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20 สัปดาห์แรก : ประสบการณ์อย่างไร....ที่เด็ก ป.1 ได้สั่งสม 
  แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูน าไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมส าหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้ 
  
     สัปดาห์ที่ 1-2            เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมการปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ของนักเรียน 
                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
  การให้การต้อนรับด้วยความยินดีอย่างจริงใจ พูดคุยทักทายแบบเป็นกันเอง สบตาอย่างเป็น
มิตรทุกครั้ง ที่พูดคุย การแสดงความเป็นมิตรด้วยการสัมผัสและโอบกอดอย่างจริงใจจากครู สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยสร้างความรู้สึก อบอุ่น ปลอดภัย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
 ก่อนเรียนยามเช้า ในเดือนแรกครูอาจใช้กิจกรรมนี้เป็นโอกาสสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย 
แก่นักเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น   
             1. กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ (circle time) เป็นกิจกรรมที่เหมาะส าหรับเด็ก 
ระดับปฐมวัย ในหลายกรณีใช้ขึ้นไปได้จนถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กิจกรรมนี้ ต้องการ
เตรียมจิตใจของเด็ก ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้เป็นทางการ สมมติฐานมีอยู่ว่า นักเรียนแต่ละคน มี 
ความพร้อมไม่เท่ากัน บางคนต้องใช้เวลาปรับตัวมากกว่าคนอื่น คุณครูอาจสังเกตได้ว่า ในเวลาเช้า ใน
ชั่วโมงแรก เด็กอาจมีลักษณะเงียบขรึม ซึม นิ่งเฉย บางคนอาจหวาดกลัวกับสิ่งแวดล้อม  ที่แปลกใหม่ ไม่มี
ความมั่นใจว่า สถานที่แห่งนี้ ห้องเรียนนี้ เพ่ือนกลุ่มนี้ ครูคนนี้ ปลอดภัยส าหรับเขาหรือไม่ จึงแนะน าให้ใช้
กิจกรรมวงกลม เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัว ปรับอารมณ์ พร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปได้ 
 
                                                  ตัวอย่างกิจกรรมวงกลม 
 
                  
 
 
 
 
 
    1.1 นักเรียนนั่งล้อมคุณครูไว้ ให้นักเรียนพูดชื่อขนมที่ชอบกินคนละชื่อ การพูดให้เวียน 
ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้าย ไม่ใช่เลือกให้คนที่พูดเก่งพูด บางคนพูดประโยคเดียว เช่น หนูชอบกินขนมครก  
บางคนพูดยาวมาก ก็ยอมรับได้ทั้งนั้น เพราะไม่ใช่การเรียนหนังสืออย่างเป็นทางการ 
    1.2 คุณครูชวนให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าที่บ้าน เลี้ยงสัตว์ชนิดไหน มันชื่ออะไร หนูดูแล
มันอย่างไร 
    1.3 ให้เอาของเล่นที่ตัวเองชอบมาจากบ้านคนละชิ้น แล้วบอกเพ่ือนสั้นๆว่า มันคืออะไร  
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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 าท่ีคล้ายกับไม่สุภาพ เช่น ใครตดก้นเน่า
ก้นหนอน ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไร เพราะชื่อบอกแล้วว่า เป็นบทร้องเล่นของเด็ก การที่เด็กเล่นกับบทร้อง
เล่นบ่อยๆ จะท าให้ภาษาของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเปล่งเสียง ท าบ่อยๆการออกเสียงก็ชัดเจน 
รวมทั้งยังได้ผลในแง่พัฒนาการทางอารมณ์อีกด้วย บทร้องเล่นนั้น อันที่จริงก็เป็นบทร้อยกรองประเภทหนึ่ง
นั่นเอง 
   3. Brain Gym หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงปกติ เพื่อพัฒนาสมาธิในการเรียนให้มีความพร้อมที่จะท ากิจกรรม และเพ่ือกระตุ้นการท างาน
ระหว่างสมองกับร่างกายให้มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น  Brain Gym จึงเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้สมองมี
ความตื่นตัว และพัฒนาความสามารถในการจดจ าข้อมูล รวมทั้งกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้ 
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สัปดาห์ที่  1   :  การเตรียมความพร้อม 
แผนการสอนวันที่  1                                                               (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 
 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
   ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนใหม่โดยเพลงบรรเลง/บทเพลงช้าๆ เช่น  เพลง สวัสดีเธอจ๋า 
     1. ครูเปิดเพลงหรือร้องเพลง สวัสดีเธอจ๋า    
     2. ครูทักทายนักเรียน ร้องเพลง ให้นักเรียนร้องตามทีละวรรค และร้องเพลงไปพร้อมกัน  
     3. ครูแนะน าตนเอง   พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียน   
     4. นักเรียนท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ 
  การเรียนรู้ 

