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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก 
 

แผนการสอนวันที่ 66                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนและครู 
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่ต่างกัน เช่น อาจจะใช้เท้าซ้ายย่ า 
ส่วนมือขวาเขียนวงกลมในอากาศ (ผู้สอนออกแบบเองหรือนักเรียนออกแบบ) 
2. สระเอาะ 
 2.1 ครูเปิดเพลงระบ าชาวเกาะให้นักเรียนฟัง นักเรียนร้องตาม และร าประกอบเพลงอย่างอิสระ 
 2.2 นักเรียนฝึกอ่านบทร้องเล่น “จ้ าจี้มะเขือเปราะ”เพลงจากแผนภูมิ พร้อมสังเกตค า ที่มีสระเอาะ 
เช่น เกาะ ไพเราะ เสนาะ ชาวเกาะ 
 2.3 ครูอธิบายความหมายของค า นักเรียนฝึกสร้างค าใหม่ แต่งประโยคปากเปล่า เช่น เกาะ เทาะ เราะ 
เฉาะ เคาะ เป็น เคาะกะลา เราะ เป็น หัวเราะ เป็นต้น 
     2.4 นักเรียนเขียนค าที่สร้างใหม่ลงในสมุด วาดภาพประกอบค า 
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ 
 3.1ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว (ลบเลข) 
 3.2 ครูน าเสนอภาพกระดาษสี ครูพูดคยุกับนักเรียน ครูมีกระดาษสีตามภาพ นักเรียนเห็นกระดาษสี
จ านวนกี่แผ่นนะ (กระดาษสี 9 แผ่น) 
 3.3 นักเรียนฟังและตอบค าถาม “ถ้าครูแจกกระดาษสีจ านวนตามกระดานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้
นักเรียนทุกคนในกลุ่มน าไปพับจรวด แต่ละกลุ่มจะมีกระดาษสีเหลือจ านวนเท่าไร” (5 แผ่น / 9 – 4 = 5) 

ภาคเช้า 

 

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

ต 1.4 ป.1/1     
 
 

สาระการเรียนรู้   1. การอ่านออกเสียง บอกความหมายค าที่มีสระเอาะ แต่งประโยค   
                     2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ  
                     3. การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ความส าคัญของวันแม่   
                     4. การวาดภาพ ท่องบทร้องเล่น ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน                                             
                     5. ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน :  Things  in classroom 
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 3.4 ครูถามนักเรียน “แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเหลือกระดาษสี 5 แผ่น” (มีกระดาษสีอยู่ 9 แผ่น พับไป 4 
แผ่น จะเหลือกระดาษสี 5 แผ่น) 
 3.5 ครูให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีการในการหาจ านวนกระดาษสีที่เหลือ 
  3.6 ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนแบบใด (9 – 4 =  ) 
  3.7 ครูน าตัวเลขมาให้นักเรียนเล่าเรื่องพับกระดาษสี ได้แก่ 8-3 ,7 – 2, 6 – 5 และ 9 - 5 
  3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
   1) จ านวนกระดาษสีที่มี จ านวนกระดาษสีที่พับไป จ านวนกระดาษสีที่ไม่ได้พับ 
ครูให้นักเรียนพูดถึงสิ่งที่อยู่ในภาพและเล่าเป็นเรื่อง (มีกระดาษอยู่ 9 แผ่น แจกให้นักเรียนน าไปพับ
กระดาษสี 4 แผ่น จะเหลือกระดาษสี 5 แผ่น) 
   2) ประโยคสัญลักษณ์การลบ(ตัวไหนใช้แทนอะไร) จากประโยคสัญลักษณ์ 9 – 4 = 5 ครูใช้ค าถาม 
9 คืออะไร (จ านวนกระดาษสีที่มีอยู่) 4 คืออะไร (จ านวนกระดาษสีที่แจกให้นักเรียนน าไปพับ) 5 คืออะไร 
(จ านวนกระดาษสีที่เหลือ) 
  3) ความหมายของการลบ(การพับ) จากเรื่องที่เล่าการพับกระดาษสีเหมือนกับอะไร (การลบ / 
การเอาออก/ การแจก) 
      3.9 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 37 และ 38   
 
 
การเรียนรู้  
1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข ่ผ้าไหม ท าท่าประกอบ  
2. ความส าคัญของแม่ 
  2.1 ครูบรรยายเรื่อง ความส าคัญของวันแม่ ครูน าภาพแม่แห่งชาติให้นักเรียนดูและบอกพระนาม 
 2.2 ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ตนเองที่เคยไปร่วมในกิจกรรมวันพ่อและวันแม่ (เล่าเป็นรายบุคคล
ประมาณ 9 – 10 คน หรือตามความเหมาะของจ านวนนักเรียน) ครเูขียนชื่อกิจกรรมที่นักเรียนท า                 
บนกระดานเช่น ร่วมพิธีวันแม่ของโรงเรียน ให้บัตรอวยพรแก่แม่ เขียนเรียงความ วาดภาพ ไปท าบุญที่วัด 
เป็นต้น 
  2.3 ครูน าสิ่งที่เขียนบนกระดานให้นักเรียนอ่านตาม 
 2.4 ครูอ่านนิทานเกี่ยวกับแม่ ให้นักเรียนฟังแล้วแจกนิทานให้นักเรียนทุกคนนักเรียนอ่านพร้อมกัน  
 2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็น “เด็ก ๆ จะแสดงความกตัญญู
ต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณได้อย่างไร” 
3.  การให้ข้อมูลสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom 

