวนเท่ากับบัตร
ประโยคสัญลักษณ์
3.3 ครูซ่อนบัตรทั้งหมดไว้ที่นักเรียนแต่ละคน ในขณะที่นักเรียนหลับตา และร้องเพลง
3.4 นักเรียนร้องเพลง “ซ่อนหาพาเพลิน”ไปเรื่อยๆจนกว่าครูซ่อนบัตรหมด
“ ซ่อน ซ่อน หา หา ปิดตาให้มิด
เปิด เปิด ปิด ปิด ก็จะผิดสัญญา”
3.5 ครูเป่านกหวีดให้นักเรียนค้นหาบัตรที่ซ่อนไว้ เมื่อได้บัตรแล้วให้นักเรียนจับคู่บัตรที่มีประโยค
สัญลักษณ์และบัตรคาตอบตรงกัน เช่น 37 + 20
57 , 126 + 205 331
3.6 คู่ที่จับได้แล้ว ให้ไปเขียนประโยคสัญลักษณ์และคาตอบบนกระดานตามลาดับคู่ที่ 1 , 2, 3 , ...
คู่ที่ชนะจะได้รับรางวัล
3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
- มีวิธีคิดในการจับคู่บัตรการลบเลข 2 หลักและ 3 หลัก อย่างไร
- ถ้ามีการทดจะมีวิธีการอย่างไร
3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็น
-มีวิธีการจับคู่บัตรให้ถูกต้องและรวดเร็วได้อย่างไรบ้าง
-ถ้ามีตัวทดจะมีวิธีการอย่างไร
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนและครูอ่านเนื้อเพลง “ครอบครัวสุขสันต์” จากแผนภูมิเพลง อ่านเป็นจังหวัด
ตามเสียงเคาะจังหวะ จากนั้นร่วมกันอธิบายความหมายของเนื้อเพลงจากแผนภูมิเพลง
2. นักเรียนฟังเพลง “ครอบครัวสุขสันต์” จากแผ่น CD/เปิดไฟล์เพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วฝึก
ร้องตามเพลง
3. นักเรียนเข้ากลุ่ม ตัวแทนกลุ่มรับแจกใบงานและอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษปรู๊ฟ และปากกาเมจิก
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ใบงาน
คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
- ความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครอบครัวสุขสันต์ เป็นอย่างไร
2. นักเรียนช่วยกันออกแบบจัดทาผลงาน
3. นาเสนอผลงาน
4. นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดู สังเกตวิธีคิด และการอภิปรายของแต่ละกลุ่มและใช้คาถาม
กระตุ้น คาถาม :
- คนในครอบครัวสุขสันต์ เป็นอย่างไร
- คนในครอบครัวสุขสันต์ ปฏิบัติต่อกันอย่างไรบ้าง
5. นักเรียนนาเสนอผลงานทีละกลุ่มจนครบ ครูและเพื่อนฟังการนาเสนองาน เมื่อจบการนาเสนอ
ซักถามข้อสงสัย อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น
- ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวสุขสันต์
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป/บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง/บทอาขยาน
3. ทาคู่สัญญาความซื่อสัตย์ สุจริต
4. แนะนา/สวดมนต์/แผ่เมตตา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บทร้องเล่น “ไก่เอ๋ยไก่แจ้”
2. ป้ายคาชี้แจง
3. อุปกรณ์การทางาน
4. กระดาษ เอ 4 มีเส้นบรรทัดสาหรับเขียนคา
5. ใบงาน
6. เกมซ่อนหาพาเพลิน
7. บัตรประโยคสัญลักษณ์การบวกจานวนตัวเลข 2 หลักและ 3 หลัก
8. บัตรจานวนที่เป็นคาตอบคู่กับประโยคสัญลักษณ์การบวก
9. บทสวดมนต์
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ภาษาไทย
-สังเกตการอ่าน
-ตรวจผลงานนักเรียน
-ตรวจใบงาน
วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาฯ
-ตรวจใบงาน