1. สนทนาเก่ียวกับห้องเรียนใหม่ /เพื่อนใหม่    
2. นักเรียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกับเพ่ือนที่รู้จัก 
3. นักเรียนร้องเพลง พายเรือ  (แบ่งกลุ่ม 3 คน)  แต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลมแล้วทักทายกัน (ถามว่า 

ชื่ออะไร  มาจากไหน  ฯลฯ) ท าความคุ้นเคยกับเพ่ือนในกลุ่ม  แต่ละกลุ่มออกมาแนะน าชื่อเพ่ือนในกลุ่ม 
 

การเรียนรู ้
     1. ครูเปิดเสียงหรือท่องบทร้องเล่นสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน จ าได้เร็ว เป็นค า
คล้องจองเสียงพยัญชนะ สระ  ให้นักเรียนฟังและร้องตาม เช่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก นกเอ้ียง เป็นต้น  
     2. ครูแนะน าการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกัน 
     3. นักเรยีนบอกความรู้สึกท่ีมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ครูแจกกระดาษเปล่าคนละ 1  แผ่น  ให้
เขียนอะไรก็ได้ที่อยากขีดเขียน (ตรวจสอบความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ) 
ก่อนเลิกเรียน 

1. แนะน ากิจกรรมในวันต่อไป  
2. แนะน ามารยาทการลากลับบ้าน การทักทายพ่อ แม่ หรือญาติผู้ใหญ่เมื่อกลับบ้าน     
3. ฝึกการท่องพยัญชนะไทย/อังกฤษ/นับเลข  

     4. แนะน า/ฝึกสวดมนต์ 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท. 3.1 ป.1/1   ส. 1.1 ป.1/4   ศ. 2.1 ป.1/3    ศ. 2.1 ป.1/4     
 

สาระการเรียนรู้ 1. ความอบอุ่นปลอดภัยและความมั่นใจในตนเอง   
                     2. การสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่       
                     3. สัมผัสเสยีงบทร้องเล่น – เตรียมความพร้อมการฟัง     
                     4. การท่องบทกลอน 
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    1. บทร้องเล่น เช่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก นกเอ้ียง    เป็นต้น 
    2. เพลง  “สวัสดีเธอจ๋า  “พายเรือ”          
    3. แผนภูมิพยัญชนะไทย/อังกฤษ ตัวเลขไทย/อารบิก      
    4. บทสวดมนต์  (ในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง             
การสวดมนต์และแผ่เมตตา)  

 
วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
-การเล่าประสบการณ์  
- การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจ 
 

การส ารวจความม่ันใจ 
  - การบอกความรู้สึกเกี่ยวกับ
ห้องเรียน เพื่อน และการมาเรียน
ชั้น ป. 1 
 

ทดสอบความพร้อมของ 
     กล้ามเนื้อมือ 

 

ศิลปะ 
- การท่องบทร้องเล่นได้
ถูกต้อง 
-ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  1   :  การเตรียมความพร้อม 
แผนการสอนวันที่  2                                                            (เวลา 5 ชัว่โมง)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
       1.  ครรู้องเพลงหรือเปิดเพลงบรรเลงหรือบทเพลงช้า ๆ เย็น ๆ หรือเพลงที่ก าลังเป็นที่นิยม เช่น เพลง 
“ดั่งดอกไม้บาน”ก่อนเริ่มทักทาย 
       2.  ครกูล่าวทักทายนักเรียน พร้อมกับสอบถามและฟังความต้องการของนักเรียน 
       3.  นักเรียนจับกลุ่มนั่งเป็นวงกลม แนะน าตนเองภายในกลุ่ม (ครูตรวจสอบสมาชิกแต่ละกลุ่มครบ
หรือไม่) 
       4.  ครูสนทนากับนักเรียน  แนะน าบุคคลและสถานที่ในโรงเรียน    
   การเรียนรู้ 
       1. นักเรียนเข้าแถวตามกลุ่มเดิม 
       2. ครูพานักเรียนเดินส ารวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนสังเกตธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 
       3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย หรือถามตอบเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งในและ
นอกโรงเรียน  
       4. ให้นักเรียนบอกความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประทับใจและไม่ประทับใจ 
       5. น านักเรียนไปพบปะ และแนะน าบุคคลในโรงเรียนให้รู้จัก หรือดูทีป่้ายนิเทศของโรงเรียน 
 

