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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน 
 

แผนการสอนวันที่ 61                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล  (อังกฤษ) 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลง ประกอบท่าทาง เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”  
2. ทบทวน สระเอะ สระอัว 
 2.1 ท่องบทร้องเล่น ตาเฮะกะตาฮะ และลิงกับตาขรัว 
 2.2 นักเรียนช่วยกันคิดค าและบอกความหมายของค าที่ประสมด้วยสระเอะ สระอัว เช่น เอะอะ เกะกะ  
ตาเฮะ เปะปะ เละทะ เตะบอล แม่วัว ใบบัว หัวใจ เป็นต้น 
 2.3 ครูเขียนค าที่นักเรียนบอก นักเรียนอ่านเป็นค าพร้อมกัน อ่านเป็นกลุ่ม และสุ่มอ่านทีละคน 
 2.4 นักเรียนเลือกค าจากที่อ่านมาเขียนแต่งประโยคคนละ 5 ประโยค และวาดภาพประกอบ 
 2.5 นักเรียนช่วยกันคิดหาค าสระโอะ จากประสบการณ์ เช่น ขาโต๊ะ โป๊ะไฟ โละของ แกงโฮะ เป็นต้น 
 2.6 สนทนาเพ่ือหาความหมายของค า 
 2.7 นักเรียนเขียนค า วาดภาพประกอบค า แล้วระบายสี 
3. การลบ : ความหมายการลบ (เอาออกไป) 
 3.1 ครูและนักเรียนพูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมที่ผ่านมา 
 3.2 ครูน าภาพขึ้นมาติดบนกระดานแล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง (รูปรถในลานจอดรถ มีรถ 4 คัน) 
 
 
 
  

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/2  ท 4.1 ป.1/1  ท 4.1 ป.1/2 
ท 4.1 ป.1/3   ท.5.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/1  พ 4.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/3   ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3 
ศ 3.1 ป.1/2   ต 1.2 ป.1/4   ต 4.2 ป.1/1      

 

สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า สระเอะ สระอัว สระโอะ  
                     2. การลบ : ความหมายการลบ      
                     3. การใช้อุปกรณ์และการวาดภาพระบายสี  
                     4. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ   
                     5. ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน :  Things  in classroom 
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 3.3 นักเรียนออกมาเล่าเรื่องจากภาพให้เพ่ือนฟัง (มีรถจอดอยู่ 4 คัน มีรถ 2 คันวิ่งออกไปเหลือรถ 2 คัน) 
 3.4 ครูถามนักเรียนว่าที่เหลือ 2 คัน เพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไร ช่วยอธิบายให้เพื่อนฟัง ครูให้นักเรียน
แสดงโดยการใช้กระดุมแม่เหล็กประกอบการอธิบาย  
      ครู : ติดบัตรค าตามท่ีนักเรียนเล่า “เอาออกไป, เหลืออยู่” (เน้นค าว่าเอาออกไป) 
 3.5 ครูน าภาพลานจอดรถมาติดให้นักเรียนดู แล้วถามว่ามีรถเหลือกี่คัน ให้นักเรียนช่วยอธิบายโดยใช้
กระดุมแม่เหล็กแทนรถ  
 3.6 ครูน าเสนอภาพ “เด็กผู้ชายกับบล็อก” 
แล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไร (ภาพเด็กผู้ชายกับบล็อก เด็กผู้ชายเอาบล็อกใส่/เด็กผู้ชายเอาบล็อกออก) 
จากนั้นครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าเรื่อง (เด็กผู้ชายมีบล็อกในถาด 3 บล็อก เอาใส่อีก 1 จะเป็น 4 
บล็อก / เด็กผู้ชายมีบล็อกในถาด 4 บล็อก เอาออกไป 1 จะเหลือ 3 บล็อก)  
     3.7 ครถูามนักเรียนว่าวิธีท าทั้งสองแบบเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไง (อันแรกเพ่ิมขึ้น/อันที่สองลดลง) 
          บทบาทครู : ใช้ค าถาม “แล้วแบบไหนที่เหมือนกับเรื่องรถ” (แบบที่สอง เอาออกไป) 
 3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้  
      จ านวนสิ่งของที่มีอยู่ จ านวนสิ่งของที่เอาออกไปและจ านวนสิ่งของที่เหลืออยู่ 
 ครู : ใช้ค าถาม “ในภาพแรกจ านวนรถเพ่ิมหรือลด” (ภาพรถจอดในลานจอกรถ) 
       (มีรถจอดอยู่ 4 คัน/เดิมมีรถอยู่ 4 คัน) 
     ครู : ใช้ค าถาม “แล้วถัดมาล่ะ” (ภาพรถวิ่งออกไป) 
        (มีรถขับออกไป 2 คัน/รถวิ่งออกไป 2 คัน) 
  ครู : ใช้ค าถาม “แล้วภาพสุดท้ายล่ะ” (ภาพรถจอดในลานจอดรถ 2 คัน) (เหลือรถอยู่ 2 คัน) 
    3.9 ครูให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทตามเรื่องที่เล่าแต่ละข้ันตอนเพื่อท าความเข้าใจค าว่าเอาออกไป
ว่าเป็นอย่างไร จากนั้นครูให้นักเรียนใช้ภาพบล็อกและเล่าเรื่องราวพร้อมกับแสดงประกอบการเล่าเรื่อง 
 