กิจกรรมเสนอแนะ -

วัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์
-

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษาฯ

ศิลปะ
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 4

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท1.1ป.3/1, ค 1.2 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2, ค 6.1 ป.3/3, ค 6.1
ป.3/4, ค 6.1 ป.3/5, ค 6.1 ป.3/6, ศ1.1ป.3/2, ง2.1ป.3/1
สาระการเรียนรู้ 1. การแจกลูกสะกดคา
2. ทบทวนการบวกเลข 2 หลัก 3 จานวน
3. การใช้วัสดุสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็นขั้นตอน

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ “สวัสดี” “Good morning, Hi, Hello”
2. เข้าวงเล่าประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน
3. เลือกผู้นาห้องเรียน
การเรียนรู้
ภาษาไทย
1. นักเรียนฟังเพลง “อิ่มอุ่น”
2. ครูติดแผนภูมิเพลงบนกระดาน ครูอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนอ่านตามครูทีละวรรคจนจบเพลง
3. นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค/ร้องเพลงพร้อมกัน พร้อมคิดท่าทางประกอบอย่างอิสระ
4. นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูติดคาชี้แจง บนกระดาน นักเรียนอ่านคาชี้แจงพร้อมกัน
คาชี้แจง
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคาที่มีตัวสะกดจากเพลงให้ได้มากที่สุด
2. นักเรียนออกแบบจัดหมวดหมู่คาลงในกระดาษปรู๊ฟ เช่น การนาเสนอในรูปตาราง
แผนที่ความคิด ฯลฯ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ
5. ครูแจกใบคาชี้แจง พร้อมอุปกรณ์การทางาน
6. นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติงาน ครูเดินดูการทางานของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยไม่แทรกแซงแนวคิด
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอ บอกเหตุผลในการเลือกคา
8. นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดคาด้วยปากเปล่าพร้อมกัน ฝึกเป็นกลุ่ม ฝึกเป็นคู่
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคา 5 คา มาแจกลูกสะกดคาหน้าชั้นเรียนโดยไม่ให้ซ้ากัน
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คณิตศาสตร์
3. “กิจกรรมตัวเลขแสนกล” (ทบทวนการบวกเลข 2 หลัก 3 จานวน)
3.1 ทบทวนการบวกเลข 2 หลัก 3 จานวน (การบวกจานวน 3 จานวน โดยทาให้เป็น 100 ก่อน)
3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน แต่ละกลุ่มออกมาเขียนเลข 2 หลัก 2 จานวน ไว้บน
และใต้ (เว้นช่องว่างตรงกลาง
ดังนี้)
76
91
28
22
60
72
86
90
3.3 ให้นักเรียนอาสาสมัครเติมตัวเลข 2 หลัก ตรงกลาง ให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันหาคาตอบ เช่น
76
24
60
160
1.4 นักเรียนอธิบายวิธีคิดและให้เหตุผลคาตอบที่ได้ ( เช่น วิธีหาคาตอบคือ เอา 76 รวมกับ 24
ได้ 100 ก่อน นาไปรวมกับจานวนที่ 3 ก็จะได้เท่ากับคาตอบ )
1.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็น
- ทาให้เต็ม 100 ได้อย่างไร
- มีวิธีการหาคาตอบได้อย่างไรบ้าง
วิธีการหาคาตอบที่ง่ายและเร็วที่สุดเป็นอย่างไร
3.6 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีการหาคาตอบ
- มีวิธีหาคาตอบได้อย่างไรบ้าง
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะทบทวน การบวกเลข 2 หลัก 3 จานวน
ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. Brain Gym นักเรียนและครูอ่านเนื้อเพลง “ครอบครัวสุขสันต์” จากแผนภูมิเพลง อ่านเป็นจังหวัดตาม
เสียงเคาะจังหวะ จากนั้นร่วมกันอธิบายความหมายของเนื้อเพลงจากแผนภูมิเพลง
2. ครูติดแสดงผลงานนักเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาบนกระดาน
3. ครูนานักเรียนทบทวนข้อสรุป “ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวสุขสันต์” จากชั่วโมงที่ผ่านมา
4. เกม “ปมมนุษย์” นักเรียนเล่นเกม “ปมมนุษย์” 2 รอบ
5. หลังจบเกม ครูนานักเรียนอภิปรายในประเด็น
ความรู้สึกขณะเล่นเกม
สมาชิกในกลุ่มทาอย่างไร จึงคลายปมได้สาเร็จ / คลายปมไม่ได้
- ถ้าในครอบครัวเจอปมมนุษย์ ควรทาอย่างไร
6. นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกใบงาน
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ใบงาน
คาสั่ง : 1. ให้นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบนาวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ
มาสร้างสรรค์งานศิลปะให้สวยงาม โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
“ครอบครัวเพิ่มสุข”
2. ช่วยกันวางแผนเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติมาใช้สร้างผลงาน
3. นาเสนอผลงาน จัดเป็นนิทรรศการหน้าชั้นเรียน
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป/บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง/บทอาขยาน
3. ทาคู่สัญญาความซื่อสัตย์ สุจริต
4. แนะนา/สวดมนต์/แผ่เมตตา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. แผนภูมิเพลง “อิ่มอุ่น”
2. ใบงานการเขียนแจกลูกสะกดคา
3. อุปกรณ์การทางาน
4. ป้ายคาชี้แจง
5. แบบฝึกเสริมทักษะทบทวน การบวกเลข 2 หลัก 3 จานวน
6. กิจกรรม “ตัวเลขแสนกล”
7. ใบงาน
8. บทสวดมนต์
วัดและประเมินผล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
-ประเมินการแจกลุกสะกดคา -ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะการบวก
-ตรวจผลงานนักเรียน
เลข 2 หลัก 3 จานวน
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพฯ

