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                                                บทน ำ 
 
1. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ  
  เมื่อมีประเด็นนี้ คุณครูก็ต้องถามตัวเองว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากน้อย
เพียงใด ได้แก่ 
  1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในภาพกว้างเฉพาะชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในฐานะท่ีเป็นเป้าหมายคุณภาพ และ
คุณลักษณะของพลเมืองที่ชาติต้องการและจ าเป็นส าหรับโลกในอนาคต ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องมีการบ่มเพาะ 
ให้เกิดกับผู้เรียน 
  2. แนวคิด ปรัชญา หรือ ทฤษฎี ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
อันเป็นพื้นฐานความคิดในการที่จะเชื่อม จากหลักสูตรไปสู่การจัดการ
เรียนการสอน “เมื่อเราเชื่อว่าอย่างไรก็ปฏิบัติเช่นนั้น”  เช่น หากเราเชื่อ
ว่าเด็กเป็นกระดานเปล่า ก็จะมุ่งอัดความรู้ทั้งหมดให้ แต่หากเชื่อว่าเด็ก มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ติดตัวมา เราก็จัดการเรียนการสอน ที่ช่วยให้
นักเรียนได้น าศักยภาพที่ติดตัวมานั้นพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้   
  3. ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับความถนัดหรือลีลาการสอน 
(Teaching Style) ของตนเองแล้วยังเป็นกลุ่มความรู้ว่าด้วยวิธีการสอนต่างๆ  ที่จะน าให้หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ หากมีมากพอก็ท าให้การสอนนั้นหลากหลายท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น 
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เราคงไม่ลืมเลือนเรื่องการสอนที่ “เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” ที่เราต้องมี
ข้อมูลของผู้เรียนมากพอ ทั้งความถนัด ความสนใจ  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัว  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ความรู้และประสบการณ์เดิมของเขา เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญ ที่จะน ามาช่วยในการออกแบบ จัดการ
เรียนรู้  ให้ “คนส าคัญ” ของเรา ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5. สภาพทั่วไปของโรงเรียน ดินฟ้าอากาศ ศิลปวัฒนธรรม และบริบทของชุมชน สังคม เนื่องจาก
มีการเลื่อนไหล แปรเปลี่ยนไม่หยุดยั้ง  ครูที่เข้าใจก็สามารถน าข้อมูลเหล่านั้น มาช่วย ในการออกแบบ การ
จัดการเรียนรู้  ทั้งอาจเป็นประเด็นการเรียนรู้  เป็นสื่อการสอน  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับบริบท ใน
พ้ืนถิ่น หรือเรียกว่า Contextual-based learning     
  ข้อมูลความรู้เหล่านี้ หากครูมีการทบทวนหรือมีความรู้สะสมอยูม่ากเพียงใด ก็ย่อมสามารถ น าไปสู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้มากเพียงนั้น  แผนกำรสอน 200 วัน  จึงเป็นเรื่องท้าทายที่จะหลอมรวม ความรู้ 
ความเข้าใจดังกล่าว ไปสู่การจัดการเรียนรู้  
 
2. ควำมหมำยของกำรสอน (การเรียนการสอน การเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้) 
 หลายคนอาจจะมีถ้อยค าถาม ว่าไฉนเอกสารเล่มที่ถืออยู่นี้จึงเรียกว่า “แผนการสอน” ทั้งท่ีน่าจะ
เรียกว่า “แผนการจัดการเรียนรู้” เสียมากกว่า เพราะได้รับการอบรมมาว่าเช่นนั้น จึงขออธิบาย ขยายความ
เข้าใจของค าต่าง ๆ ดังนี้ 
  ค าว่า “กำรสอน” “กำรเรียนกำรสอน” และ “กำรเรียนรู”้ มีที่มาเกี่ยวกับพัฒนาการมา ดังนี้ 
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แรกเริ่มเดิมที ในยุคการสอนที่ยังเป็นศิลปะ(Arts of teaching) ในสมัย
โบราณที่เป็นการสอนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการสอนเพ่ือการประกอบ
อาชีพ ท างานหัตถกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความรู้หลากหลายสาขา ในยุคนั้น
เรียกว่า “กำรสอน” เน้นการสั่งการ ให้ท าตามแบบ วิธีการสอนก็ไม่
หลากหลายนัก และมีการอบรมบ่มนิสัยควบคู่กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครูแต่
ละคนว่าจะมีความถนัด ความช านาญการในการสอนแบบใด ไม่มีแบบ
แผนตายตัว ให้นึกถึงนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ  ที่พระฤๅษีต่างมีกลวิธีในการสอนต่างกันไป ต่อมาอาจมีการจัดการ
สอนอย่างเป็นระบบขึ้นมีส านักสอนขึ้น เช่น ส านักดาบพุทไธสวรรค์ หรือการสอนในวังหลวง แต่ก็เป็นมิติของ 
“กำรสอน” อยู่ดังเดิม นอกจากนั้นในยุคโบราณยังมีมิติของการเผยแพร่ความคิดความเชื่อทางศาสนาด้วย 
“กำรสอน” ก็มีลักษณะโน้มน้าว ให้ยอมเชื่อฟัง ปฏิบัติตาม ด้วยกลวิธีการสอนแบบต่างๆ  
 ต่อมาการสอนเริ่มเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น มีการศึกษาว่าการสอนท่ีดีควรเป็นอย่างไร มีระบบ 
ขั้นตอน และวิธีการใดบ้าง การสอนจึงเริ่มเป็นศาสตร์มากขึ้น (Science of teaching) ข้อค้นพบก็พบว่า
นอกจากให้ความส าคัญกับมิติของ”การสอน” ที่เป็นหน้าที่หลักของ“ผู้สอน”แล้ว ก็ควรให้ความส าคัญกับมิติ
ของ “ผู้เรียน” ด้วย จึงมีการเรียกกระบวนการแต่เดิมมานั้นว่า “กำรเรียนกำรสอน” คือให้ความส าคัญท้ัง  
การสอนและการเรียน มีการศึกษาว่าผู้เรียนนั้นเรียนอย่างไรจึงจะเข้าใจ ปฏิบัติได้ เกิดเป็นความรู้ด้าน
พัฒนาการของผู้เรียน ด้านกระบวนการเรียนของคน จึงเป็นความรู้ที่มาช่วยเติมว่าจะจัดการสอนอย่างไร   
 ต่อมามีการให้ความสนใจที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ก็พบว่าเอาเข้าจริงแล้ว ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็น “ผู้สอน” หรือ “ผู้เรียน” ก็ต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงไป ความรู้เกิดใหม่อยู่ทุกขณะจิต ความรู้แต่เดิมจึงไม่พอสอน ความรู้หลายอย่างก็ล้าสมัย ไม่ทัน
การณ์ ครูเองก็ต้องเรียนเพ่ิม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ดี เหมาะสมกับยุคสมัย ใช้ได้กับชีวิตในอนาคต เกิด
เป็นค าที่เรียกว่า “กำรเรียนรู้”  การสอนแต่เดิมที่เน้นการสั่งการ การโน้มน้าวใจ การอบรมบ่มนิสัยไม่เพียงพอ 
จ าเป็นต้องใช้วิธีการอ่ืน ๆ สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วย กลายเป็น “กำรจัดกำรเรียนรู้”  
       การใช้ค าจึงมีความหมายผูกกับพัฒนาการเกี่ยวกับการสอนดังกล่าวแล้ว ทีนี้ในศาสตร์ทางการสอน
นั้น ในการสอน การเรียนการสอน หรือ การจัดการเรียนรู้ ก็ต้องมีการวางแผน มีระบบของการวางแผนเพื่อ
เตรียมการสอน ซักซ้อมความคิดก่อนการสอนจริง จะด้วยระบบหรือวิธีการใดก็สุดแล้วแต่ระบบในสังคมใดจะ
ออกแบบ ซึ่งก็แตกต่างกันไป แต่หลักคิดก็เพ่ือการเตรียมการก่อนไปสอนจริง ทั้งหมดเราจึงเรียกว่า “แผน”  
จะเป็นแบบละเอียดพิสดาร อย่างย่อเฉพาะสาระส าคัญ หรือเป็นการคิดเตรียมการไว้ในหัว ซ่ึงก็สุดแล้วแตเ่ป็น
การท างานแบบมี “แผน” ทั้งสิ้น 
 “แผน” นี้ เราจะเรียกขานว่า “แผนการสอน” หรือ “แผนการเรียนการสอน” หรือ “แผนการ
จัดการเรียนรู้” ก็ต้องเข้าใจว่าหมายถึงอะไร บางคนอยากทันสมัยเรียกให้โก้หรู แต่ความคิดแบบเดิม อยู่แต่
เพียงรูปแบบก็มี บางคนเรียกชื่อแบบเก่า แต่ในความคิดหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็มี อย่างไรก็ตามท้ัง 
“แนวคิด” และ “รูปแบบ” ก็ควรไปด้วยกัน  
 สรุปว่าเอกสารเล่มนี้เรียกว่า “แผนกำรสอน” ซึ่งอาจจะดูเก่า คร่ าคร่า โบราณ แต่ก็แฝงไว้ด้วยมิติ
ของการอบรมบ่มนิสัย รวมทั้งให้ความส าคัญกับมิติของการเรียนรู้ ที่จะให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ สมรรถนะส าคัญ 
และอุปนิสัยที่ดีไปพร้อมกันด้วย 
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3. ภำพรวมของเอกสำร (ชุดส่งเสริมการสอน จ านวน 10 รายการ) 
   เอกสารชุดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจว่าด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และการจัดการเรียน 
การสอน นอกจากค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ยังได้หลอมรวมศาสตร์ความรู้ แขนงต่างๆ 