การเรียนรู ้
    1. ฟังเพลง/บทร้องเล่น เช่น บทเพลง  “ดั่งดอกไม้บาน”  หรือบทร้องเล่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก 
ฯลฯ   แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน 
    2. ทบทวนการส ารวจตอนเช้า     
    3. นักเรียนเล่าเรื่องจากสิ่งที่พบเห็นสั้น ๆ ตามความสนใจของแต่ละคน      
    4. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองหรือภาพ สิ่งที่
นักเรียนพบเห็นจากการส ารวจ 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท. 3.1 ป.1/2  ท. 3.1 ป.1/3   ส. 1.1 ป.1/4  ศ. 1.1 ป.1/2  ศ. 2.1 ป.1/3     
 

สาระการเรียนรู้ 1. ความอบอุ่นปลอดภัยและความมั่นใจในตนเอง  
                     2. ความสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักสิ่งแวดล้อม  
                     3. สัมผัสซ้ าเสียงบทร้องเล่น-เตรียมความพร้อมการฟัง   
                     4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
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ก่อนเลิกเรียน 
    1. ครูเล่านิทานสั้นๆ มีข้อคิดให้ฟัง เช่น เรื่อง กระต่ายกับเต่า เพื่อนของเรา เป็นต้น 
    2. นักเรียนท่องพยัญชนะไทย/อังกฤษ/นับเลข   
    3. แนะน าการแต่งกายมาโรงเรียน การกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
    4.สวดมนต์ 
วดมนต 

 
1. บทร้องเล่น เช่น กุ๊กกุ๊กไก่ แมงมุม โยกเยก  เป็นต้น 
2. เพลง  “ดั่งดอกไม้บาน” 
3. นิทาน     “กระต่ายกับเต่า”  และ    “เพ่ือนของเรา” 

     4.  บริเวณโรงเรียน 
     5.  บุคคลในโรงเรียน 
     6.  ป้ายนิเทศแนะน าบุคลากรในโรงเรียน 
 

วัดและประเมินผล 

  สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- การสวดมนต์ด้วยความ
ตั้งใจ 
 

การส ารวจความม่ันใจ 
- การบอกความต้องการ
ของนักเรียน 
- การตอบค าถามและ
แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 
 

การใช้ภาษาหรือการ
สื่อสาร 
- การเล่าเรื่องจากสิ่งที่
พบเห็น 
- การแสดงแนวคิดจาก
นิทานที่ฟัง 

ตรวจผลงาน 
- ภาพวาด 

ศิลปะ 
-การบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  1   :  การเตรียมความพร้อม 
แผนการสอนวันที่  3                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 ก่อนเรียนรู้ 

1. นักเรียนจับมือกัน ล้อมเข้าเป็นวงกลม 
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ โดยครูยืนตรงกลางวงกลม  กล่าวทักทายนักเรียนอย่างเป็นกันเอง 
3. ครูเดินสัมผัส/โอบกอดนักเรียนและพูดคุยให้ก าลังใจนักเรียนทีละคน เพ่ือให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย 

และมีความม่ันใจต่อครู และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
        4. ให้นักเรียนเล่าเหตุการณ์ของตนเองสั้นๆ ตามใจชอบ ให้เพื่อนฟังทีละคนเท่าที่จะเล่าได้ 
การเรียนรู ้

1. Brain Gym กระตุ้นสมองโดยการตบมือ เป็นจังหวะ 
2. ครอู่านบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” ให้นักเรียนฟัง 2-3 รอบ   
3. นักเรียนอ่านบทร้องเล่นตามครู ท าท่าทางประกอบจังหวะ  
4. นักเรียนฝึกท าท่าทาง จากการฟังเสียงพูด และสังเกตท่าทางตามจังหวะ                                                  

(ฝึกจนท าท่าทางได้เร็วขึ้น) 
5. นักเรียนฝึกท าท่าทางประกอบจังหวะพร้อมกัน (แบ่งกลุ่มแข่งขันกัน) 
6. ครูวางสิ่งของบนโต๊ะ เช่น ลูกบอลคละสี/ขนาด  กล่องเปล่าขนาดต่าง ๆ คละขนาด/รูปทรง 
7. ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะครูบ้าง 
8. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 3-5 คน)  
9. แจกอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม ให้กลุ่มละ 1 ชุด ประกอบด้วย กล่องขนาดต่างๆ กลุ่มละ 7-9 ใบ  