 
การเรียนรู้  
1. Brain Gym นักเรียนหลับตา มือซ้ายลูบขาซ้ายตนเองเป็นวงกลม มือขวาตีขาขวาด้วยสันมือ 
2. สุขบัญญัติในโรงเรียน 
 2.1 ครูสอนเรื่องแนวปฏิบัติในการล้างมือ 7 ขั้นตอน ใช้โปสเตอร์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 นักเรียนฝึกปฏิบัติล้างมือตามข้ันตอน   
 2.3 ครพิูมพ์ภาพ  “การล้างมือ 7 ขั้นตอน” ลงในกระดาษสติกเกอร์ ให้นักเรียนน าไปติดไว้ในห้องน้ า 
หรือโรงอาหารของโรงเรียน รวมทั้งน าไปติดที่บ้าน  

ภาคบ่าย 
 



355 

 2.4 นักเรียนแสดงความรู้สึกท่ีได้รับจากการปฏิบัติ 
3.  ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน :  Things  in classroom 
       3.1 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน 
       3.2  นักเรียนเล่นเกม Memory Game  โดยครูน าสิ่งของที่ต้องการให้ทราบวางไว้บนโต๊ะและน าผ้า
มาคลุมไว้ จากนั้นให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มละ 1 คน มาดูสิ่งของที่ครูเปิดผ้าให้ดูแล้วรีบวิ่งไปบอกเพ่ือนว่ามีสิ่ง
ใดบ้าง ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันจ าสิ่งของนั้น ๆ  
       3.3  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกว่าจ าอะไรได้บ้าง กลุ่มใดบอกได้มากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 
       3.4  ครูเปิดผ้าคลุมสิ่งของออกแล้วแสดงให้นักเรียนดูทีละชิ้นพร้อมกับพูดเป็นภาษาอังกฤษทีละค าจน
ครบ   (Pen, pencil, book, ruler bag, chair) 
       3.5  ให้นักเรียนออกเสียงค าศัพท์ที่ตรงกับสิ่งของนั้น 
       3.6 ให้นักเรียนอาสาสมัครหยิบสิ่งของให้เพื่อนดูและให้เพื่อนขอของสิ่งนั้นโดยใช้ประโยค  
                “Give me a _________, please.” เพ่ือนหยิบของสิ่งนั้นให้  
                  นักเรียนรับสิ่งของนั้นพร้อมกับพูดว่า “Thank you.”   
                  นักเรียนที่ส่งของให้ตอบว่า “You’re welcome.”  ให้นักเรียนท าเช่นนี้จนครบทุกค า 
       3.7  แจกใบงานให้นักเรียนวงกลมรูปภาพค าที่ครูบอก  (Pen, pencil, book,  ruler , bag, chair) 
      3.8  น าผลงานแสดงหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนทุกคนแสดงหรือชี้สิ่งของให้ตรงกับที่ครูบอก 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน าการเรียนรู้วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น “ตาเฮะกะตาฮะ” 
4. สวดมนต์ 
     
      
 
1. บทร้องเล่น  “ตาเฮะกะตาฮะ” และ “ลิงกับตาขรัว” 
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” 
3. ภาพประกอบการลบ 
4. ภาพเด็กผู้ชายกับบล็อก 
5. ภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 
สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ภาษาไทย 
 - การเขียนสื่อ
ความหมาย 
- การเขียนสะกดค า 
- การอ่านออกเสียง 
- การท่องอาขยาน 

คณิตศาสตร ์
- การให้เหตุผล 
- ความถูกต้องของการ
หาค าตอบทาง
คณิตศาสตร์ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การปฏิบัติตนตาม   
สุขบัญญัติ 

ศิลปะ 
- การวาดภาพ ระบายสี 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
 

ภาษาอังกฤษ 
- พูดขอและให้ข้อมูล
ง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเอง
ตามแบบท่ีฟัง 
- บอกชื่อสิ่งของที่อยู่ใน
ห้องเรียนได้ 
- สามารถบอกสิ่งของที่
ต้องการจากเพ่ือนได้ 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ   
    กรณีท่ีครผูู้สอนจะออกแบบการเรียนรู้บูรณาการกับวันส าคัญทางศาสนา สัปดาห์นี้อาจจะอยู่ในช่วง
วันอาสาฬหบูชา เรื่อง วันส าคัญทางศาสนา  
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน 

 

แผนการสอนวันที่ 62                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทาย ยามเช้า แบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (ภาษาอังกฤษ) 
2. เล่าประสบการณ์ประจ าวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ ครอบครัว เพ่ือน- ครู) 
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym นักเรียนหลับตา มือซ้ายลูบขาซ้ายตนเองเป็นวงกลม มือขวาตีขาขวาด้วยสันมือ 
2. สระโอะ 
 2.1 ครูอ่านบทร้องเล่นโต๊ะเอ๋ยโต๊ะ จากแผนภูมิให้นักเรียนฟัง 1 รอบ 
 2.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้องเล่นโต๊ะเอ๋ยโต๊ะพร้อมกับเคาะจังหวะ 
 2.3 นักเรียนบอกค าและความหมายของค าที่มีสระโอะจากบทร้องเล่น 
 2.4 ฝึกประสมค าแจกลูกสระโอะ 
 2.5 นักเรียนช่วยกันคิดหาค าและบอกความหมายของค าที่มีสระโอะ จากประสบการณ์ เช่น ขาโต๊ะ 
โป๊ะไฟ โละของ แกงโฮะ เป็นต้น 
 2.6 นักเรียนเขียนค าและน าค ามาแต่งประโยคคนละ 5 ประโยค 
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ 
   3.1 ครูพูดถึงกิจกรรมที่ผ่านๆ มาในชั่วโมงที่แล้ว (รถออกจากลานจอดรถ /เอาบล็อกออก) 
 3.2 สถานการณ์ “ไข่ไก่ในรัง” ครูเล่าเรื่องว่า ครูมีไข่ไก่ในรัง 5 ฟอง ต่อมาครูอยากจะเอาไข่ไก่ไปฝากให้
คุณลุงเข้าตู้ฟักไว้ 2 ฟอง ครูจะท าอย่างไรดี (ตัดออก/เทออก) 
 3.3 ครูให้นักเรียนมาช่วยน าไข่ไก่ไปใส่ในรังใหม่ 
 3.4 ครูมไีข่ไก่ 5 ฟอง เอาออก 2 ฟอง จะมไีข่ไก่อยู่เท่าไร ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษบรู๊ฟ 
 3.5 นักเรียนท ากิจกรรม 
 3.6 นักเรียนน าเสนอผลงาน 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท.1.1 ป.1/1  ท.1.1 ป.1/2   ท 4.1 ป.1/2   ท 4.1 ป.1/3   ค.1.2 ป.1/1  
ส 3.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/4   ศ 3.1 ป.1/1   ศ 3.1 ป.1/2   ต 1.2 ป.1/4   ต 4.2 ป.1/1      