พยายามจัดท าให้ง่ายพร้อมใช้  ประกอบด้วยเอกสารจ านวน 10 เล่ม จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มที่ 1 ชุดเอกสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำด้วยคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) และกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

     เล่มที่ 1  แนวทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับครูมุ่งม่ัน 
ให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยี ผนวกรวมลักษณะเด่น ของ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าด้วยกัน ทั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์พกพานั้น มี
ศักยภาพหรือมีจุดเด่นในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้หลายประการ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ในฐานะที่เป็นสื่อช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (ICT for learning)  

     เล่มที่ 2 ควำมรู้คู่ครู : แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพตามชื่อเรื่อง ประกอบด้วย 
แนวคิดส าคัญ  ที่เป็นรากฐานในการจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นฐานในการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องตามหลักพัฒนาการสมอง (Brain-based Learning : BBL) เมื่อสมองของเด็กๆ
เรียนรู้อย่างไร  กระบวนการจัดการเรียนรู้ก็ต้องให้สอดคล้องกับการท างานของสมองด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดมอนเตสซอร ี(Montessori) รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง มนุษยปรัชญา  (Waldorf 
Education) ซึ่งได้มีการศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆเหล่านั้น  มาสู่การจัดการเรียนรู้ และออกแบบ   
การจัดการเรียนการสอน   
  เอกสารฉบับนี้ น าเสนอตัวอย่างผลงานการจัดการเรียนรู้ ของคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ในด้านเหล่านี้มาแล้ว หลายกิจกรรมได้ผ่านการทดลองใช้ในชั้นเรียนมาแล้ว 
นอกจากนี้ได้น าเสนอ การจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมนักเรียนด้วย 
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เช่นเดียวกัน  
กลุ่มที่ 2 เอกสำรกลุ่มที่ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ Learning Object 

  เนื่องจากคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่แจกให้นักเรียน ป.1 จะมี Application จ านวนหนึ่ง 
และเม่ือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็จะมีศักยภาพในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แต่
เบื้องต้นในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  การจัดการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ใช้ในการเรียนการ
สอน คือ การใช้ Learning Object  ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าการพัฒนาขึ้นจัดเก็บไว้
ในเครื่อง ซึ่งสามารถเรียนรู้ในระบบ Off-line ได้  

   เอกสารฉบับนี้น าเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นผลการวิเคราะห์ Learning Object ที่เชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้จัดแบ่งเป็น 5 เล่ม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร์   
3) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  4) วิทยาศาสตร์ และ  5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
  กลุ่มที่ 3  แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู ้
   แผนกำรสอน 200 วัน : เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการเรียนรู้ คือ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก  กิจกรรมที่
จัดการเรียนรู้นอกจากให้ความส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
แล้ว ยังให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
การท่องบทอาขยาน การท าสมาธิ และการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา โดยในช่วงต้น 4 สัปดาห์แรก 
เน้นพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการปรับตัวให้อยู่ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ  ได้แก่  กติกาในห้องเรียน รวมทั้งเรื่องการอ่านเขียน การคิดค านวณพ้ืนฐาน  หลังจากนั้นจะเป็น 
การจัดการเรียนรู้ ไปตามล าดับ ไปจนครบ 200 วัน  เอกสารชุดนี้   มีจ านวน 2 เล่ม ส าหรับใช้ในภาคเรียนที่ 1 
และใช้ในภาคเรียนที่ 2 
  เล่มท่ี 10 คู่มือกำรใช้คอมพิวเตอร์พกพำ ฉบับผู้ปกครองนักเรียน 
    ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้ความรู้ที่จ าเป็นในการบ ารุงรักษาเครื่อง 
รวมทั้งการใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ของบุตรหลาน  
  ผู้ปกครองนักเรียนเป็นกลุ่มบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ เอกสารเล่มนี้จึงเป็น
สื่อส าคัญที่จะช่วย ให้ครูผู้สอนใช้ในการสื่อสารและท างานกับผู้ปกครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ภำพเด็กที่ต้องกำร 
  เมื่อนักเรียนชั้น ป. 1  ได้ผ่านการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการสอน 200 วัน ไปแล้ว     
1 ภาคเรียน (100 วันแรก)  ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะพื้นฐานที่ปรากฏชัดเจนในตัวเขา 
และพร้อมที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในภาคเรียนต่อไปควรเป็น  ดังนี้  
  ภำพเด็ก ป. 1 ...... เมื่อจบภำคเรียนที่ 1  
  ด้ำนควำมเป็นพลเมือง    

   นักเรียนมีความเข้าใจ มีการปฏิบัติตามความเข้าใจและหลักการดังนี้ 
    1. รู้ถึงสิ่งที่ตนเองและผู้อ่ืนชอบ / ไม่ชอบ ถนัด/ไม่ถนัด      รู้เข้าใจถึงสิทธิของตนเองและ
บุคคลใกล้ตัวที่พึงมี พึงได้รับ และรู้จักการปฏิบัติตนอย่างเคารพต่อสิทธิของผู้อ่ืน เช่น การไม่รบกวนผู้อ่ืน       
การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงของห้องเรียน การอดทนรอคอยในการรับการบริการต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม 
การยืมหนังสือ การส่งงาน เป็นต้น การปฏิบัติในการใช้สิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตามข้อตกลง เช่น การใช้น้ าใช้ไฟฟ้า หนังสือ  เป็นต้น 
    2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามความสามารถ/ความถนัด
พ้ืนฐานของตนเองในฐานะสมาชิกของกลุ่ม เช่น พ่ึงพาตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นลูกที่ดี เช่น
ช่วยงานบ้านที่ท าได้ตามความสนใจและความถนัด  การเป็นเพ่ือนที่ดี รับผิดชอบช่วยเหลือเพ่ือนเท่าที่ท าได้ 
การเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจท ากิจกรรม หรืองานที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา/ข้อตกลงและ
ปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจและเต็มใจ  เป็นต้น 
    3. กล้าแสดงออก ใช้สิทธิ์ ร่วมคิดแสดงเหตุผลและมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา ข้อตกลง 
ต่างๆ ทัง้ของกลุ่มและของห้องเรียน 
    4. ปฏิบัติและร่วมทบทวน ประเมินการปฏิบัติตนตามกติกา / ข้อตกลงของห้องเรียน              
ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
    5. เห็นคุณค่าและใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตนอย่างประหยัด และร่วมมือใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนอย่างประหยัดคุ้มค่า 
          ด้ำนภำษำไทย   
    มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและได้หลักการเบื้องต้นทางหลักภาษา ทั้งที่เป็นความรู้
พ้ืนฐานและกระบวนการทางภาษาดังนี้ 
     1. ฟังบทร้อยกรอง บทร้องเล่น และเรื่องราวสั้นๆ แล้วเข้าใจประเด็นส าคัญได้ 
     2. สามารถพูดบรรยาย เล่าเรื่องราวสั้นๆง่ายๆ อย่างมั่นใจด้วยภาษาของตนเองได้ 
และตรงตามประเด็น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าหรับการฝึกทักษะการพูดและการฝึกเขียนอิสระในภาคเรียนต่อไป 
     3. มีพ้ืนฐานด้านหลักภาษา รู้จักพยัญชนะและสระ มีหลักการในการประสมค า สามารถ
อ่าน และเขียนสะกดค าที่ประสมด้วยสระเดี่ยว ทั้งสระเสียงยาวและสระเสียงสั้นได้คล่องแคล่ว สามารถสร้าง 
ค าใหม่ด้วยตนเองได้  มีปริมาณค าและประเภทค าท่ีหลากหลายในคลังค าของตนเอง  สร้างประโยคง่าย ๆ เพ่ือ
การสื่อสารได้ด้วยตนเองซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเขียนอิสระต่อไป 
     4. มีความสนใจการอ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง   
     5. กล้ามเนื้อมือมีความพร้อมจะเขียนสื่อสารในรูปแบบของตัวหนังสือ 

 คุณลักษณะส ำคัญมีดังนี้ 
    1. มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 