ลูกบอลคละสี คละขนาด กลุ่มละ 5-7 ลูก ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแยกประเภทของสิ่งของ อภิปราย
ให้เหตุผลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการแยก เช่น รูปร่าง ลักษณะ สี และขนาด เป็นต้น แล้วน าเสนอหน้า
ห้องเรียน 
        10. ครูให้แต่ละกลุ่มน าเสนองาน ครูสอบถามและให้ก าลังใจให้นักเรียนกล้าพูด น าเสนอวิธีแยก
ประเภทพร้อมบอกเหตุผลประกอบง่ายๆ (ตามท่ีรู้จักและเท่าท่ีพูดได้) 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 3.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2   ค 4.1 ป.1/2  ค  6.1 ป.1/3   ศ 1.1 ป.1/1   
 

สาระการเรียนรู้ 1. ความอบอุ่น ปลอดภัย ความม่ันใจในตนเองและสังคม    
                     2. ทักษะการสังเกต                        
                     3. รูปร่าง/ขนาด   
                     4. สนุกกับการเล่นมือเป็นจังหวะ 
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 การเรียนรู้ 
1. ครูเปิดเพลงหรือร้องเพลง  “โรงเรียนของเราน่าอยู่”  ให้นักเรียนฟัง  
2. ครูตั้งค าถามและสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงให้นักเรียนฝึกคิด ว่าเพลงบอกอะไรบ้าง 
3. ครูให้นักเรียน เข้าแถว ตามกลุ่มเดิม  เดินส ารวจห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ (ที่ยังไม่ครบ)  นักเรียนเล่าสิ่งที่ 

พบเห็นตามที่อยากพูด 
ก่อนเลิกเรียน 

1. แนะน าและอบรมเก่ียวกับมารยาทการอยู่ร่วมกัน การกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
2. แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
3. ท่องบทร้องเล่น เช่น แมงมุม โยกเยก นกเอ้ียง พยัญชนะ  เป็นต้น  
4. สวดมนต์ 

     

 
 
     1. บทร้องเล่น เช่น แมงมุม โยกเยก นกเอ้ียง  กรรไกร ไข่ ผ้าไหม   
     2. เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ 
     3. ลูกบอลคละสีคละขนาด 
     4. กล่องเปล่าหลากหลายรูปทรง คละขนาด เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องนม กล่องขนม  กล่องอุปกรณ์
ต่างๆ 
     5. ห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
      

วัดและประเมินผล 
สังเกต 
  - การร่วมกิจกรรม 
  - การแสดงท่าประกอบ
จังหวะ 
 

ความรู้พื้นฐานทางภาษา             
- การเล่าสิ่งที่พบเห็น 
- การน าเสนองานหน้าชั้น 
-  การตอบค าถามเกี่ยวกับเนื้อหา
เพลง 
 

ตรวจสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เรื่องรูปร่าง  
- การตอบค าถามและการให้เหตุผล
ในเสนอวิธีการแยกประเภทสิ่งของ 

ศิลปะ 
- การอภิปรายเกี่ยวกบัรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งของต่างๆ 
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  1   :  การเตรียมความพร้อม 
แผนการสอนวันที่  4                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
  
ก่อนเรียนรู้ 

1. ทักทายยามเช้า สวัสดีคุณครู สวัสดีเพื่อน แบบไทย   
2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ 

   3.  ครูใหน้ักเรียนนั่งล้อมกันเป็นวงกลม ครูร้องหรือเปิดเพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ให้นักเรียนร้องเพลง
พร้อมกัน ครูท าท่าทางประกอบเพลงให้นักเรียนสังเกตท่าทาง และฝึกท าตามครู เมื่อจ าท่าได้แล้วให้ท าไป
พร้อมๆ กันกับครู 
   4.  นักเรียนนั่งสมาธิ 1 นาที 
การเรียนรู ้
   1. ครูอ่านบทร้องเล่นง่าย ๆ สั้น ๆ เช่น  แมงมุม  ให้นักเรียนฟัง และอ่านออกเสียงตามครพูร้อม ๆ กัน 
   2. ครูชี้บทร้องเล่นทีละค า ให้นักเรียนกวาดสายตา แล้วอ่านออกเสียงตามคร ู
   3. ครสูุ่มให้นักเรียนชี้บทร้องเล่น แล้วอ่านพร้อมกัน 
   4. ครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทร้องเล่น ตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ เช่น บทร้องเล่นนี้กล่าวถึงใคร ท า
อะไร เป็นต้น 
   5. ครูแจกใบงานบทร้องเล่นให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่าน แล้วระบายสีภาพประกอบ 
   6. ครูแจกสิ่งของ 2 ขนาด เช่น ลูกบอลขนาดใหญ่-เล็ก ขวดน้ าพลาสติกขนาดใหญ่-เล็ก เป็นต้น 
   7. นักเรียนเปรียบเทียบขนาดลูกบอล และเปรียบเทียบขนาดของขวดน้ าพลาสติกท่ีครูแจกให้ 
   8. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับขนาดสิ่งของที่มีขนาดแตกต่างกัน (ใหญ่-เล็ก)  
   9. นักเรียนเลือกวาดภาพสิ่งของชนิดเดียวกัน ที่มีขนาดใหญ่-เล็ก แตกต่างกัน พร้อมระบายสีให้สวยงาม 
 