 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน ประสมค าแจกลูกสระโอะ การอ่านบทร้อยกรอง  
                     2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์    
                     3. การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด   
                     4. การอ่านบทร้องเล่นประกอบจังหวะ   
                     5. ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน :  Things  in classroom 
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 3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) จ านวนไข่ไก่ในรัง จ านวนไข่ไก่ที่ตักออก จ านวนไข่ไก่ที่เหลือ ครูถามนักเรียนว่าในรัง  
มีไข่ไก่อยู่กี่ฟอง (5 ฟอง) น าออกไปกี่ฟอง (2 ตัว) แล้วตอนนี้มีไข่ไกเ่หลือยู่ในรังกีฟ่อง (3 ฟอง) 
  2) ประโยคสัญลักษณ์การลบเขียนอย่างไร ต าแหน่งการวาง ตัวตั้ง ตัวลบ ตัวที่เหลือ 
   - ครูถามว่าเราจะเขียนสัญลักษณ์อะไรแทนการเอาออกไป และเขียนสัญลักษณ์อะไรแทน  
การเหลือ  
   - แทนการเอาออกไป และ = แทนค าว่าเหลือ  
   - ถ้านักเรียนตอบได้ให้นักเรียนออกมาเขียนให้เพ่ือนดูหน้าห้อง แต่ถ้าไม่ได้ครูก็บอก 
เครื่องหมาย – และ = พร้อมทั้งบอกความหมายของเครื่องหมาย  
  3) ความหมายของการลบ (เอาออกไป-น าออก) 
   - ครูถามนักเรียนว่าถ้าจะใช้บล็อกแทนจ านวนไข่ไก่ได้อย่างไร ให้นักเรียนออกมาเขียนบล็อก
แทนจ านวนไข่ไก่ (นักเรียนเขียนบล็อก 5 บล็อกแทนไข่ไก ่5 ฟอง) 
   - ครูถามนักเรียนว่าท าอย่างไรให้คนอ่ืนรู้ว่าเราน าไข่ไก่ออกไปแล้ว 5 ฟอง โดยให้แสดงให้ดูจาก
บล็อกท่ีเขียนเมื่อสักครู่  (กากบาท หรือ การวงกลม จ านวนไข่ไก่ที่ถูกน าออกไป) 
   3.8 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 34 
 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลง ยามว่าง  
2. การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
  2.1 ครูใช้โปสเตอร์ “บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงานส าหรับเยาวชน” สอนเรื่องการประหยัด
พลังงานและการประหยัดสิ่งต่าง ๆ  
  2.2 ให้นักเรียนเลือกท าแนวปฏิบัติในการประหยัดของตัวเองคนละ 3 ข้อ โดยจัดท าโปสเตอร์ เขียน
ข้อความและวาดภาพประกอบ น าไปติดไว้เพ่ือเตือนใจตัวเองที่บ้าน  
     2.3 ให้นักเรียนดูภาพหลอดยาสีฟันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชุดดินสอทรงใช้ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ แล้วแสดงความรู้สึกต่อการใช้สิ่งของ นักเรียนตั้งปณิธานเรื่องการประหยัดใช้สิ่งของ
ให้หมด  
 3.  การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน :  Things  in classroom 
         3.1  ครูทบทวนค าศัพท์   “ Pen, pencil, book, ruler, bag,  ”  โดยให้นักเรียนหยิบสิ่งของใน
ห้องเรียนพร้อมพูดค าศัพท์ 
         3.2  ครูให้นักเรียนฝึกซ้ าเป็นกลุ่มและเป็นคู่ โดยใช้ค าและประโยคต่อไปนี้  
                    Give me a ___________. “ Pen, pencil, book, ruler , bag,”   
           Here you are. 
  Thank you. 
  You’re welcome. 
ให้นักเรียนท าเช่นนี้จนครบทุกค า (สลับกันถามและตอบ)  

ภาคบ่าย 
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         3.3  ครูสนทนาเปรียบเทียบการแสดงออกถึงมารยาทในการขอบคุณ ที่เป็นมารยาทไทยและแบบ
สากล (ภาษาอังกฤษ)  ใช้ค าThank you.   
         3.4  นักเรียนท าพจนานุกรมภาพ จากค า  “Pen, pencil, book, ruler , bag”   
ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน  
2. รายงานการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ คุ้มค่า  
3. ท่องบทร้องเล่น โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ  
4. สวดมนต์ 
 
 
 