6 

              2. มีความสนใจหนังสือและสนใจอ่านหนังสือซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างนิสัยรักการอ่านต่อไป 
         ด้ำนคณิตศำสตร์ 
               ความรู้ความสามารถ  มีพ้ืนฐานความเข้าใจในหลักการ ความคิดรวบยอด และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
      1. เขียน อ่าน และเข้าใจความหมายของจ านวน 0 – 10  และจ านวนที่มากกว่า 10  
ด้วยตนเอง มีความแม่นย าในการตอบสนองต่อตัวเลข น าเลข 0 -10 ไปใช้ในลักษณะต่างๆ ได้หลากหลาย  
สามารถแสดงแนวคิด อธิบายและบอกเหตุผลเกี่ยวกับจ านวน ในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 
          1.1 สามารถใช้สื่อกึ่งรูปธรรม แสดงแทนจ านวนและเชื่อมโยงสื่อก่ึงรูปธรรมสู่
สัญลักษณ์ได้ด้วยตนเอง เช่น บอกจ านวนรูปสัตว์ 9 ตัว โดยใช้บล็อก หรือภาพบล็อก แล้วเชื่อมโยงไปสู่ 
การเขียน เป็นสัญลักษณ์ของจ านวน คือ เลข 9 เป็นต้น  
           1.2 สามารถอธิบายบอกเหตุผล การเกิดหรือรูปแบบการเป็นจ านวนต่าง ๆ ได้  
เช่น   จ านวน “5” มาจาก  0 กับ 5, 1 กับ 4  หรือ 2 กับ 3 จ านวน “10” มีหลากหลายรูปแบบ 0 กับ 10,  
1 กับ 9, 9 กับ 1, 2 กับ 8, 8 กับ  2  เป็นต้น 
                       1.3 สามารถมองเห็นเปรียบเทียบและแสดงแนวคิดการเปรียบเทียบ อธิบายและ 
ให้เหตุผล ความแตกต่างในการเปรียบเทียบจ านวน และการเรียงล าดับของจ านวนได้ด้วยตนเอง เช่น ต่อจาก 5 
ต้องเป็น 6 เพราะมันเพ่ิมข้ึนทีละ 1 หรือ 10 มากกว่า 9 เพราะ 10 คือ 9 กับ 1  
      2. เข้าใจความหมายของการบวก สามารถหาผลบวกท้ังในลักษณะของ “การน ามา
รวมกัน”  และ “การเพ่ิมข้ึน” 
      3. เข้าใจความหมายของการลบ สามารถหาผลลบทั้งในลักษณะของ “การลดลง.......
เหลือ”  และ “ต่างกันอยู่....” 
      4. เล่าเรื่องสร้างโจทย์ปัญหา และแก้โจทย์ปัญหาได้ทั้งการบวกและการลบ 
      5. มองเห็น และสามารถแสดงแนวคิดอธิบายสื่อสารและบอกเหตุผล การจัดกลุ่ม 
การนับและสามารถใช้สัญลักษณ์เขียนแสดงการนับเพ่ิมทีละ 2  ทีละ 5 และทีละ 10 ได้อย่างมีเหตุผล 
      6. เข้าใจความหมายจริงของเลขฐาน 10  สามารถอธิบายบอกเหตุผลการใช้สัญลักษณ์
แสดงแทนจ านวน ที่มากกว่า 10 อย่างมีเหตุผล และใช้ความเข้าใจเรื่องเลขฐาน 10 ในการเปรียบเทียบจ านวน 
ที่มากกว่า 20 ได้  
      7. มีพ้ืนฐานทางเรขาคณิต สามารถใช้ข้อมูลที่มีรูปทรงต่าง ๆ สร้างภาพที่ประกอบด้วย
รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติได้ด้วยตนเอง  
  คุณลักษณะส ำคัญมีดังนี้ 
   1. อดทนต่อการเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ เป็นเวลานานและพยายามหาทางออกแก้ไข
ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ 
   2. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   3. ฟังและยอมรับความคิดเห็น/แนวคิดท่ีแตกต่างจากผู้อ่ืนได้ 
   4. สื่อสารอธิบายให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ด้วยภาษาของตนเองที่เป็น
ธรรมชาติ 
   5. เลือกใช้เครื่องมือ/สื่อกึ่งรูปธรรม ส าหรับการค้นหาแนวคิดแสดงแทน และการเชื่อมโยง 
สู่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เป็น 
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5. รู้จักนักเรียนชั้น ป.1 : ชั้นฐำนรำก 
  เด็กวัยประถมต้น (6-8 ขวบ) เป็นวัยที่ก าลังมีการเจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  สมอง  
และทักษะพื้นฐานต่างๆ  เป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นสูงที่จะเรียนรู้ มีแรงจูงใจสูงตามธรรมชาติที่จะท า 
ความเข้าใจโลกของตนเอง และมีพลังมากมายที่จะเอาชนะสิ่งที่ท้าทายใหม่ ๆ รอบตัว   
  ลักษณะที่มักปรากฏและพบในเด็กวัยนี้ ได้แก่ 
   เรียนรู้และคิดผ่ำนฐำนกำย  ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย 3 ฐาน คือ กาย จิตใจ และสมอง  
มีการพัฒนาไปพร้อมกัน แต่มีจุดเด่นต่างกันในแต่ละช่วงวัย ในช่วงวัยของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม
พัฒนาการเน้นไปที่ “กาย” การพัฒนาทั้ง 3 ฐาน ผ่านฐานกายเป็นหลัก เด็กไม่ได้คิดผ่านสมอง แบบผู้ใหญ่คิด
แต่เด็กคิดผ่านกาย  การเรียนรู้จึงต้องไม่ยัดเยียดให้เด็กได้จดจ า แต่ให้ได้เผชิญกับเหตุการณ์จริง เช่น การได้เห็น
การเปลี่ยนแปลง ของหนอนผีเสื้อ ของลูกกบ ลูกเขียด  แทนการดูจากแผนภูมิ แผนภาพ เป็นต้น  การให้เด็ก 
ได้อ่านงานวรรณกรรม เพ่ือได้รับรู้รสและความงดงามของภาษา การได้เดินบนพ้ืนห้องเป็นสี่เหลี่ยม แล้วลงมือ
เขียนรูปสี่เหลี่ยมในแผ่นกระดาษ  แทนการให้คิดจินตนาการหรือมองภาพบนกระดานแล้ววาด  
   มีพลังมำกมำย..ไม่อยู่นิ่ง  เด็กในวัยนี้ ด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเขาก าลังเจริญเติบโต  
สมองก าลังสร้างเครือข่ายประสาทเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวร่างกายจึงมีความส าคัญต่อพัฒนาการ ทั้งด้าน
ร่างกายและสมองของเด็กวัยนี้ 
   กำรทรงตัว  เขาก าลังเพ่ิมทักษะที่ส าคัญในการทรงตัว และท างานประสานกันของส่วนต่าง ๆ  
ในร่างกาย เขาจึงต้องการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เกือบตลอดเวลา  เกม กีฬาและการเคลื่อนไหวร่างกาย  
ไม่เพียงแต่จะส าคัญ ต่อร่างกายและสมองเด็ก  ยังส าคัญต่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับ กฏ กติกา มารยาท ทักษะ 
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และยังดีต่อสุขภาพจิตของเขาอีกด้วย 
   สนใจทุกสิ่งรอบตัว   ในช่วงวัยนี้  เด็กจะมีความกระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็นสิ่งท้าทายใหม่ ๆ  
ชอบส ารวจ ค้นหา ทดลอง เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็กๆจะตื่นเต้น  ดีใจกับความรู้สึกที่ตนเองได้ค้นพบ อะไร
ที่ใหม่ ๆ เขาจะได้เรียนรู้การท างานของสิ่งของต่าง ๆ ความสัมพันธ์ ตัวเลข ตัวอักษรและรูปทรง ค าศัพท์ใหม่ ๆ  
เพ่ิมการสร้างวงจรเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมอง 
   ทุกครั้งทีเ่ขาได้ค้นพบ เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเองเพ่ิมสูงขึ้น ทุกครั้งทีเ่ขาพยายามแก้ปัญหา
ด้วยกัน ทักษะทางสังคมของเขาก็จะเพ่ิมข้ึน 
 เป็นตัวของตัวเอง   เด็กในวัยนี้เขาอาจจะไม่ยอมท าตามง่าย ๆ อย่างที่เราต้องการ 
    เขาก าลังเรียนรู้ และฝึกหัด/คิดเอง 
    เขามักชอบที่จะท าอะไรด้วยตนเอง ถ้าเขาได้ฝึกฝน  ตัดสินใจเอง (ในบรรยากาศท่ีปลอดภัย 
ครูคอยดูแลอยู่ไม่ใกล้แต่ก็ไม่ไกล) เขาจะมีทักษะการตัดสินใจที่ดี 
    จิตไม่นิ่ง... กายไม่นิ่ง... เซลล์สมองเติบโต เด็กในวัยนี้จะสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไปเสียทุก
อย่าง เขาจะถูกดึงความสนใจได้ง่าย  มีความจดจ่อไม่นาน เสียสมาธิง่าย ชอบที่จะเคลื่อนไหวอยู่ทุกเวลา   
จึงพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
    ร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลา สมองกระตุ้นได้ง่าย  เซลล์สมองเจริญเติบโต และสร้างวงจร
เชื่อมโยงระหว่างกันได้รวดเร็ว   
  ความกระตือรือร้น  อยากรู้อยากเห็น  ชอบส ารวจ  ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นโอกาสแห่งการสะสม
ประสบการณ์อย่างมากมาย 
   ทักษะพื้นฐำนได้จำกประสบกำรณ์ ประสบกำรณ์ที่สั่งสม  คือควำมรู้อันเป็นทักษะพื้นฐำนที่
จ ำเป็น เป็นความรู้ที่เป็นทุนในคลังสมองจัดเก็บเป็นความทรงจ า เอาไว้ใช้ตลอดชีวิต ช่วยให้เขาอ่านโลกออก
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ด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณ อย่างไรก็ตาม....เมื่อเด็กเขาได้ก้าวพ้นจากวัยเด็กเล็ก สู่การเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบโรงเรียนอย่างเต็มตัว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิต  
  แนวการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันแรกเข้า จนถึงสิ้นปีการศึกษา 
เด็กควรได้รับการออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและล าดับพัฒนาการ  ที่จะเปลี่ยนผ่านไปแต่ละสัปดาห์
หรือแต่ละช่วงเดือน  จนกระทั่งครบ 10 เดือน หรือ 200 วนั ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจากการเฝ้าสังเกต 
พฤติกรรมนักเรียน ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  เดือนแรก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านสังคม เขายังมีความเป็นตัวตนอยู่สูง ยังคงสนใจใน
เรื่องของตนเอง  อาจมีความหวาดหวั่นกับสังคมใหม่ เพ่ือนใหม่ และคุณครูคนใหม่  ด้านการสื่อสารนั้น ยังฟัง
ค าสั่งเรื่องราวที่ยาว ๆ หรือมีความซับซ้อนได้ไม่ครบถ้วน  สามารถพูดได้ปริมาณมาก ตามที่ต้องการพูดโดยไม่
สนใจความต้องการหรือความสนใจของคนฟัง 1 เดือนแรกที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ จึงเปรียบเสมือนช่วงเวลา
แห่งการปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ของเขา 
  การให้การต้อนรับอย่างยินดี พูดคุยทักทายแบบเป็นกันเอง  สบตาอย่างเป็นมิตรทุกครั้งที่พูดคุย  
การแสดงความเป็นมิตรด้วยการสัมผัสและโอบกอดอย่างจริงใจจากครู  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
 