 

การเรียนรู ้
   1. กิจกรรม Brain Gym กระตุ้นสมองโดยการเล่นมือประกอบจังหวะบทร้องเล่น  กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/ 2  ท 3.1 ป.1/3   ค 4.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3                 
ส 1.1 ป.1/4   ศ 1.1 ป.1/2  ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3 
 

 สาระการเรียนรู้ 1.ความคุ้นเคย   
                     2. การสังเกต   
                     3. การฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ   
                     4. รูปร่าง/ขนาด(เล็ก-ใหญ่)               5. สนุกกับการร้องเล่น 
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   2. ครูแนะน ากิจกรรม  ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  โดยครูแจกป้ายชื่อนักเรียนพร้อมแนะน าให้ติดไว้ที่หน้า        
อกเสื้อ    แล้วจึงแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนเดินไปถามชื่อเพ่ือน เขียนชื่อเพ่ือนลงใน
กระดาษให้ได้มากที่สุด (เขียนตามป้ายชื่อ) หรือให้เพ่ือนเขียนชื่อลงในกระดาษที่ให้ 
 
ก่อนเลิกเรียน 

1. แนะน ากิจกรรมในวันต่อไป    
2. ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/นับเลข/พยัญชนะไทย 

    3.   สวดมนต์ 

 

 
1. บทร้องเล่น เช่น   แมงมุม  กรรไกร ไข่ ผ้าไหม  เป็นต้น 
2.  เพลง    “ดั่งดอกไม้บาน”   

     3.   ลูกบอลคละขนาด 
     4.   ขวดน้ าคละขนาด 
     5.   ป้ายชื่อนักเรียนทุกคนในชั้น (ชื่อเล่นหรือชื่อจริง) 
 

วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- การนั่งสมาธิ/การสวด
มนต ์
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง 
- การเล่นมือประกอบ
จังหวะบทร้องเล่น 
 

ความรู้พื้นฐาน
ภาษาไทย 
- การออกเสียงบทร้อง
เล่น 
-  การตอบค าถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาเพลง  
-การตอบค าถาม 
เกี่ยวกับบทร้องเล่น 
- การเขียนชื่อเพ่ือน 
(ลีลามือ) 
 

ตรวจสอบพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์เรื่อง
รูปร่าง/ลักษณะ  
- เปรียบเทียบขนาด
สิ่งของ 
 

ตรวจผลงาน 
 - ภาพวาดระบายสี  

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  1   :  การเตรียมความพร้อม 
แผนการสอนวันที่  5                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า/ครูแนะน าการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน  มารยาท  การฟัง  การพูด 
2. กิจกรรมวงกลมแห่งความไว้วางใจ (ครูทักทายนักเรียนอย่างอบอุ่นพร้อมโอบกอด/สัมผัสนักเรียนทีละ

คน) 
   3. นักเรียนเล่าประสบการณ์สั้น ๆ ตามใจชอบทีละคน (เท่าท่ีเล่าได้)    
การเรียนรู ้
   1. กิจกรรม Brain Gym กิจกรรมเล่นมือประกอบบทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” เป็นต้น 
   2. ครูอ่านนิทานคุณธรรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกัน เช่น แม่ไก่สีแดง น้ าใจนกกระจิบ เป็นต้น 
   3. สนทนา/เกี่ยวกับตัวละครในนิทาน และวิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
   4. นักเรียนวาดภาพ  ตัวละครจากนิทาน  ตามจินตนาการ 
   5. ทบทวนการเรียนเรื่องรูปร่าง สีและขนาด (ใหญ่-เล็ก) โดยครูน าสิ่งของเช่น ส้ม มะนาว กล่องนม 
กล่องขนม ขวดน้ าพลาสติก ขวดน้ าอัดลม เป็นต้น มาวางบนโต๊ะหน้าชั้น แล้วให้นักเรียนจับคู่ออกไปจัด
เปรียบเทียบ ของสองสิ่งว่าสิ่งใดมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันและขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และบอก
เหตุผลประกอบ 
   6. ให้นักเรียนไปหาสิ่งของที่มีรูปร่าง ลักษณะเหมือนกันหรือขนาดเดียวกันกับตัวอย่างที่ครูน ามา แล้ว
น าไปวางกลุ่มเดียวกัน (ครูเตรียมสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกันหรือขนาดเท่ากันไว้) 
   7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสิ่งของที่อยู่กลุ่มเดียวกัน มีขนาดเท่ากัน 
   8. น าภาพนักเรียนที่มีรูปร่างอ้วน 2 คน ผอม 2 คน วางหน้าห้อง 
   9. สุ่มนักเรียนครั้งที่ 1 ออกมาจับคู่ภาพนักเรียนทั้ง 4 คนให้เป็น 2 คู่ 
  10.  ให้นักเรียนบอกเกณฑ์และเหตุผลที่นักเรียนใช้ในการจับคู่ 
  11. สุ่มนักเรียนครั้งที่ 2 อีก 1 คนออกมาจับคู่นักเรียนทั้ง 4 คน ให้เป็น 2 คู่ โดยการจับคู่จะต้องไม่ซ้ ากับ
คนแรก ให้นักเรียนบอกเกณฑ์และเหตุผลในการจับคู่ 
  12. ครูและนักเรียนสรุปการจับคู่ โดยการเปรียบเทียบความอ้วน-ผอม 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 3.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/5    ค  4.1 ป.1/2  ค 6.1 ป.1/3   ส 1.1 ป.1/4                
ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3   พ  3.1 ป.1/2      