1. แผนภูมบิทร้องเล่น “โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ” 
2. เพลง “ยามว่าง”  
3. สถานการณ์ “ไข่ไก่ในรัง” 
4. แบบฝึกที่ 34 
5. ขวดโหล  
6. ปลา 5 ตัว (สิ่งของอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) 
7. โปสเตอร์ “บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงานส าหรับเยาวชน” 
8. ภาพหลอดยาสีฟันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
9. ภาพชุดดินสอทรงใช้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม  

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 34 
- พจนานุกรมภาพ 
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงการ
บอกความหมายของค า  
และการเขียนสะกดค า 
- การเรียบเรียงค าเป็น
ประโยคง่ายๆ 

คณิตศาสตร์  
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ และการหา
ค าตอบ 
 

สังคมศึกษาฯ 
- การประหยัดพลังงาน 
 

ศิลปศึกษา 
- ความสนุกสนานในการ
ร่วมกิจกรรม 

ภาษาต่างประเทศ 
- การพูดโต้ตอบ 
- การบอกความต้องการ
ของตนเองกับผู้อื่น เช่น
การขอสิ่งของจากเพ่ือน 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน 
 

แผนการสอนวันที่ 63                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (อังกฤษ) 
2. เล่าประสบการณ์ประจ าวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ ครอบครัว เพ่ือน- ครู) 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม และท าท่าทางประกอบ 
2. สระโอะ  
 2.1 ครูอ่านนิทานสระโอะ ให้นักเรียนฟัง นักเรียนตอบค าถามจากนิทานที่ฟัง 
 2.2 นักเรียนอ่านนิทานพร้อมกับครู อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล 
 2.3 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครในนิทาน 
 2.4  นักเรียนหาค าในนิทานที่มีสระโอะ  และบอกความหมายของค า  เขียนสะกดค า  น ามาแต่งเป็น
ประโยค 
 2.5 นักเรียนอ่านประโยค อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล 
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ 
 3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (ไข่ไก ่เอาออกไป เหลือไข่ไก่การลบ) 
     3.2 สถานการณ์ “กินขนม” ครูน าเสนอภาพข้อ 1 (กินขนม) จากภาพนักเรียนเห็นอะไร (เด็กกับขนม /
ขนมมี 4 ชิ้น/กินขนมไป 1 ชิน้) 
 3.3 ครูให้นักเรียนลองคาดเอาผลของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง (กินขนม 1 ชิ้น /กินขนม 2 
ชิ้น / กินขนม 3 ชิ้น / กินขนม 4 ชิ้น) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 3.1 ป.1/2   ท 3.1 ป.1/3   ท 4.1 ป.1/1  
ท 4.1 ป.1/3   ท 5.1 ป.1/2   ศ 1.1 ป.1/3  ศ 1.1 ป.1/5   ศ 2.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/4   ศ 3.1 ป.1/1  
ศ 3.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/1   ค 1.2 ป.1/2   ค 6.1 ป.1/3  ว. 3.1 ป.1/1   พ 5.1 ป.1/1 พ 5.1 ป.1/2 

 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียนค าที่มีสระโอะ การอ่านบทร้อยกรอง    
                     2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ      
                     3. ความปลอดภัยในโรงเรียน    
                     4. การวาดภาพระบายสี การแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่น  
                     5. การระบุคุณภาพวัสดุที่ใช้                  
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 3.4 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง “ให้นักเรียนหาว่ามีขนม เหลือ จ านวนเท่าไรได้บ้าง” โดยเขียน
แสดงวิธีคิดลงในกระดาษปรู๊ฟ 
 3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนและให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 3.6 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้น 
 3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) จ านวนขนมที่มีอยู่แล้ว ที่กินไป และเหลือ 

จ านวนขนมที่มีอยู่(เดิม) จ านวนขนมที่กินไป จ านวนขนมที่เหลือ 
4 0 4 
4 1 3 
4 2 2 
4 3 1 
4 4 0 

  2) ประโยคสัญลักษณ์การลบ(ตัวไหนใช้แทนอะไร) 
จ านวนขนมท่ีมีอยู่(เดิม) จ านวนขนมท่ีกินไป จ านวนขนมท่ีเหลือ ประโยคสัญลักษณ์ 

4 0 4 4-0= 
4 1 3 4-1= 
4 2 2 4-2= 
4 3 1 4-3= 
4 4 0 4-4= 

ตัวหน้าใช้แทน จ านวนขนมที่มีอยู่แล้ว ตัวหลังใช้แทนขนมที่กินไป  
      3) ความหมายของการลบ (เอาออกไป) 
  - ครูใช้ค าถาม “จากภาพเด็กท าอะไรนะ/จากภาพเป็นยังไง” (เด็กกินขนม/มีขนมอยู่แล้วเด็กกินขนม) 
  - ครูใช้ค าถาม “กินแล้วเป็นอย่างไร” (กินแล้วจะมีขนมเหลือ) 
  - ครูติดภาพ “เด็กให้ดอกไม้” และใช้ค าถาม “แล้วภาพนี้ล่ะเป็นยังไง” (เด็กผู้ชายเอาดอกไม้ให้
เด็กผู้หญิง) 
  - ครูใช้ค าถาม “ช่วยอธิบายให้เข้าใจว่าให้ยังไง” (มีดอกไม้อยู่ 3 ดอก เอาให้เด็กผู้หญิงไป 2 ดอก  
จะเหลือดอกไม้กับเด็กผู้ชาย 1 ดอก) 
 * ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่าอย่างไร (3-2= ตอบ 1) 
 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง เพลงฮอกกี้ ท าท่าเต้น เพลงฮอกกี้  
2. ความปลอดภัยในโรงเรียน 
 2.1 นักเรียนพิจารณาข้อมูลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ในโรงเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว ครูถามถึง
เหตุผลที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกา ดังนี้ 
  1) ครูถามว่า “ท าไมนักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎกติกา” แล้วเขียนบนกระดาน 
  2) นักเรียนตอบค าถามทีละคน ครูเขียนค าตอบแต่ละคนลงบนกระดาน โดยนักเรียนอาจใช้กระดาษ
การ์ดทีเ่คยเขียนไว้แล้วประกอบ 