6. 20 สัปดำห์แรก : ประสบกำรณ์อย่ำงไร....ที่เด็ก ป.1 ได้สั่งสม 
  แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูน าไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพืน้ฐานที่จ าเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมส าหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มีดังนี้ 
  
     สัปดำห์ที่ 1-2            เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมการปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ของนักเรียน 
                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
  กำรให้กำรต้อนรับด้วยควำมยินดีอย่ำงจริงใจ พูดคุยทักทายแบบเป็นกันเอง สบตาอย่างเป็นมิตร
ทุกครั้ง ที่พูดคุย การแสดงความเป็นมิตรด้วยการสัมผัสและโอบกอดอย่างจริงใจจากครู สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง
ความรู้สึก อบอุ่น ปลอดภัย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
 “ก่อนเรียนยำมเช้ำ” ในเดือนแรกครูอาจใช้กิจกรรมนี้เป็นโอกาสสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย 
แก่นักเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น   
             1. กิจกรรม”วงกลมแห่งควำมไว้วำงใจ (circle time)” เป็นกิจกรรมที่เหมาะส าหรับเด็ก 
ระดับปฐมวัย ในหลายกรณีใช้ขึ้นไปได้จนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กิจกรรมนี้ ต้องการเตรียม
จิตใจของเด็ก ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้เป็นทางการ สมมติฐานมีอยู่ว่า นักเรียนแต่ละคน มีความพร้อม   
ไม่เท่ากัน บางคนต้องใช้เวลาปรับตัวมากกว่าคนอื่น คุณครูอาจสังเกตได้ว่า ในเวลาเช้า ในชั่วโมงแรก เด็กอาจมี
ลักษณะเงียบขรึม ซึม นิ่งเฉย บางคนอาจหวาดกลัวกับสิ่งแวดล้อม  ที่แปลกใหม่ ไม่มีความม่ันใจว่า สถานที่
แห่งนี้ ห้องเรียนนี้ เพ่ือนกลุ่มนี้ ครูคนนี้ ปลอดภัยส าหรับเขาหรือไม่ จึงแนะน าให้ใช้กิจกรรมวงกลม เพ่ือให้
นักเรียนได้ปรับตัว ปรับอารมณ์ พร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปได้ 
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                                                  ตัวอย่างกิจกรรมวงกลม 
 
                  
 
 
 
 
 
    1.1 นักเรียนนั่งล้อมคุณครูไว้ ให้นักเรียนพูดชื่อขนมที่ชอบกินคนละชื่อ การพูดให้เวียน 
ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้าย ไม่ใช่เลือกให้คนที่พูดเก่งพูด บางคนพูดประโยคเดียว เช่น หนูชอบกินขนมครก  
บางคนพูดยาวมาก ก็ยอมรับได้ทั้งนั้น เพราะไม่ใช่การเรียนหนังสืออย่างเป็นทางการ 
    1.2 คุณครูชวนให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าที่บ้าน เลี้ยงสัตว์ชนิดไหน มันชื่ออะไร หนูดูแลมัน
อย่างไร 
    1.3 ให้เอาของเล่นที่ตัวเองชอบมาจากบ้านคนละชิ้น แล้วบอกเพ่ือนสั้นๆว่า มันคืออะไร  
หนูได้มาจากไหน ท าไมจึงชอบของเล่นชิ้นนั้น 
  2. บทร้องเล่นและบทกล่อมเด็ก เป็นค าคล้องจอง มีทั้งยาวและสั้น มีไว้เพ่ือให้ผู้ใหญ่ใช้เล่น 
กับเด็ก อาจมีท่าทางประกอบ เช่น จับปูด า ขย าปูนา เมื่อพ้นวัยทารกแล้ว เด็กๆ ก็จะตะโกนร้องบทร้องเล่น
เหล่านี้ ด้วยตัวของเขาเอง จึงเรียกว่า บทร้องเล่น บทร้องเล่น แม้จะมีค าที่คล้องจองกัน แต่ฉันทลักษณ์ก็ไม่
เคร่งครัดนัก ค าท่ีปรากฏในบทร้องเล่น บ่อยครั้งเราจะพบว่า เป็นค าท่ีไม่มีความหมาย เป็นค าที่เล่นกับเสียง 
เป็นค าตลก เช่น จีจ่อเจี๊ยบ มะรุมมะเรี้ยบแช่วับ บางครั้งอาจเป็นค าที่คล้ายกับไม่สุภาพ เช่น ใครตดก้นเน่าก้น
หนอน ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไร เพราะชื่อบอกแล้วว่า เป็นบทร้องเล่นของเด็ก การที่เด็กเล่นกับบทร้องเล่น
บ่อยๆ จะท าให้ภาษาของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเปล่งเสียง ท าบ่อยๆการออกเสียงก็ชัดเจน รวมทั้งยัง
ได้ผลในแง่พัฒนาการทางอารมณ์อีกด้วย บทร้องเล่นนั้น อันที่จริงก็เป็นบทร้อยกรองประเภทหนึ่งนั่นเอง 
   3. Brain Gym หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงปกติ เพื่อพัฒนาสมาธิในการเรียนให้มีความพร้อมที่จะท ากิจกรรม และเพ่ือกระตุ้นการท างานระหว่าง
สมองกับร่างกายให้มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น Brain Gym จงึเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้สมองมีความตื่นตัว 
และพัฒนาความสามารถในการจดจ าข้อมูล รวมทั้งกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้ 
 