 

สาระการเรียนรู้ 1. ความมั่นใจในตนเองและสังคม   
                     2. มารยาทและการปฏิบัติตนกับผู้อ่ืน             3. สนุกกับการเล่นมือและบทร้องเล่น  
                     4.  รูปร่าง/ขนาด  5. ฟังนิทานเพ่ือจินตนาการ  5. รูปร่าง /ขนาด   
                     6. ฝึกการพูด-ฟังเหตุผลคนอื่น  
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การเรียนรู ้

1. กิจกรรม Brain Gym ท่องบทร้องเล่น “โยกเยก”และท าท่าประกอบท่าทาง 
2. ครูแจกป้ายชื่อนักเรียน (ชื่อเล่น) ให้นักเรียนติดหน้าอกเสื้อ  

    3.  นักเรียนเล่นเกมหาเพ่ือน (โดยฟังเพลงแล้วเดินไปเรื่อยๆ เมื่อหยุดเพลง  นักเรียนจะวิ่งหาเพื่อนใน
กลุ่มเดิม  เมื่อครบแล้วให้นักเรียนนั่งลงเป็นวงกลม) 
    4. ครูแจกกระดาษปรู๊ฟ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพเพ่ือนของตนเอง ลงในกระดาษ แล้วเขียน
ชื่อเพ่ือนใต้ภาพ 
ก่อนเลิกเรียน 
    1.ครูแนะน ากิจกรรมในวันต่อไป ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
    2.ท่องบทร้อยกรอง/บทร้องเล่น / พยัญชนะไทย /นับเลข 
    3. สวดมนต์ 
    4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 

   

1. บทร้องเล่น เช่น  กรรไกร ไข่ ผ้าไหม  โยกเยก  เป็นต้น 
2. เกมหาเพ่ือน 
3. นิทาน   - แม่ไก่สีแดง    - น้ าใจนกกระจิบ 

     4.  ผลไม้ที่มีรูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดต่างกัน เช่น ส้ม มะนาว 
     5.  กล่องเปล่าคละขนาด เช่น  กล่องนม  กล่องขนม  
     6.  ขวดเปล่าคละขนาด เช่น ขวดน้ าพลาสติก ขวดน้ าอัดลม 
     7. ภาพเด็กอ้วน-ผอม     

วัดและประเมินผล 

  สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การปฏิบัติต่อผู้อื่น 
- การเล่นเกมตามกติกา  
- การสวดมนต์ด้วยความ
ตั้งใจ 
 

 การสื่อสารและ           
การแสดง
ความรู้สึก  
- บอกความรู้สึก
เกี่ยวกับนิทาน 
 

 ตรวจสอบพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์เรื่องรูปร่าง/
ลักษณะ  
- การให้เหตุผลการเปรียบเทียบ
รูปร่าง/ลักษณะของสิ่งของ 
- การให้เหตุผลในการจัดกลุ่ม
สิ่งของหรือการจับคู่ 

ตรวจชิ้นงาน 
- ภาพวาด ตัวละคร
จากนิทาน  ตาม
จินตนาการ 
 

ศิลปะ 
-ท่องบทร้องเล่นให้ถูกต้อง        -ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

 

 

 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ   ก่อนนักเรียนเล่นเกม  ครูต้องตกลงเรื่องกติกามารยาทในการปฏิบัติตนกับผู้อื่น 
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น  กุ๊ก กุ๊ก ไก ่
กุ๊ก กุ๊ก ไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบๆ 