ภาคบ่าย 
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  3) น าการ์ดทั้งหมดมาวางบนโต๊ะ จัดกลุ่มข้อมูล ใช้ปากกาเคมีวงรอบ และเขียนชื่อกลุ่มของข้อมูลไว้ 
เช่น เพ่ือแสดงความเป็นเด็กดี เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 2.2 นักเรียนคิดวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนในโรงเรียนและระหว่างเดินทางกลับบ้านลงในผัง
ความคิด  Mind map  ดังตัวอย่าง 

 2.3 นักเรียนน าข้อความจาก Mind map ไปวางแผนจัดท าแผ่นโปสเตอร์ โดยร่างว่าจะใช้เส้นสีภาพ 
สัญลักษณ์ หรือข้อความอย่างไรบ้าง  
3. ครู/นักเรียนร่วมกันก าหนดกติกา การเล่นเกมอีกาฟักไข่  แล้วเล่นเกมอีกาฟักไข่ 
ก่อนเลิกเรียน  
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. สะท้อนการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/ คุ้มค้า  
4. ท่องบทอาขยาน บทร้อยกรอง เช่น โต๊ะ เอ๋ย โต๊ะ  
5. สวดมนต์ 
 
 
 
1. บทร้องเล่น “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”  “โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ” 
2. เพลง  “ฮอกก้ี” 
3. นิทาน สระโอะ (ครูพิจารณาตามความเหมาะสมหรือแต่งเอง) 
4. สถานการณ์ “กินขนม” 
5. เกมอีกาฟักไข่ 
6. ภาพเด็กกับขนม 
7. ภาพเด็กให้ดอกไม้ 
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ในโรงเรียน 
9. ความรู้ส าหรับครู เรื่อง 8 จุดอันตรายในโรงเรียน 
 
 
 

ดินสอ 
กรรไกร 

การขึ้นรถ
กลับบ้าน 

การเล่น
กีฬา เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน 

ถืออย่าง
ระมัดระวัง 

ไม่เดินบนรถ 

เข้าแถว
เวลาขึ้น 

ไม่ยื่นแขน ขา หรือ ศีรษะออกจากรถ 

ขณะตัดไม่พูดคุย
หรือท างานอ่ืน 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 

ภาษาไทย  
- การอ่าน การเขียน
สะกดค า 
 -การพูดตอบค าถาม 
แสดงความคิดเห็น 
- การเขียนพยัญชนะ 
วรรณยุกต์ ตัวเลข 
- การท่องบทร้องเล่น 

คณิตศาสตร์  
- การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา การ
ให้เหตุผล และการหา
ค าตอบ 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี  
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น 
- ความสนุกสนาน 

วิทยาศาสตร์ 
- การบอกคุณสมบัติของ
วัสดุที่ใช้ในการท างาน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การบอกอันตรายในโรงเรียน 
- การบอกแนวปฏิบัติในการอยู่
อย่างปลอดภัยในโรงเรียน 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ   
    ครูให้นักเรียนไปบันทึกความดีง่ายๆ ที่ท าดีต่อครอบครัว สังคม มิจิตอาสา ให้นักเรียนเตรียม
น าเสนอเรื่องการท าความดีต่อไป 
     ภาษาไทย  ครแูนะน าให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาภาษาไทย หน่วยการ
เรียนรู้ ตามหา  เรื่อง การอ่านแจกลูก การสะกดค า สระโอะ โอ เอาะ ออ ในเวลาว่างภาคบ่าย 
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน 
 

แผนการสอนวันที่ 64                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (ภาษาอังกฤษ) 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู) 
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ก ามือสองข้าง ยื่นแขนตรงไปข้างหน้าให้แขนคู่กัน เคลื่อนแขนทั้งสองข้างพร้อมกัน หมุน
เป็นวงกลม สองวงต่อกัน คล้ายเลข 8 ในแนวนอน 
2. สระเอา 
 2.1 ครูท่องบทร้องเล่น เมาคลี ให้นักเรียนฟัง แล้วตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟัง 
 2.2 ครูอ่านบทร้องเล่น เมาคลี จากกระดานเคลื่อนที่ นักเรียนอ่านตามครู อ่านเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
อ่านคู่ และอ่านเดี่ยว 
 2.3 นักเรียนคัดลายมือ บทร้องเล่น เมาคลี 
3. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่  
 3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนไปในชั่วโมงเรียนที่แล้ว (ขนม/ลูกชิ้น/ลูกอม) 
 3.2 ครูใช้ภาพการลบเอาไข่ไก่ออกมาถามนักเรียน จากภาพนักเรียนเห็นอะไร (ไข่ไก ่5 ฟอง  
น าออก 2 ฟอง เหลือไข่ไก่ 3 ฟอง ) 
 3.3 ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไร (5-2=3) 
 3.4 ครูถามนักเรียน 5 คืออะไร (จ านวนไข่ไกต่อนแรก) 2 คืออะไร (จ านวนไข่ไกท่ีน่ าออก) 3 คืออะไร 
(จ านวนไข่ไกท่ี่เหลืออยู่) 
 3.5 ครูลองยกตัวอย่างตัวเลขขึ้นมา 1 ชุด เช่น 6-4= แล้วถามนักเรียนแล้วจากตัวเลขที่ครูก าหนดให้
จะเล่าเรื่องว่าอย่างไร (มีไข่ไก่ 6 ฟองน าออก 4 ฟอง จะเหลือไข่ไก่อยู่ 2 ฟอง) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1   ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/1   ท 3.1 ป.1/2   ท 3.1 ป.1/3  
ท 4.1 ป.1/1  ท 5.1 ป.1/1   ค 1.1 ป.1/1    ค 1.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/2   ส 2.1 ป.1/1   ส 2.1 ป.1/2  
ศ 1.1 ป.1/3  ศ 1.1 ป.1/4   ศ 1.1 ป.1/5    ศ 2.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/4   ศ 3.1 ป.1/1   ศ 3.1 ป.1/2 