 
       สัปดำห์ท่ี 3 – 4          ครูอาจเริ่มน าส านวนการทักทายง่ายๆ เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ เช่น Hi,     
                                     Hello , Good morning  นอกจากนี้ในระยะนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 ต่อการเริ่มต้นเข้าสู่กิจกรรมฝึกฝนหลายประการ ได้แก่ 
 ฝึกให้เป็นสมำชิกที่ดีมีคุณภำพ ฟังเรื่องที่อ่าน “นิทาน” ครูสามารถใช้เป็นสื่อส าหรับการอ่านให้ฟัง 
เพ่ือเตรียมกระบวนการอ่านให้กับนักเรียนและนิทานที่ใช้อ่านในช่วงนี้ หากมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข /อย่างมีความสุข จะช่วยให้ครูน าแนวคิดนักเรียนสู่การพูดคุย ท ากิจกรรมสร้างกติกา/ข้อตกลง 
และการท าหน้าที่สมาชิกท่ีดีของห้องเรียนได้ราบรื่นขึ้น  
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   ยำมเช้ำ  เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างความไว้วางใจต่อครูและเพ่ือนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความมั่นใจ  
ในตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกฝนให้มีการทบทวนการปฏิบัติตนตามระเบียบกติกา/ข้อตกลง ให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวของห้องเรียนและของโรงเรียน 
     ในระยะแรกนักเรียนควรได้รับการแนะน าให้รับรู้  ได้ปรับตัวและปฏิบัติตัวตามระเบียบ
ปฏิบัติเบื้องต้นของโรงเรียน 
     ต่อไปอีกประมาณเดือนที่ 2  เขาควรมีโอกาสได้ร่วมกันก าหนดกติกาข้อตกลงของห้องเรียน 
พร้อมทั้งเลือกผู้น าในห้องเรียนครั้งแรกแบบมีเหตุผลด้วยตนเอง รวมทั้งได้ร่วมทบทวน การปฏิบัติตนตาม
กติกา/ข้อตกลงของตนเองและสมาชิกในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงกติกา/ข้อตกลงของ
ห้องเรียน หรือเลือกผู้น าใหม่ในระยะต่อไป 
             วำดภำพระบำยสี 
    นอกจากจะใช้เป็นกิจกรรมส าหรับพัฒนากล้ามเนื้อมือของนักเรียนในวัยนี้ ให้พร้อมจะเขียน
หนังสือด้วยลายมือที่สวยงาม หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆอย่างมั่นคงแล้วยังเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ช่วยส่งเสริม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
    “การเรียนรู้”  หลังการเตรียมความพร้อมแล้ว 2 สัปดาห์ ช่วงนี้จึงเป็นเวลาเริ่มต้นของการ
เข้าสูบ่รรยากาศการเรียนรู้ 
  ภำษำไทย 
     ใช้บทร้องเล่นง่ายๆ ในการน าเสนอค าพ้ืนฐานให้ได้ฝึกการฟัง ฝึกการเล่าเรื่อง การออก
เสียง สังเกตค า และพยัญชนะ 
     พัฒนากล้ามเนื้อมือ จากการวาดภาพระบายสีและฝึกลีลามือ 
     บทบาทของครู  ออกเสียง/เลือกน าเสนอสื่อการออกเสียง ที่เป็นแบบอย่าง อย่างถูกต้อง 
     บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น 
   การเลือกใช้สื่อ เช่น บทร้อยกรอง หรือบทร้องเล่นในการจัดกิจกรรม นอกจากจะท าให้
นักเรียน ตื่นเต้นกับเสียงของค า สนุกกับจังหวะ และท่วงท านองที่ไพเราะของสื่อเหล่านี้แล้ว ยังเป็นสถานการณ์ 
ที่เปดิโอกาสให้นักเรียนได้สังเกตท้ังรูปและเสียงอ่านที่ถูกต้องของค า พยัญชนะและสระ ท าให้เขาเริ่มมองเห็น 
วิธีการประสมค า ได้ลองประสมค าเอง ฝึกคิดสร้างค าใหม่ และแสดงความหมายของค าด้วยตนเอง  เป็นการเข้า
สู่การเรียนรู้หลักภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งในระยะนี้ควรเริ่มที่สระเสียงยาวที่เป็นสระเดี่ยว โดยเริ่มจาก   
สระอาและสระอี  สระอู  สระเอ  และสระโอ เป็นต้น 
    การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสความไพเราะ  ความงดงามของภาษา จากบทร้อยกรอง 
บทร้องเล่นอย่างสม่ าเสมอ นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาไทย ยังใช้เป็นสถานการณ์ 
ให้นักเรียนขั้นฐานราก ได้สัมผัสและรู้จักกับเสียงที่ถูกต้องของค า พยัญชนะ และสระ  เป็นต้น 
  “คณิตศำสตร์”   
    นักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ จะผ่านขึ้นมาจากการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาล  ซึ่งจะได้รับ 
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับจ านวนนับมาบ้างแล้ว คือได้เห็นตัวเลขและฝึกออกเสียงนับมาแล้ว ดังนั้น  
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของชั้น ป.1 จึงเริ่มต้นที่เรื่อง รู้จักจ านวน 0-10 ในมิติของการเข้าถึง
ความหมายที่แท้จริงของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็น เพ่ือให้เห็นว่านักเรียนได้เข้าถึง ความหมายของจ านวน 
อย่างแท้จริง เด็กควรได้โอกาสแสดงความเข้าใจของเขาเอง ด้วยตนเอง   
  ครูจึงเป็นผู้มีบทบำท ดังนี้ 
   1. จัดเตรียมสถานการณ์/ปัญหา ที่น่าสนใจ ท้าทายและเหมาะสมส าหรับนักเรียน ได้ค้นหา/ 
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ค้นพบความหมายของจ านวน 
   2. น าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนได้เผชิญ  โดยปราศจากการชี้น า/อธิบาย หรือบอก
เกี่ยวกับความหมายจ านวนหรือค าตอบใดๆ 
   3. น าเสนอสื่อกึ่งรูปธรรม  เช่น ตัวนับ บล็อก ภาพบล็อก สติ๊กเกอร์ ส าหรับนักเรียน ได้สัมผัส    
และหาทาง ใช้แสดงแทนความหมายของจ านวนตามที่เด็กเข้าใจ 
     การให้นักเรียนหาวิธีแสดงจ านวนโดยใช้สื่อ เช่น ตัวนับ บลอ็ก ภาพบล็อก สติ๊กเกอร์ หรือ
ภาพอ่ืนจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อก่ึงรูปธรรม อันจะน าไปสู่การเข้าถึงสัญลักษณ์และสะดวกข้ึนอย่างเป็น
ธรรมชาติในล าดับต่อไป 
     การให้นักเรียนได้ลงมือท าการเลือกวางต าแหน่งของจ านวนแต่ละจ านวน จะท าให้นักเรียน
รู้ว่าแต่ละจ านวนนั้นอยู่อย่างไร และจะเห็นได้ว่าจ านวนจะเพ่ิมข้ึนทีละ 1 เมื่อเรียงจากน้อยไปหามาก พร้อมทั้ง
จะเห็นได้ว่าจ านวนจะลดลงทีละ 1 เมื่อเรียงจากมากไปหาน้อย ท าให้นักเรียนเข้าถึงการเรียงล าดับได้ง่ายขึ้น  
   4. ให้เวลานักเรียนอย่างเหมาะสม ส าหรับการค้นหาจ านวนจากสถานการณ์และการแสดงแทน
ความหมายตามความเข้าใจโดยปราศจากการชี้น าหรือการแทรกแซง 
   5. ใช้ค าถาม และให้โอกาส นักเรียนได้พูดอธิบายแนวคิดหรือวิธีการแสดงแทนความหมาย ของ
จ านวน “ความหมายของจ านวน 0” ที่เขาเข้าใจด้วยตนเอง การเลือกใช้สถานการณ์ มีความส าคัญต่อการ 
ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของ “0” อย่างแท้จริงได้ กิจกรรมโยนห่วง หรือกิจกรรมโยนบอลลงตะกร้า  
นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามวัย  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาไปพร้อมกัน 
แล้วยังเป็น สถานการณ์ที่ท าให้นักเรียนได้รู้สึกถึงความเป็น “0” การโยนผิดพลาดด้วยตนเอง จะช่วยให้
นักเรียนเข้าถึงความหมายของ “0” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถคิด แสดงความหมายหรือใช้สัญลักษณ์
แสดงแทนและอธิบายได้ด้วยตนเอง  
     การให้นักเรียนน าเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลการแก้ปัญหา และการลงมือท าผลงาน 
ร่วมกับเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพูดอธิบายแนวคิดด้วยภาษาของตนเอง และฝึกสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 
         สัปดำห์ที่ 5-6  
 
 

 ควำมเป็นพลเมือง  
   หลังจากผ่านการเตรียมความพร้อมในสัปดาห์ที่ 1–4 มาแล้ว เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ช่วงบ่ายก่อน
เลิกเรียน ครูจะใช้เป็นเวลาส าหรับการน าเสนอนักเรียนให้รู้จักกับ “หนังสือ” และกระบวนการอ่านโดยกิจกรรม 
“อ่านให้ฟัง” สื่อการอ่านที่เลือกใช้ ได้แก่ นิทาน หรือ เรื่องราวสั้น ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ที่ก าหนดไว้ ส าหรับนักเรียนชั้น ป.1 ที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ตระหนัก เห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม 
การเลือกใช้สื่อการอ่านให้ฟังในระยะนี้จึงเป็น  นิทาน หรือเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “การใช้สิ่งของและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า” หรือ “การท าหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบ” 
เป็นต้น  อันจะเป็น “ต้นเรื่อง” หรือ “ประเด็น” ส าหรับการสนทนา อภิปรายหาข้อตกลงส าหรับปฏิบัติต่อไป 
สัปดาห์ที่  5 เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มเตรียมฐานคิดเกี่ยวกับ ความพอเพียง การใช้สิ่งของและทรัพยากร 
อย่างประหยัดและให้คุ้มค่า  นิทาน เรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องจะช่วยสร้างความตระหนักและเป็นต้นเรื่อง 
การสนทนา ระดมความคิดเห็น ก าหนดเลือกสิ่งของเครื่องใช้ และเลือกวิธีใช้อย่างมีเหตุผลให้ประหยัดคุ้มค่า  
มีข้อตกลงที่จะพยายามปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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      นอกจากนีเ้พ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สัปดาห์ที่  6 จึงเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับท ากิจกรรม เตรียมฐานแนวคิดนักเรียน เพ่ือการปรับพฤติกรรมในวิถีชีวิตให้เอ้ือต่อ
การสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี สาระส าคัญท่ีนักเรียนควรจะได้รับการเตรียมแนวคิดสร้างประสบการณ์ให้เห็น
ความส าคัญของการเป็นพลเมืองในเบื้องต้น ได้แก่  
     ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของตนเองและบุคคลรอบตัว 
    หน้าที่และความรับผิดชอบพื้นฐานในฐานะสมาชิก เช่น 
        - สมาชิกครอบครัว 
         - สมาชิกกลุ่ม 
         - สมาชิกห้องเรียน  
    เป็นต้น 
  ดังนั้น กิจกรรม “อ่านให้ฟัง” สื่อการสอน เช่น นิทาน เรื่องราวสั้น ๆ ในสัปดาห์นี้จึงควรมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ ความเป็นพลเมือง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นต้น เพ่ือเป็นต้นเรื่องให้ได้ประเด็นสนทนา 
ระดมความคิด หาข้อตกลง และท าประชามติ ก าหนดเป็น“ข้อตกลง” ของห้องเรียนให้ฝึกฝน ปฏิบัติการตาม
หน้าที่แต่ละอย่างด้วยความรับผิดชอบต่อไป 
  ภำษำไทย 
    การเรียนรู้ภาษาไทย ตามแผนการสอน 200 วัน ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โดยใช้วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นสื่อหลักในการจัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับ 
“หลักภาษา” และฝึกทักษะ “การใช้ภาษา” นั้น 
    การเลือกใช้วรรณคดีหรือวรรณกรรมประเภทบทร้อยกรองหรือบทร้องเล่นเพื่อเป็นสื่อหรือ
เป็นสถานการณ์ในการเรียนรู้ของเด็ก ควรค านึงถึงความเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความสนใจของเขา  และ
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมและสาระที่เรียนรู้ เช่น น าบทร้องเล่น “ปา ปา ป้า”  มาเป็นสถานการณ์ ฟัง  
ท่อง อ่านและน าไปสู่การเรียนรู้หลักภาษา “สระอา” อย่างเป็นธรรมชาติ และน าบทร้องเล่น “ผีตัวด า”  
มาเป็นสถานการณ์การสอน “สระอี”  เป็นต้น 
    เนื้อหา “หลักภาษา” ที่จะน ามาใช้จัดการเรียนรู้ในระยะนี้ยังเป็นเรื่องของสระเดี่ยว เสียงยาว 
เช่น สระ อี อู เอ เป็นต้น 
    ส่วนกิจกรรม ควรเลือกใช้กิจกรรมอย่างหลากหลายต่อเนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรม
มีจังหวะเร็ว-ช้า สลับกันไป  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย ไม่อยู่นิ่ง ได้สังเกตจากการฟังและ
การมองเห็นเกี่ยวกับรูปร่างและองค์ประกอบของค า  พยัญชนะและสระ ได้ฝึกออกเสียงด้วยตนเองอย่าง
สนุกสนานเป็นธรรมชาติ และได้ค้นพบความรู้ใหม่ เรื่องราวใหม่ๆด้วยตนเอง เช่น ได้สร้างค าใหม่หรือค้นหา
ความหมายของค าด้วยตนเอง เป็นต้น 
   คณิตศำสตร์ : จ ำนวน...มำจำกไหน   
    เมื่อครูมั่นใจว่านักเรียนได้เข้าถึงความหมายของจ านวน (0-10) อย่างแท้จริงแล้ว จากการได้ลง
มือปฏิบัติน าตัวเลขต่าง ๆ ไปใช้จากการแสดงแทนด้วยตนเอง และการได้อธิบายแนวคิดให้เหตุผลด้วยตนเอง
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น  ส าหรับช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะการน านักเรียนไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของจ านวนให้ลึกซึ้งข้ึนในมิติการเกิดของจ านวนต่างๆ โดยผ่านสถานการณ์และกิจกรรมที่เขาจะได้
เผชิญและลงมือท าและหาข้อค้นพบด้วยตนเองได้ต่อไปนี้ 
    การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง เช่น “ลูกแก้วแสนกล” “ลูกโป่ง 
ย้ายที”่ การเลือกซ้ือดอกไม้ และการเปิดปากถ้ า จะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นจ านวนที่เกิดข้ึนจาก
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สถานการณ์ ได้แก่ จ านวน 5, 6 และ 7, 8 หรือการสามารถมองเห็นจ านวนที่เกิดขึ้นจากการแบ่งดอกไม้  
9 ดอก และการเปิดปากถ้ าท่ีมีก้อนหิน 10 ก้อน เช่น “ลูกแก้วแสนกล” ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 