แม่ก็เลียบคุ้ยดิน ท ามาหากิน ตามประสาไก่เอย 
 

 บทร้องเล่น กรรไกร ไข ่ผ้าไหม 
กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม ไขห่นึ่งใบ สองบาทห้าสิบ 
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร 

ท่าทางประกอบบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 1.  ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน  ผู้น าสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง 
 2.  สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”  จนคล่อง 
 3.  ผู้น าสาธิตแสดงท่าทางประกอบการรอ้งดังนี ้
     กรรไกร  -  ยกมือทัง้สองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชีก้ับนิ้วกลางกางออก  
เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง 

     ผ้าไหม   -  กางนิ้วแยกพองาม ออกทั้ง 10 นิ้ว  ฝ่ามอืหันเข้าตัวเอง 
     ไข ่        -  ก ามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น   

    1  ใบ     -  ชูน้ิวชี ้ทั้งสองมือขึ้น 
     สองบาท  -  ชูน้ิวชี้และนิ้วกลางทั้งสองมอื หันหลังมือเข้าหาตัวเอง 
     ห้าสิบ     -  ยกมือทั้งสอง กาง 5นิ้วหันหลังมือเข้าหาตัวเอง  
 4.  เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนท าตาม 
 5.  ร้องเพลงพรอ้มกับให้ทุกคนท าทา่ทางประกอบ 
 
 
  
 

บทร้องเล่น 
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เพลง 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

เพลงโรงเรียนของเรา 
โรงเรียนของเราน่าอยู่    คุณครูใจดีทุกคน    เด็ก เด็ก ก็ไม่ซุกซน 

พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน    ชอบมา ชอบมา โรงเรียน 

  เพลง สวัสดีเธอจ๋า 
สวัสดีเธอจ๋า  เรามาพบกัน 
เธอกับฉัน  สวัสดี สวัสดี 

 

บทร้องเล่น “นกเอี้ยง” 
นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒ่า 
ควายกินข้าว นกเอี้ยงหัวโต 

 

 

เพลง ดั่งดอกไม้บาน 
ลมหายใจเข้า   ลมหายใจออก   ดั่งดอกไม้บาน    

ภูผาใหญ่กวา้ง  ดั่งสายน้ าฉ่ าเย็น   ดังนภาอากาศอันบางเบา 
 

 

บทร้องเล่น  แมงมุมขยุ้มหลังคา 
 
 

จ านวนผู้เล่น : ผู้เล่น 2-4 คน 
วิธีเล่น :  ผู้เล่นใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หยิบหลังมือของคนแต่ละคนสลับกัน เช่น คนท่ี 
2 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือซ้ายของคนที่ 1 คนท่ี 3 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือของคนท่ี 2 คน
ท่ี 4 ใช้มือซ้ายหยิบหลังมือซ้ายของคนท่ี 3 จากนั้นคนที่ 1 ใช้มือขวาหยิบหลังมือซ้าย
คนของคนที่ 4 คนท่ี 2 หยิบหลังมือขวาของคนที่ 1 ต่อๆ กันไปแล้วผู้เล่นทุกคนก็ยก
มือท่ีหยิบกันต่อๆ นั้น ขึ้นๆ ลงๆพร้อมกับร้องเพลงประกอบการเล่น พอร้องถึงวรรค
สุดท้ายก็ปล่อยมือพร้อมๆ กันแล้วเริ่มเล่นใหม่ 
 

 

แมงมุม ขยุม้หลงัคา แมวกินปลา หมากัดกระพุ้งกน้ 

บทร้องเล่น โยกเยก                                        
 โยกเยกเอย น้ าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ  

  หมาหางงอ กอดคอโยกเยก 
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นิทาน 

นิทานกระต่ายกับเต่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              วันหนึ่ง ณ ป่าใหญ่ กระต่ายตัวหนึ่งเยาะเย้ยถากถางเต่าว่าขาสั้น และเดิน 
เชื่องช้า เมื่อเต่าได้ยินก็หัวเราะ   และตอบกลับไปว่า “ข้าจะเอาชนะเจ้าในการแข่งวิ่งให้ได้ 
แม้ว่าเจ้าจะวิ่งเร็วพอ ๆ กับลมก็ตาม” กระต่ายเชื่อมั่นในความเร็วของตนเองและคิดว่าเต่า
เอาชนะไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงยอมรับข้อเสนอนั้น พวกมันตกลงกันว่าจะให้สุนัข
จิ้งจอกเป็นคนเลือกเส้นทาง และก าหนดเส้นชัย เมื่อถึงวันนัดหมาย กระต่ายกับเต่า 
ก็เร่ิมต้นพร้อมกันบนเส้นทางท่ีสุนัขจิ้งจอกก าหนดไว้ เต่าไม่เคยหยุดแม้ชั่วขณะเดียว  
มันเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ าเสมอตรงไปยังจุดหมาย แม้กระต่ายนั้นจะวิ่งเร็วกว่าเต่า แต่เมื่อ
ใกล้ถึงปลายทางมันกลับนอนพักท่ีข้างทางอย่างชะล่าใจ และผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว  
ในท่ีสุดกระต่ายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและรีบวิ่งให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่ก็สายไปเสียแล้ว 
เมื่อมันมาถึงเส้นชัยก็พบว่าเต่าก าลังหลับอย่างสบายหลังจากที่เพียรพยายามจนประสบ 
ชัยชนะ 
          ค าถามส าคัญ 