 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง การสะกดค า การบอกความหมายของค าท่ีมีสระเอา การตอบ
ค าถามจากเรื่องที่ฟัง การคัดลายมือและเขียนพยัญชนะ   
                    2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่    
                    3. การวาดภาพระบายสี การแสดงท่าทางประกอบบทร้อง    
                    4. การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
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  3.6 ครูอธิบายกิจกรรมให้นักเรียนฟัง “ให้นักเรียนหาค าตอบจากโจทย์ต่อไปนี้ โดยเขียนแสดงวิธีคิด  
ลงในกระดาษ” 
 3.7 ครูแจกใบงานให้นักเรียนและให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 3.8 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้น (โดยครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอคนละ 1 ข้อ) 
 3.9 ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น  
          1) วิธีการในการหาค าตอบของแต่ละข้อ ครู : ใช้ค าถาม “นักเรียนใช้วิธีไหนในการหาค าตอบ” 
       2) ความหมายของการลบ (เอาออกไป) 
      ครู : ใช้ค าถาม “วิธีการที่นักเรียนใช้ในการหาค าตอบลองแสดงให้ครูดู” เช่น 5-3 
 
 
 
 
    บทบาทครู :  “ใช้ค าถาม  “เราใช้ค าว่าอะไรแทนค าว่าเอาออกนะ”  “ (ลบ)”  “นอกจากเอาออก
แล้วใช้ค าไหนอีกได้บ้าง” (กินไป / ให้) 
      3.10 ให้นักเรียนท าแบบฝึกที่ 35 
 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้วางบนกระดูกคอ ลูบเบาๆ อีกมือวางที่ต าแหน่งสะดือ กวาดตามองจาก
ซ้ายไปขวา และจากพ้ืนขึ้นเพดาน เปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
 2.1 จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้น าร่างการท าแผ่นโปสเตอร์รณรงค์สร้างความปลอดภัยใน
โรงเรียนมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  
 2.2 ท ากิจกรรม star voting โดยแจกดาวคนละ 2 ดวง ให้เลือกท าชิ้นงาน กลุ่มละ 1 แผ่น งานใดได้
ดวงดาวมากท่ีสุดจะได้รับเลือกเป็นงานกลุ่ม  
 2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูตัวอย่างโปสเตอร์แบบต่างๆ ให้พิจารณาองค์ประกอบส่วนต่างๆ เช่น ข้อความ 
ภาพ สัญลักษณ์ และข้อมูล ที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และปฏิบัติตามดังตัวอย่าง  
 2.4 แต่ละกลุ่มคิดเรื่องแบบ สี วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ แล้วอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกัน  
 2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผ่นโปสเตอร์ ด้วยการวาดภาพระบายสี หาภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือตัด
จากหนังสือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มาติดบนแผ่นโปสเตอร์ 
3. ครูเล่านิทานเรื่อง “กาบา้ยอ” แล้วซักถามข้อคิดที่ได้จากการฟัง 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน  แนะน ากิจกรรมวันต่อไป  
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทอาขยาน /บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น เช่น เมาคลี  
4. สวดมนต์ 
 
 

ภาคบ่าย 
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1. บทร้องเล่น “เมาคลี” 
2. นิทาน เรื่อง กาบ้ายอ 
3. แบบฝึกเสริมทักษะ 
4. แบบฝึกที่ 35 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 35 
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า 
- การตอบค าถามและ
พูดแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟัง 
- การเขียนพยัญชนะ 
- การบอกข้อคิดจาก
วรรณกรรมที่อ่าน 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา การ
ให้เหตุผล และการหา
ค าตอบ 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ี
ดีของโรงเรียน 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- การเคลื่อนไหว การ
แสดงท่าทาง 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ   
    ครูให้นักเรียนไปบันทึกความดีง่ายๆ ที่ท าดีต่อครอบครัว สังคม มิจิตอาสา ให้นักเรียนเตรียมน าเสนอ
เรื่องการท าความดีต่อไป 
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สัปดาห์ที่ 13 : ปลอดภัยในโรงเรียน 
 