 
(5) 

 
(6)  
 

 
(7)  
 

    
(8) 
    การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้จัดเรียงตารางบันทึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็น
เกี่ยวกับ : 
    การเรียงล าดับ 
    การสลับที่ของตัวเลขที่เกิดข้ึน และได้มองเห็นการบวก การลบโดยที่นักเรียนไม่ได้ใช้
สัญลักษณ์ เช่น การรวมกัน (2 กับ 3 ได้ 5) เป็นต้น 

5  5  5  5  5  5 

0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 

6  6  6  6  6  
 

6  
 

6 

0 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 

7  7  7  7  7  7  7  7 

0 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 0 

8  8  8  8  8  8  8  8  8 

0 8 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 
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   การท างานกลุ่มและการน าเสนองานเป็น การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา ได้ให้
เหตุผลในการหาทางแก้ปัญหาและท าผลงาน มีการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยการพูดอธิบายแนวคิดของตนเอง
และแนวคิดของกลุ่ม  
   ในช่วงสัปดาห์ที่ 5-6 ใกล้จะถึงวันไหว้ครแูล้ว จึงเป็นโอกาสที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจความส าคัญของ กิจกรรมวันไหว้คร ูได้รับรู้ถึงความหมายของกิจกรรมในวันนั้น ฝึกไหว้แสดง
ความเคารพครู  รู้จักกับเพลงที่เก่ียวกับพระคุณของครู บทไหว้ครูรวมทั้งได้ลงมือจัดดอกไม้ ร้อยมาลัย หรือ
ประดิษฐ์ของใช้เพ่ือแสดงความรัก ความกตัญญูต่อครู 
 
 

        สัปดำห์ที่ 7-10 
 

 
 ควำมเป็นพลเมือง  
   ควำมพอเพียง  ระหว่างสัปดาห์ที่ 7–8 จัดเป็นช่วงเวลาแหง่การฝึกฝน และพยายามปฏิบัติตาม
ข้อตกลงในการใช้สิ่งของเครื่องใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่า ฝึกสะท้อนผลการปฏิบัติ แสดงเหตุผลอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง และเมื่อถึงปลายสัปดาห์ที่ 8 นักเรียนจะเริ่มมองเห็นข้อดี ข้อด้อยจากการปฏิบัติ ใช้เป็น    
ข้อมูล/หาเหตุผลส าหรับร่วมกันท าประชามติ ก าหนดสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากรของห้องเรียนที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งวิธีปฏิบตัิที่สมาชิกในห้องเรียนร่วมกันปฏิบัติในการใช้ให้ประหยัดและคุ้มค่าแล้วจัดท า
เป็นข้อตกลง ของห้องเรียนต่อไป 
  “การท าหน้าที่สมาชิกที่ดีด้วยความรับผิดชอบ” ระหว่างสัปดาห์ที่ 7-10 เป็น 4 สัปดาห์แรกแห่ง
ความพยายามฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงในการท าหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ เวลาเช้าก่อนเรียนในแต่
ละวัน จึงเป็นช่วงโอกาสให้นักเรียนได้รายงานสะท้อนประสบการณ์ ความรู้สึก และแสดงเหตุผล การท า และ 
ไม่ท าหน้าที่ในวิถีชีวิตจริงตามความรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนแนวคิด เพ่ือปรับปรุงวิธีปฏิบัติตนเองให้ดียิ่ง 
ขึ้นอยู่เสมอ  การเล่าสะท้อนประสบการณ์ การท า และไม่ท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบแต่ละครั้ง การให้
นักเรียนได้เล่าสะท้อนทีละคน (เล่าตามที่ปฏิบัติจริง) ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกของครอบครัว ของห้องเรียน ของโรงเรียนหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ภำษำไทย 
   เนื้อหาที่ใช้เป็นแกนในช่วงนี้ ด้านหลักภาษาจะมีทั้งสระเสียงยาวและสระเสียงสั้น เช่น  
สระอุ สระออ สระอิ  สระอะ  สระอือ และสระไอ 
   กิจกรรมที่เลือกใช้ในระยะนี้ ยังคงเป็นกิจกรรมในวงจรคล้ายช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการ
เรียนรู้ผ่านวรรณคดี วรรณกรรมอย่างสนุกสนานด้วยจังหวะ และท่วงท านองต่างๆ  เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง แต่เขาก็ได้ค้นพบเรื่องราวและความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาจากการลงมือท าด้วยตนเองของ
เขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเตรียมพื้นฐานการฟัง การอ่าน และการพูด ให้แข็งแรงข้ึนเรื่อยๆ  นักเรียนได้
ฝึกฝนสร้างค าให้หลากหลายขึ้นและฝึกปฏิบัติสร้างประโยคง่ายๆ ด้วยปากเปล่า และมองเห็นความหมายของ
ประโยคที่ใช้สื่อสารด้วยตนเอง 
   คณิตศำสตร ์
    การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้เผชิญปัญหาและได้ลงมือท าในการค้นหารูปแบบการเกิด
จ านวนต่างๆด้วยตนเอง ทั้ง 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 จากกิจกรรมลูกแก้วแสนกล  กิจกรรมลูกโป่งย้ายที่  
กิจกรรมการจัดดอกไม้  กิจกรรมเปิดถ้ า และกิจกรรมสร้าง 10 จะช่วยให้นักเรียนมีฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ 
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การสลับที่ การเพ่ิม (บวก) การลด (ลบ) อันจะน าไปสู่ความเข้าใจในความหมายของการบวก การหาผลบวกได้
ง่ายและสะดวกข้ึนในช่วงเวลาต่อไป 
     การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับต าแหน่ง และ ล าดับที ่นั้น
มีความสัมพันธ์กันรวมทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับจุดเริ่มต้น และ จุดสุดท้าย  
     การจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลงมือเลือกต าแหน่งของสัตว์ ลูกไก่ หรือรถยนต์             
เป็นต้น เช่น กิจกรรมใครอยู่ตรงไหน  กิจกรรมไม่รู้ช่วยบอกที  และการใช้วิธีถามนักเรียนได้อธิบายและให้
เหตุผลด้วยตนเองในการเลือกต าแหน่งให้กับสัตว์/รถยนต์ บอกความแตกต่างระหว่างต าแหน่งของสิ่งเหล่านั้น 
ความแตกต่างระหว่างค าว่า “จากข้างหน้า” กับ “จากข้างหลัง” “ข้างบน” กับ “ข้างล่าง” “อันแรก” กับ 
“อันสุดท้าย” จะช่วยให้เด็กรู้สึกได้และเข้าใจถึง “ต าแหน่ง” และ “ล าดับที่” อย่างแท้จริง 
   เมื่อครูได้มองเห็นว่านักเรียนมีพ้ืนฐานบางประการที่จะน าสู่การท าความเข้าใจในความหมาย   
“การบวก” ได้ง่ายและสะดวกข้ึนแล้ว  เช่น มีฐานของความเข้าใจเรื่องการเพิ่ม  การลด และการสลับที่มาแล้ว
จากกิจกรรม “ลูกแก้วแสนกล กิจกรรม “ลูกโป่งย้ายที่ ” กิจกรรม “จัดดอกไม้” กิจกรรม “เปิดปากถ้ า” และ
กิจกรรม “สร้าง 10” ในจังหวะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ครูจะสามารถน านักเรียนเข้าสู่สถานการณ์เพ่ือท าความเข้าใจ
ความหมายของ “การบวก” อย่างแท้จริง 