1.           1.  ตัวละครส าคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง 
2.           2.  ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 
3.           3.  นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด 
4.           4.  ถ้านักเรียนบอกกระต่ายได้ นักเรียนจะบอกกระต่ายว่าอย่างไร 
5.           5.  นักเรียนเคยท าอะไรที่มีลักษณะแบบเต่าบ้าง  นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
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นิทาน เรื่อง.... แม่ไก่สีแดง 
 ในบ้านหลังหนึ่งมีสัตว์ 4 ชนิดคือ หมู แมว เป็ด และแม่ไก่สีแดง แม่ไก่สีแดง
เป็นสัตว์ท่ีขยันกว่าตัวอื่นๆ วันหนึ่งชาวนาจึงให้ข้าวมากระบุงหนึ่ง แม่ไก่ถามเพื่อนๆ
ว่า "มีใครจะช่วยฉันต าข้าวบ้าง "หมู แมว เป็ด ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ไม่!" 
จากนั้นแม่ไก่ก็ถามต่อว่า "ใครจะช่วยฉันขูดมะพร้าวบ้าง"  สัตว์ทุกตัวก็ตอบอีกว่า 
"ไม่"  แม่ไก่สีแดงไปที่กระต่ายขูดมะพร้าว ขูดมะพร้าว คั้นกะทิจนเสร็จ แม่ไกแ่ดงก็
ถามอีกว่า"มีใครจะช่วยฉันติดไฟบ้าง "สัตว์ทุกตัวก็ปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจาก
แม่ไก่สีแดง พอแม่ไก่สีแดงติดไฟเสร็จแล้วก็เร่ิมหยดน้ าแป้งและน้ ากะทิลงในเบ้าขนม
ครก พอขนมครกนั้นสุกไดท่ี้ ก็ส่งกลิ่นหอมหวนชวนรับประทาน หมู แมว และเป็ด
ต่างก็วิ่งมาดูขนมครกรู้สึกอยากกินขนมครกนั้นเป็นอย่างมากแม่ไก่สีแดงก็ถามว่า "มี
ใครอยากช่วยฉันกินขนมครกบ้าง" หมู เป็ดและแมว รีบตอบโดยเร็วว่า "ฉันจะช่วย" 
แต่แมไ่ก่สีแดงตอบว่า “อย่าช่วยฉันเลยฉันท าทุกอย่างได้เอง ฉันต าข้าว โม่แป้ง             
ขูดมะพร้าว ติดไฟ แคะขนมครกเอง และฉันก็จะกินขนมครกของฉันเองเหมือนกัน"  
แล้วแม่ไก่สีแดงก็ยกจานขนมครกไปนั่งกินตามล าพัง  "แต่จริง ๆ แล้วแม่ไก่สีแดงก็
อยากให้เพื่อนๆ มากินขนมครกด้วยกัน แต่คิดว่าควรให้เพื่อนๆ ส านึกสักครั้งว่า ไม่
ควรเอาแต่สบายให้เพื่อนท างานอยู่คนเดียวแล้วหวังผลแต่จะสบาย” หมู เป็ด และ
แมว รู้สึกเสียใจมาก ดังนั้นในวันต่อๆ มาพวกเพื่อนๆ จึงไม่ปล่อยให้แม่ไก่สีแดงต้อง
ท างานตามล าพังอีก แต่จะช่วยกันท างานเสมอ แม่ไก่สีแดงรู้สึกสบายใจ เพื่อนๆ ก็มี
ความสุข 
ค าถามส าคัญ 

        1) ตัวละครส าคัญในเร่ืองมีอะไรบ้าง 
        2) ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นท่ีไหน       
        3) นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด 
        4) ถ้านักเรียนบอกกับ หมู เป็ด และแมว ได้จะบอกว่าอย่างไร 
        5) ถ้านักเรียนเคยเจอสถานการณ์ท่ีมีลักษณะแบบแม่ไก่สีแดงบ้างนักเรียนรู้สึกอย่างไร 
 