แผนการสอนวันที่ 65                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทาย ยามเช้าแบบไทย แบบท้องถิ่น แบบสากล (อังกฤษ) 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  
3. สนทนาและรายงานการท าหน้าที่และการรับผิดชอบที่บ้าน/ห้องเรียน  
4. ทบทวนกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู) 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ท่องบทร้องเล่นเมาคลี ตบมือเป็นจังหวะ 
2. สระเอา 
 2.1 ครูให้นักเรียนสังเกตค าในบทร้องเล่น เมาคลี ว่านักเรียนพบสระใดมากที่สุด เขียนลงบนกระดาษ 
 2.2 ครูชูบัตรภาพให้นักเรียนดู เช่น เตาไฟ คนเมา ภูเขา เงา เสา ตัวเหา 
 2.3 ฝึกประสมค าที่มี สระเอา  
 2.4 ฝึกอ่านค า เขียนสะกดค าที่ประสมด้วย สระเอา 
 2.6 แต่งประโยคค าท่ีประสมด้วยสระเอา พร้อมวาดภาพประกอบ 
3. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่  
 3.1 นักเรียนและครูร่วมกับทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ เช่น บล็อก ตัวนับ เป็นต้น 
 3.3 ครูแจกแบบฝึกท่ี 36 ให้นักเรียนช่วยกันท าแล้วน าเสนอ 
     3.4 ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ 
 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้มือทั้งสองข้างท าท่ารูดซิปขึ้น (สุดแขนด้านล่าง แล้วยกข้ึนเหนือศีรษะ) หายใจเข้าช้าๆ 
ท าท่ารูดซิปลงหายใจออกช้าๆ 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1ป.1/3 
ท 4.1 ป.1/2   ท.5.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/1  ค 1.2 ป.1/2   ศ 2.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/4  ศ 3.1ป.1/1 
ศ 3.1 ป.1/2   พ 4.1 ป.1/1   พ 5.1 ป.1/1 
 

 สาระการเรียนรู้  1. การอ่านค า การตอบค าถาม การเขียนสะกดค า สระเอา เขียนสื่อสาร  
                     2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่    
                     3. การท่องบทร้อยกรองด้วยความสนุกสนาน การแสดงท่าทางประกอบ   
                     4. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 
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2. ความปลอดภัยในโรงเรียน 

 2.1 ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา 
 2.2 นักเรียนน าผลงานโปสเตอร์รณรงค์ความปลอดภัยในโรงเรียนของแต่ละกลุ่มน าเสนอในชั้นเรียนพร้อมให้
เพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะ  
 2.3 แต่ละกลุ่มน าผลงานโปสเตอร์ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 2.4 แต่ละกลุ่มน าผลงานโปสเตอร์ไปติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้น หรือป้ายนิเทศของโรงเรียน หรือหากมีเวลา 
อาจจะน าไปประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ ทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป  
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง/บทอาขยาน เช่น เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 
5. สวดมนต์ 
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
1. บทร้องเล่น “เมาคลี” 
2. บทอาขยาน “เด็กเอ๋ยเด็กน้อย” 
3. แบบฝึกเสริมทักษะ 
4. แบบฝึกที่ 36 
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 36 

ภาษาไทย 
- การอ่านค า การตอบ
ค าถาม การเขียนสะกด
ค า สระเอา  
- การเขียนสื่อสาร  
การท่องอาขยาน  

คณิตศาสตร ์
- การลบ : เหลืออยู่
เท่าไหร่ 

ศิลปะ 
- การท่องบทร้อยกรอง
ด้วยความสนุกสนาน 
การแสดงท่าทาง
ประกอบ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การปฏิบัติตนตาม   
สุขบัญญัติ 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 
- การท าหน้าที่และการ
รับผิดชอบ 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 13 
 

บทร้องเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทร้องเล่น เมาคล ี
หมีใหญ่  ไม่มีเขา     ส่วนแมงเม่า ไม่มีขน 
เมาคลีนี้ คือคน     อยู่ปะปนกับพวกหมี 
เสือด า เป็นเจ้าป่า     มันท าท่ารักเมาคลี 
เร่ืองเล่าดูเข้าที     นิทานนี้มีเค้าจริง 

 

ตาเฮะกะตาฮะ 
 

        ตา เฮะ กะ ตา ฮะ   ร้อง  เอะอะ อย่า ดัง ซ ิ

             ตา ฮะ หา กะปิ      และ กะทิ กะ น้ าปลา 

             ตา ฮะ ท า เละเทะ   ส่วน ตา เฮะ เท น้ าปลา 

            วุ่นวาย อยู่ ไป มา     ใคร มา หา ...โอ้โฮเฮะ 
 

 

ลิงกะตาขรัว 
 

        เจ้าลิง ยิ้ม หัว             โยก ตัว ไป มา   

    ตาขรัว ท า ท่า                เข้า มา ขับ ไล่   

    ลิง วิ่ง จุก ตูด                 รุด ข้าม รั้ว ไป   

    ตาขรัว  ชอบใจ              ร้อง ไล่ เสียง ดัง 
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บทร้องเล่น โยกเยก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โต๊ะเอ๋ยโต๊ะ 
 

โต๊ะ เอ๋ย โต๊ะ 
มา โละ ไข่ แดง 
เอา ไฟ แดง แดง 
มา แยง ก้น โต๊ะ 

 
 

น้ าท่วมเมฆ 
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เพลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพลงฝนตกสุยๆ 

ฝนตกสุย ๆ              เจ้าทุยไปไถนากลางทุ่ง  
กรุ๋งกริ๋งกรุ๋ง                      นั่นแหละลุงเขาจูงไปเอง  
ยามนี้แหละทุยเอ๋ย             ที่เคยเห็นเขาชมว่าเก่ง  
เกรง เกร๋ง เกรง เกร๋ง          เจ้าเองจะรู้ตัวหรือเปล่า 

เพลงยามว่าง 

   เราควรนอนพักผ่อนให้เป็นเวลา    หัดเล่นกีฬาออกก าลังกาย                    
อ่านหนังสือเป็นนิจจิตสบาย            หัดปลูกต้นไม้  เลี้ยงสัตวท์ าบุญ                
กินอาหารให้เป็นเวลา                ช่วยงานบิดา  มารดา ตอบแทนพระคุณ  
เข้าวัดตักบาตรท าบุญ                   ช่วยเหลือเกือ้กูลคนแก่ชรา 