     กิจกรรมลูกกบกับพระราชา จะช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นความหมายของการบวกโดย
การรวมด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อมีของอย่างเดียวกันที่มาคนละทาง (ซ้าย-ขวา) แต่มารวมกันหรือมา
เจอกัน 

      การให้นักเรียนใช้ บล็อกไม้ แทนการเคลื่อนมาเจอกันของปลาทอง จะช่วยให้นักเรียน
ได้เคลื่อนแนวคิดของตนเองจากมือถึงรูปแบบ (บล็อกไม้) ไปสู่สัญลักษณ์การรวมด้วยตนเอง 

     กิจกรรมโยนบอล ที่นักเรียนลงมือโยนด้วยตนเอง 3 ครั้ง ทั้งท่ีโยนลงและโยนไม่ลง 
ส าหรับครั้งที่โยนไม่ลงจะช่วยให้นักเรียนค้นพบความหมายของ ศูนย์ (0) และ การบวกด้วย ศูนย์ (0) 

 
 

         สัปดำห์ที่  11–14 
 
 ควำมเป็นพลเมือง  
   หลังจากท่ีได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามวัยในฐานะการเป็น 
สมาชิกของครอบครัว ของห้องเรียน และของโรงเรียนแล้ว รวมทั้งได้ลงมือท าหน้าที่  ซึ่งเป็นพื้นฐานและ 
ความเหมาะสมกับวัยของตนเองด้วยความรับผิดชอบ และเคารพต่อสิทธิตนเองและผู้อ่ืนในฐานะสมาชิก เช่น 
ครอบครัว เพื่อน คุณครู ห้องเรียน เป็นต้น อีกท้ังได้สะท้อนแลกเปลี่ยนการปฏิบัติอยู่เป็นประจ าในตอนเช้า 
ของแต่ละวัน รวมถึงการร่วมรับผิดชอบ ใช้สิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง และทรัพยากรของห้องเรียน (ตามที่มี
ข้อตกลง) และ มีการสะท้อนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอตลอดมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเวลานี้ 
นอกจากนักเรียนจะเริ่มเข้าใจความหมายของค าต่างๆ  ได้มากข้ึน  เช่น ลูกที่ดี เพื่อนที่ดี นักเรียนที่ดี สิทธิ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การประหยัด การรู้คุณค่า เป็นต้น   และเริ่มคุ้นเคยกับการให้ความส าคัญของเรื่อง
เหล่านี้ในชีวิตประจ าวันของตนเองมากข้ึนแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นโอกาสส าคัญในการบ่มเพาะ
คุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่รู้จักรับฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างมีเหตุผลและเต็มใจไปพร้อม
กันด้วย  
  ภำษำไทย 
   หลังจากได้ผ่านประสบการณ์การเล่าเรื่องง่ายๆตามที่ต้องการเล่า หรือเท่าที่เล่าได้มาระยะหนึ่ง 
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แล้ว เด็กจะเริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน กล้าพูดน าเสนอ สามารถพูดเล่าเรื่องราวได้ยาวขึ้น และตรง
ประเด็นที่ต้องการเล่ามากข้ึน... สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นต้นทุนส าหรับเขาท้ังในด้านการพูด และการเขียนใน
ระยะต่อไป 
   การได้ผ่านกิจกรรมที่ท าให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าพยัญชนะ และสระ  ในปริมาณที่มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับท่ีได้ฝึกฝนด้านหลักภาษาอยู่อย่างสม่ าเสมอจากการประสมค า การสร้างค าใหม่ด้วยตนเอง
ไปพร้อมๆกับได้รับการฝึกฝนกระบวนการอ่าน ทั้งการฟัง การอ่าน  อ่านกลุ่มใหญ่ อ่านกลุ่มย่อย อยู่เสมอ จึง
ท าให้ในช่วงเวลานี้ เด็กเริ่มมีความเข้าใจความหมายของการอ่านและวิธีอ่านมากขึ้นเรื่อยๆ และยังมีความม่ันใจ
ในการอ่าน  ความสนใจอ่านหนังสือมีปรากฏชัดขึ้น  และนักเรียนบางคนเริ่มอ่านเรื่องราวง่ายๆ  ได้ด้วยตนเอง 
   นอกจากนี้จะเห็นว่า มีเด็กบางคนเริ่มน าเอารูปแบบประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาทั้งการพูด และ 
การอ่านมาเป็นเครื่องมือส าหรับการท าความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง สามารถสร้างค าใหม่ได้
หลากหลายและสั่งสมค าในคลังค าของตนเองได้ และมีปริมาณท่ีเพ่ิมพูนขึ้น รวมทั้งการฝึกฝนแต่งประโยค 
ทั้งปากเปล่าและเขียนเป็นประโยค ในช่วงเดือนนี้ก็จะน าสู่การใช้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเขียนสระใน 
ระยะต่อไป 
  คณิตศำสตร์  
   เมื่อนักเรียนได้เข้าสู่ความรู้สึกเชิงจ านวนเห็นที่มาและรูปแบบของการเกิดจ านวนต่างๆ (0–10) 
เช่น 5 มาจากไหน 6 มาจากไหน เป็นต้น และยังท าให้นักเรียนเห็นการสลับที่ของจ านวน เห็นการเพิ่มข้ึน 
ทีละ........  และลดลงทีละ........... ของจ านวน 
   อีกท้ังยังได้เข้าถึงความหมายของการบวกโดยการน ามารวมกันอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วนั้น   
ช่วงเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนมีฐานความเข้าใจและประสบการณ์ มีแนวคิดที่เพียงพอสะดวกส าหรับ       
ท าความเข้าใจและมองเห็นความหมายของการบวก “โดยการน ามาเพ่ิม” และขยายเชื่อมแนวคิดไปสู่การท า
ความเข้าใจในความหมายของการลบ (ลดลงเท่าไหร่/เหลืออยู่เท่าไหร่)ได้รวดเร็วขึ้น 
   การน าเสนอสถานการณ์/เรื่องราวใกล้ตัวเด็ก ซึ่งท าให้เห็นจ านวนของสัตว์หรือสิ่งของอย่างใด
อย่างหนึ่ง ถูกจัดไว้เป็น 2 ชุดขึ้นไป แล้วมีการเคลื่อนย้ายจ านวนสิ่งเหล่านั้นจากชุดอื่นๆ ไปหาชุดแรก (ซึ่งมี 
อยู่แล้ว จ านวนหนึ่ง) เช่น    
 
 
 
 
 แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองเคลื่อนย้ายและเล่าเหตุการณ์ การเคลื่อนย้ายด้วยตนเอง ครูมี
บทบาทเพียงเป็นผู้จัดสถานการณ์และผู้ตั้งค าถามท้าทายให้นักเรียนได้ลองเคลื่อนย้ายและลองเล่าเรื่อง
สถานการณ์ และกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความหมาย การบวกโดยการน ามาเพ่ิม ได้ด้วย 
ตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ 
  นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมการเล่าเรื่องจากสถานการณ์ยังสามารถน าไปใช้ในการฝึกสร้างโจทย์
ปัญหาและน าสู่การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ด้วย การให้นักเรียนได้ลงมือหาผลบวกของจ านวน 
ที่หลากหลายแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอ อภิปรายแนวคิดให้เหตุผลวิธีการและผลงาน จะช่วยให้
นักเรียนมองเห็นความหลากหลายของแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของเพ่ือนๆ สามารถมองเห็นความเหมือน
และความแตกต่างที่เกิดจากการบวกและสามารถจัดกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล 

      (ชุด 1) 

 

=6f 

    (ชุด 2) 

 