กิจกรรมเสนอแนะ -

ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
-ตรวจผลงานนักเรียน
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สัปดาห์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อม
แผนการสอนวันที่ 5

(เวลา 5 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท1.1ป.3/1, ท4.1ป.3/1, ค 1.1 ป.3/2, ค 6.1 ป.3/1, ค 6.1 ป.3/2, ค 6.1
ป.3/3, ค 6.1 ป.3/4, ค 6.1 ป.3/5, ค 6.1 ป.3/6,
สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/การเขียนสะกดคา/ปริศนาคาทาย
2. หลักและค่าของเลข
3. จัดนิทรรศการ

ภาคเช้า
ก่อนเรียนรู้
1. ครูทักทายนักเรียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ “สวัสดี” “Good morning, Hi, Hello”
2. เข้าวงเล่าประสบการณ์ช่วงปิดภาคเรียน
3. รายงานการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน
การเรียนรู้
ภาษาไทย
1. Brain Gym “แก้ว ขัน กะลา โอ่ง”
2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมปริศนาคาทาย
-อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง (เต่า)
-อะไรเอ่ย มีฟันมากมาย แต่กินไม่ได้ มีไว้ใช้กับผม (หวี)
-ครูสนทนาเกี่ยวกับปริศนาคาทาย มีคาตอบเกี่ยวกับอะไร
3. ครู ติดบัตรคาบนกระดาน อาชีพ สัตว์ สิ่งของ อาหาร ผัก ผลไม้ บนกระดาน
นักเรียนอ่านคาพร้อมกัน
4. นักเรียนเข้ากลุ่ม เป็น 6 กลุ่ม ส่งตัวแทนจับสลากหมวดคา (อาชีพ สัตว์ สิ่งของ อาหาร ผัก ผลไม้)
5. ครูติดคาชี้แจง บนกระดาน นักเรียนอ่านคาชี้แจงพร้อมกัน
คาชี้แจง
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดและเขียนคาที่สัมพันธ์กับคาที่กาหนดให้ให้ได้มากที่สุด
2. นักเรียนออกแบบจัดหมวดหมู่คาลงในกระดาษปรู๊ฟ เช่น การนาเสนอในรูปตาราง
แผนที่ความคิด ฯลฯ
6. ตัวแทนกลุ่มแจกใบคาชี้แจง พร้อมอุปกรณ์การทางาน
7. นักเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบัติงาน ครูเดินดูการทางานของนักเรียนแต่ละกลุ่มโดยไม่แทรกแซงแนวคิด
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8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอ บอกเหตุผลในการเลือกคา ครูและเพื่อนรับฟังการนาเสนอแต่ละกลุ่ม
โดยครูไม่แทรกแซงจนจบการนาเสนอ แล้วจึงซักถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด
9. นักเรียนและครูช่วยกันติดแสดงผลงานแต่ละกลุ่มบนกระดาน
10. นักเรียนจับคู่ เลือกคาจากผลงานนักเรียนที่จัดแสดงไว้ คู่ละ 5-10 คา แล้วฝึกแจกลูกสะกดคาด้วย
ปากเปล่าพร้อมกัน ฝึกเป็นกลุ่ม ฝึกเป็นคู่
คณิตศาสตร์
3. กิจกรรม “หนูจะอยู่ตรงไหนดี” (ทบทวนหลักและค่าของเลข)
3.1 ครูเรียกสมาธินักเรียนโดยให้นักเรียนร้องเพลงจับหู ตา จมูก
“หู ตา จมูก จับให้ถูก จับจมูก ตา หู
จับใหม่จับให้ครูดู จับใหม่จับให้ครูดู
จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก”
1.2 ครูเป่านกหวีดให้นักเรียนแต่ละคนไปหยิบบัตรที่ครูเตรียมไว้ คนละ 1 บัตร เช่น
548
-