 

เพลงฮอกกี ้
 

         ยื่นมือข้างซ้ายออกไป  ยื่นมือข้างขวาออกไป   
         แล้วก็สั่นใหม้ันแรงๆ เราเต้นฮอกกี้ๆ  แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบๆ        
         ท าให้เราสบายใจ 

 

เพลง  วันทั้งเจ็ด 

สัปดาห์หนึ่งมีอยู่เจ็ดวัน                                                                  
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร กับวันพุธ                                               

พฤหัสบดีและวันศุกร์(ซ้ า)       
วันเสาร์สนุก ลั้น  ลั้น ลั้น ลั่น ลา 
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บทร้องเล่น สระโอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทานเรื่องกาบ้ายอ  
 

สุนัขจิ้งจอกเห็นกามีเนื้อชิ้นโตอยู่ในปาก จึงเอ่ยว่า 
" เพื่อนกาเอ๋ย ตาของเพื่อนช่างงามราวกับตาเหยี่ยว ปีกก็เป็นเงางามดั่งปีกนกอินทรี  
ข้าอยากรู้นักว่า ถ้า เพื่อนร้องเพลง เสียงของเพ่ือนจะไพเราะเพราะพริ้งเพียงใด "  

กาได้ฟังค าป้อยอก็ชอบใจ รีบอ้าปากร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอก                                         
ทันใดเมื่อกาอ้าปาก ชิ้นเนื้อก็ตกลงมาท่ีพื้น สุนัขจิ้งจอกก็เข้าไปคาบเนื้อเเล้วว่ิงจากไปทันที 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "คนท่ีมาเฝ้ายกยอปอป้ัน ย่อมหวังได้ประโยชน์จากเรา 
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ภาพการล้างมือ 7 ขั้นตอน 
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ภาพตัวอย่างของใช้ในหลวง 
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 ความรู้ส าหรับครู เรื่อง 8  จุดอันตรายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ส าหรับครู เรือ่ง “8 จุดอันตรายในโรงเรียน” 
 ประตูโรงเรียน ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ล้อเลื่อนประตูอยู่ในราง

และมีน็อตยึดติดอย่างแน่นหนา หากพบว่าช ารุดหรือเปิด - ปิดยาก ควรแจ้งให้ช่าง
ผู้ช านาญการมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที เพ่ือป้องกันประตูล้มทับเด็ก 

  เครื่องใช้ไฟฟ้า  ติดตั้งปลั๊กไฟไว้บนที่สูงให้พ้นจากมือเด็ก เพ่ือป้องกันเด็กเอานิ้วแหย่
เล่น ท าให้ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟลัดวงจร รวมทั้งหมั่นตรวจสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณแท็งก์น้ าหรือตู้น้ าดื่ม ซึ่งมักมี
กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าช็อต ท าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

  โต๊ะ - เก้าอ้ี  ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่โยกเยก ไม่มีตะปูแหลม
คมยื่นออกมา เพราะหากเด็กกระโดดเล่นอาจพลัดตกลงมาโดนตะปูท่ิม ได้รับบาดเจ็บ 

บันได ควรซ่อมแซมบันไดให้อยู่ในสภาพแข็งแรง โดยเฉพาะบันไดท่ีเป็นไม้ เพราะอาจ
โดนปลวกกัดกินจนผุพัง หากเด็กยืนพิงหรือกระโดดเล่นอาจตกบันได 

  สนามเด็กเล่น ยึดติดเครื่องเล่นกับพ้ืนอย่างแน่นหนา โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่หมุนหรือ
เคลื่อนที่ได้ เช่น ลูกโลก ชิงช้า เป็นต้น เพ่ือป้องกันเครื่องเล่นล้มทับเด็ก และควรตรวจสอบ
เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงและแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องเล่นช ารุดควรรีบแจ้ง
ช่างมาด าเนินการแก้ไขทันที จัดพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เป็นสัดส่วน ท ารั้วรอบสนามเด็กเล่น เพ่ือ
ป้องกันเด็กแอบเข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล 

  บ่อน้ า ควรจัดท ารั้วกั้นแหล่งน้ าภายในโรงเรียน และติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการ
เล่นบริเวณริมน้ า เพราะหากลื่นพลัดตก อาจท าให้จมน้ าเสียชีวิตได้ 

  สนามกีฬา ควรตรวจสอบมิให้สนามเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือมีเศษวัสดุของมีคม เพราะ
เสี่ยงต่อการเหยียบโดนจนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งดูแลมิให้หญ้าขึ้นรก เพราะอาจเป็นที่อาศัย
ของสัตว์มีพิษได้ 

  อาคารที่ก าลังก่อสร้าง ควรจัดท ารั้วกั้นหรือใช้ผ้าคลุมบริเวณท่ีก าลังก่อสร้าง ติดตั้ง
ป้ายและประกาศเตือนมิให้เด็กเข้าไปเล่นในบริเวณดังกล่าว เพราะอาจได้รับอันตรายจากวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น กระจก กระเบื้อง ตะปู เป็นต้น 

 สุดท้ายนี้ หากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหมั่นดูแลเอาใจใส่และสร้างสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนที่ปลอดภัย และก าหนดมาตรการป้องกันอันตรายในโรงเรียน ก็จะสามารถลด
อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียนได้ นอกจากโรงเรียนจะป้องกันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควร
มองข้าม ต้องสอนนักเรียนให้ระมัดระวังอันตรายด้วย 
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      ตัวอย่างแผ่นโปสเตอร์แบบต่าง ๆ 
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