=6f 
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  กิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้า 2 ครั้ง แล้วหาจ านวนบอลที่โยนได้และเขียนประโยคสัญลักษณ์จะ
ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก และในกรณีท่ีมีการโยนบอลผิดพลาด/ไม่ลงตะกร้า
แล้วครูมีค าถามให้นักเรียนหาวิธีเขียนแสดงแทนด้วยตนเองนั้น จะช่วยให้เขาเข้าถึงการบวกด้วยจ านวน 0 ได้
อย่างแท้จริงและเป็นธรรมชาติ 
  กิจกรรมรถเข้าท่ีจอด  กับกิจกรรมเด็กผู้ชายกับบล็อก และกิจกรรมปลาในขวดโหล  เมือ่คุณครู 
ตั้งค าถามให้นักเรียนลงมือเคลื่อนสื่อก่ึงรูปธรรมเช่น กระดุมแม่เหล็ก หรือ บล็อกแทนสัตว์/สิ่งของใน
สถานการณ์และเล่าเรื่องที่ละช่วงๆ จนจบสถานการณ์ด้วยตนเองจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความหมายของ 
การลบโดยการเอาออกไป อย่างแท้จริงด้วยตนเอง 
  สถานการณ์ที่นักเรียนได้ลงมือแก้ปัญหาในกิจกรรมรถเข้าที่จอด เด็กผู้ชายกับบล็อก กินขนม และ 
นกเกาะสายไฟ นั้น จะท าให้นักเรียนเข้าถึงความหมายการลบ โดยการเอาออก ด้วยความเข้าใจของตนเอง
อย่างแท้จริง สามารถสื่อสารความเข้าใจความหมายของการลบด้วยภาษาท่ีเป็นธรรมชาติ ด้วยตนเอง เช่น 
“เอาออกไป”  “แจกไป”  “บินไป”  “ให้ไป” เป็นต้น 
 
       สัปดำห์ท่ี  15–18 
 
  ควำมเป็นพลเมือง   
   ช่วงนี้นักเรียนจะเริ่มคุ้นเคยกับวิถีปฏิบัติและกติกาข้อตกลงของห้องเรียน/สังคมของเขาแล้ว จึง
เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะส าหรับการน าเสนอแนวคิดการด ารงชีวิต/ทักษะชีวิตใหม่ น าแนวคิด วิธีปฏิบัติเพื่อ
สร้างทักษะชีวิต ตัวใหม่ มาพูดคุยสะท้อนการปฏิบัติงานตามกติกา/ข้อตกลงของห้องเรียน แล้วร่วมกันปรับปรุง
กตกิา/ข้อตกลงของห้องเรียนครั้งที่ 1 ท าประชามติก่อนประกาศใช้ให้ทุกคนถือปฏิบัติต่อไป เพ่ือให้เกิดเป็น
นิสัยเข้าไปในวิถีปฏิบัติของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น  การดูแลรับผิดชอบตนเองและอุปกรณ์การเรียนได ้การ
ท าหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อน ห้องเรียน การประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้าหรือการออมด้วยจิตส านึก
ดีของตนเองในฐานะสมาชิก เป็นต้น 
  ภำษำไทย 
   นักเรียนจะมีประสบการณ์จากการอ่านมากข้ึน อ่านเรื่องราวง่ายๆได้ด้วยตนเอง เพราะได้รู้จักค า
ใหม่ ที่เกิดจากการประสมด้วยสระท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น มีกลวิธีสร้างค าใหม่และสามารถสร้างค าใหม่ด้วยตนเอง
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถสร้างประโยคใหม่ได้อย่างมีความหมายมากข้ึนตรงตามที่ต้องการสื่อสาร 
 คณิตศำสตร ์
   ในช่วงนี้นักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับจ านวน การเกิดของจ านวน การเพ่ิม การลด การเรียงล าดับ
และการใช้เครื่องมือต่างๆในการค้นหาค าตอบด้วยตนเองมาแล้ว มีความเข้าใจความหมายของการบวกทั้งใน
ลักษณะการน ามารวมกันและการเพ่ิมข้ึนมา  และได้เข้าใจความหมายของการลบโดยการลดลงมาก่อนแล้ว  
ดังนั้น กิจกรรมการหาผลลบ  จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้น าเอาความเข้าใจพ้ืนฐานและประสบการณ์ 
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการแสดงวิธีคิด  วิธีหาค าตอบการลบด้วยตนเองที่แตกต่างและหลากหลายวิธี  
เช่น  
   - การใช้บล็อกไม้แทน   
   - การกากบาท  
   - การวาด    
   - การขีดออก   เป็นต้น 
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นักเรียนได้อธิบายให้เหตุผล การมองเห็นความสัมพันธ์ในความหลากหลายของตัวเลขท่ีน ามาลบกัน กับ 
ผลการลบ ด้วยตนเอง  
  การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต การจัดสถานการณ์ให้นักเรียน ได้สังเกต  สัมผัส  จัดวาง จับคู่  
จัดกลุ่ม  อธิบายและบอกเหตุผล  รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้เขาได้สร้างภาพโดยการทาบ วาด สร้างภาพแล้ว 
ให้น าเสนออธิบายเหตุผลว่าใช้ส่วนใดของสิ่งของใด  มาท าเป็นอะไร พร้อมบอกขยายวิธีท าและเหตุผลการท า  
กิจกรรมเหล่านี้เป็นการจัดให้นักเรียนได้สัมผัสสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆ ซึ่งจะน าสู่การเข้าถึงสมบัติของรูปทรง
เรขาคณิตด้วยตนเอง สามารถอธิบายความเข้าใจเชิงเรขาคณิตด้วยภาพที่เป็นธรรมชาติด้วยตนเอง เช่น  
มี 3 แหลม (มุม)   มี 4  ยาว (ด้าน)  เป็นต้น  นอกจากนี้กิจกรรมการสร้างภาพ จะน านักเรียนให้มองเห็นและ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต 2 มิติได้สะดวกข้ึน และเป็นธรรมชาติ 
  จ านวนที่มากกว่า 10   การจัดสถานการณ์ไปเที่ยวสวนสัตว์ให้นักเรียนหาจ านวนกระต่าย โดยมี
เครื่องมือให้คือ บล็อก และเงื่อนไขการใช้บล็อกคือ ให้ต่อบล็อกยาวเรียกว่า บล็อก 1 ชุด ได้ไม่เกิน 100 อัน 
เพ่ือหาจ านวนกระต่าย แล้วให้หาวิธีเขียนตัวเลขแทนจ านวนกระต่าย ลงในแบบบันทึก โดยครูไม่ได้อธิบาย
หลักการเกี่ยวกับค่าประจ าหลักมาก่อน จะท าให้กิจกรรมในสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูงต่อแนวคิดของ
นักเรียน การค้นหาแนวคิดท่ีจะเขียนแสดงแทนจ านวนจากการต่อบล็อกแทนจ านวนกระต่าย  (ซึ่งต่อบล็อก  
ได้ 10 อัน เรียกว่า 1 ชุด) เด็กจึงมองเห็นบล็อก1 ชุด เป็น 10  หรือ 1 แถว และมีบล็อกที่เหลือไม่สามารถน า
วางนอกชุดได้อีก 3 อัน ท าให้นักเรียนเข้าถึงเลขฐาน 10  ได้อย่างเป็นธรรมชาติ(โดยไม่รู้ตัว)  เช่น  
 
            
       
   
 
 เมื่อนักเรียนได้ใช้บล็อกเป็นชุด เพื่อแสดงจ านวนและบันทึกในตารางแล้วอธิบายความเข้าใจพร้อม
บอกเหตุผลของตนเองและใช้ภาษาท่ีเป็นธรรมชาติของตนเอง เช่น  
 
 เด็กเขียน  10  กับ  3  เป็น      
 ค าถาม   คืออะไร 
  
                        เด็กอธิบาย                     กับ  
 
                                                                  เปน็ 1 สิบ กับ 3 จึงเป็น  13  เป็นต้น 
  
  กิจกรรมเปรียบเทียบอย่างไร การให้สื่อกึ่งรูปธรรม เช่น ให้บล็อกแก่นักเรียน ส าหรับท ากิจกรรม
เปรียบเทียบอย่างไร  จะช่วยให้นักเรียนมองความแตกต่างและวิธีเปรียบเทียบจ านวน 2 จ านวน ที่มากกว่า  
10  ได้ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น 
  กิจกรรมเรื่อง บัตรตัวเลข ที่มีค าถามส าคัญว่า “จะวางบัตรตรงไหนดีนะ”  ที่มีค าถามกระตุ้น 
ว่า “จะได้เลขอะไรดี” “ท าไมต้องใส่เลขนี้” จะท าให้เด็กได้คิดจัดระบบการวางบัตรเลข และได้มองเห็นว่ามี 
การเพ่ิมข้ึนทีละ..........  ลดลงทีละ........... 
 

บล็อก 1  ชุด มี บล็อก 10  อัน 

ส่วนที่เกินจากบล็อก 1 ชุด อีก 3 อัน  

1 

1 3 

1 

13 
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  กิจกรรมกระต่ายกระโดดและกบกระโดด จะท าให้นักเรียนมองเห็นวิธีการหาผลต่างโดยเส้นจ านวน   
 กิจกรรม ถั่วแดงและถ่ัวด า  กิจกรรมดอกทานตะวัน จะเป็นสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนค้นหาวิธีหาจ านวน
ของสิ่งของเหล่านั้นและจะน านักเรียนเข้าสู่การจัดกลุ่ม 5 กลุ่ม 10 เพ่ือการนับได้สะดวกเป็นระบบด้วยตนเอง 
 
7. แผนกำรสอน 200 วัน 
 
  แผนการสอน 200 วัน ฉบับนี้ จัดท าขึน้ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้เป็นแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 1 ปีการศึกษา  ทั้งนี้เมื่อครูได้ศึกษาท าความเข้าใจแนวคิดเบื้องหลังแผนการ
สอนนี้แล้ว  สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลีลาการสอน (Teaching Style) ของตนเอง สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของนักเรียนและสภาพบริบทของโรงเรียนของตนเอง และเอ้ือต่อการน าคอมพิวเตอร์พกพาไปใช้
ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติม  ได้จากเอกสาร ควำมรู้คู่ครู : 
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