5

4

8

หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย

500

40

8

3.3 นักเรียนสารวจบัตรที่ได้ แล้วคอยฟังคาสั่งจากครู ดังนี้
นักเรียนที่ได้บัตรตัวเลข นาไปติดบนกระดาน
นักเรียนที่ได้บัตรคาหลักและค่าของเลขนาไปติดบนกระดานใต้บัตรตัวเลข
นักเรียนที่ได้บัตรเลขโดดนาไปติดบนกระดาน
- นักเรียนที่ได้บัตรจานวนตามค่าประจาหลักนาไปติดบนกระดาน
( ตัวอย่างสาหรับครู
5 4 8
หลักร้อย
5
500

หลักสิบ
4
40

หลักหน่วย
8
8

3.4 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรตัวเลขที่นาไปติดบนกระดาน ครูตั้งคาถาม ดังนี้
-รู้ได้อย่างไรว่าจานวน 5 , 4 , 8 ต้องติดที่หลักนี้ เพราะอะไร
-ใครเห็นต่างจากนี้บ้าง
3.5 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปในประเด็น
-มีวิธีการหาคาตอบอย่างไรได้บ้าง
3.7 นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวนหลักและค่าของเลข
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ภาคบ่าย
การเรียนรู้
1. เล่นเกม “ปมมนุษย์”
2. ครูนานักเรียนทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ผ่านมา
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุต่าง ๆ ครูเดินดูการทา
กิจกรรม สังเกตวิธีคิดและกระบวนการทางาน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานจัดเป็นนิทรรศการ
5. ครูจัดลาดับให้กลุ่มนาเสนอบรรยาย/อธิบายผลงานทีละกลุ่ม
6. ครูและเพื่อนร่วมชม / ฟังการนาเสนอซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิด
ก่อนเลิกเรียน
1. แนะนากิจกรรมในวันต่อไป/บันทึกการบ้าน
2. ท่องคาคล้องจอง/บทอาขยาน
3. ทาคู่สัญญาความซื่อสัตย์ สุจริต
4. แนะนา/สวดมนต์/แผ่เมตตา/ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
สื่อการเรียนรู้
1. บัตรคา
2. กระดาษปรู๊ฟ
3. อุปกรณ์การทางาน
4. ป้ายคาชี้แจง
5. สลาก
6. แบบฝึกเสริมทักษะ ทบทวน หลักและค่าของเลข
7. บัตรตัวเลข/บัตรคา
8. กิจกรรม “หนูจะอยู่ตรงไหนดี”
9. บทสวดมนต์
ภาษาไทย
-ประเมินการอ่าน
-ประเมินผลงานนักเรียน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมเสนอแนะ -

วัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์
-ตรวจใบกิจกรรม “หนูจะอยู่
ตรงไหนดี”
-ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ
สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

ศิลปะ
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 1
เพลง
เพลง เจอกัน
ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว
เมื่อเจอกัน เรารักกัน ต่างสมานไมตรี
ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัย เปรมปรีดิ์
ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
เพลง สวัสดีเธอจ๋า
สวัสดีเธอจ๋า เรามาพบกัน
เธอกับฉัน สวัสดี สวัสดี

เพลงอิ่มอุ่น
อุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม
รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ให้กายเราใกล้กัน
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน
อิ่มใดใด โลกนี้ไม่มีเทียบเทียม
น้านมจากอก อาหารของความอาทร
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ใช่เพียงอิ่มท้อง ที่ลูกร่าร้อง
อุ่นไอรัก อุ่นละมุน
ให้กายเราใกล้กัน
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ใช่เพียงอิ่มท้อง ที่ลูกร่าร้อง
อุ่นไอรัก อุ่นละมุน ขอน้านมอุ่น

อุ่นอกอ้อมแขน อ้อมกอดแม่ตระกอง
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน
ให้ดวงตาใกล้ตา
อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
แม่พร่าเตือน พร่าสอน สอนสั่ง
ให้เจ้าเป็น ความหวังของแม่ต่อไป
เพราะต้องการไออุ่น
ขอน้านมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน
ให้ดวงตาใกล้ตา
ให้เจ้าเป็น ความหวังของแม่ต่อไป
เพราะต้องการไออุ่น
จากอกให้ลูกดื่มกิน
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เพลง Hello
Hello, Hello, Hello, Hello, How are you?
I’m fine. I’m fine.
I hope that you are too.
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แผนภูมิ Basic Phonogram
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บัตรอักษร a – z

a
g
m
s
y

b
h
n
t
z

c
i
o
u

d
j
p
v

e
k
q
w

f
l
r
x
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บัตรคาศัพท์

face
nose

hair

eyes

ears

mouth eyebrows tongue

head

arm

leg

stomach

hand

foot

back

tooth
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ใบงาน
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น
- ความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในครอบครัวสุขสันต์ เป็นอย่างไร
2. นักเรียนช่วยกันออกแบบจัดทาผลงาน
3. นาเสนอผลงาน
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ใบงาน
คาชี้แจง

1. ให้นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบนาวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ
มาสร้างสรรค์งานศิลปะให้สวยงาม โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
“ครอบครัวเพิ่มสุข”
2. ช่วยกันวางแผนเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติมาใช้สร้างผลงาน
3. นาเสนอผลงาน จัดเป็นนิทรรศการหน้าชั้นเรียน

1

ใบงาน (กิจกรรมกลุม่ ) เรือ่ ง การจัดกลุ่มคาตามพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................................
สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ...................................................................................................... ชั้น.........................เลขที่.........................
ชื่อ......................................................................................................ชั้น.........................เลขที่.........................
ชื่อ...................................................................................................... ชั้น.........................เลขที่.........................
ชื่อ...................................................................................................... ชั้น.........................เลขที่.........................
ชื่อ......................................................................................................ชั้น.........................เลขที่.........................
พยัญชนะต้นเหมือนกัน
สระเดียวกัน
วรรณยุกต์เดียวกัน
สามัญ
เอก
โท
ตรี
จัตวา

2

ใบงาน เรื่อง การแยกส่วนประกอบของคา
ชื่อ................................................................................................................................. ชัน้ ..................เลขที.่ .................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาที่ 10 คา แล้วแยกส่วนประกอบของคา ดังตัวอย่าง
คา
พยัญชนะต้น
สระ
ตัวสะกด
วรรณยุกต์
บทร้องเล่น ไกเอ๋ยไก่แจ้
แป้ง
ป
แ
ง
โท
ไก่เอ๋ยไก่แจ้
1.
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
2.
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสาเนียง
3.
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง
4.
5.
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก
6.
ถึงคุณครูผฝู้ ึกสอนสั่ง
7.
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง
8.
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย
9.
10