3.1 ครทูบทวนค าศัพท์ Pen, pencil, book,  ruler , bag, chair 
3.2  ครูติดชาร์จเพลง What’s this? ครูร้องเพลง ให้นักเรียนฟัง 
3.3 นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค 
3.4 นักเรียนและครูร้องเพลงพร้อมกัน 
3.5 นักเรียนทบทวนค าศัพท์จากชั่วโมงก่อนโดยครูแสดงภาพและบัตรค าให้นักเรียนพูดค าศัพท์นั้นๆ 
3.6 ครูชี้มือไปที่หนังสือที่อยู่ใกล้มือ พร้อมถามว่า What’s this? 
3.7 ครูชี้มือไปที่หนังสือที่อยู่ไกลมือ พร้อมถามว่า What’s that? 

ภาคบ่าย 
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3.8 ครูติดแถบประโยคค าถาม What’s this? และ What’s that? บนกระดาน แล้วอ่านให้นักเรียนฟัง
ทีละประโยค จากนั้นให้นักเรียนอ่านตามแล้วอธิบายการใช้ค าถามทั้งสอง 
3.9 ครูติดแถบประโยคค าตอบ It’s a……………………… บนกระดาน พร้อมทั้งอธิบายการใช้ 
3.10 ให้อาสาสมัครออกมาสาธิตการใช้ประโยคค าถามและค าตอบกับครู 
3.11 นักเรียนจับคู่กันฝึกถามตอบ   What’s this/that?   It’s a………………… 
3.12  เมื่อคล่องแล้วให้นักเรียนออกมาแสดงหน้าชั้นทีละคู่ ครูให้การเสริมแรง กล่าวชมเชย 
3.13 นักเรียนท าใบงาน จับคู่ค าถามกับค าตอบ 
3.14 นักเรียนร้องเพลง What’s this? พร้อมกัน 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้  และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจอง/ บทร้อยกรอง /บทอาขยาน 
4. สวดมนต์ 
      
 
1. บทร้องเล่น “จ้ าจี้มะเขือเปราะ” “กรรไกร ไข ่ผ้าไหม” 
2. เพลง “ระบ าชาวเกาะ”   “What’s this?” 
3. นิทานเกี่ยวกับแม่ 
4. แบบฝึกเสริมทักษะ 
5. แบบฝึกที่ 37 และ 38 
6. ภาพ ดอกมะลิ หรือ ดอกมะลิของจริง 
7. ภาพวันแม่ 
8. ภาพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
9. แถบประโยคค าถาม What’s this?  What’s that?   What’s this/that?   It’s a………………… 

 
วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 37  
และ 38 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียง บอก
ความหมายค าที่มสีระเอาะ  
- การฟังและท าตามค าสั่ง
ง่ายๆ การตอบค าถาม แสดง
ความคิดเห็น  
- การเรียบเรียงค าเป็นประโยค 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังคมศึกษา ฯ 
- การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว  
- การบอกความส าคัญ
ของวันแม่ 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบาย
สี 
- การท่องบทร้องเล่น 
– การร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน 
และแสดงท่าทาง
ประกอบ 

ภาษาอังกฤษ 
- บอกชื่อสิ่งของที่อยู่ใน
ห้องเรียนได้ 
- ถามและตอบค าถามโดยใช้
ประโยค  
What’s this/that? 
It’s a………………… 

 
 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
    1. ให้ศึกษา Tablet หน่วยการเรียนรู้เกือบไป การอ่านแจกลูก การสะกดค า สระโอะ โอ  เอาะ ออ 
    2. ครูอาจให้นักเรียนไปศึกษาแท็บเล็ต  เรื่องวันส าคัญ จาก Learning Object (LO) กลุ่มสังคมศึกษา 
หน่วยฉันเป็นเด็กดี 
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก 
 

แผนการสอนวันที่ 67                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนและครู 
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ท าท่าทางประกอบเพลง ระบ าชาวเกาะ 
2. สระเอาะ 
  2.1 ฝึกอ่านออกเสียง บทร้องเล่น จ้ าจี้มะเขือเปราะ เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย  
 2.2 ฝึกแจกลูก สะกดค า ที่ประสมด้วยสระ เอาะ 
 2.3 นักเรียนสร้างค าใหม่ที่มีความหมาย เช่น เกาะ เกาะแขน เกาะขา ชาวเกาะ เกาะสมุย เกาะกิ่งไม้ 
เป็นต้น 
     2.4 น าค าที่ได้มาเขียนแต่งประโยค วาดภาพ ระบายสีให้สวยงาม 
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ  
  3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา 
  3.2 ครูเล่าเรื่องว่า เมื่อเช้าครูขี่รถมอเตอร์ไซด์มาท่ีโรงเรียน มองเห็นนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ อยู่ 8 ตัว  
(ครูยกรูปภาพนกเกาะกิ่งไมจ้ านวน 8 ตัว) จากนั้นน าเสนอภาพ นกแปดตัวบินไปสองตัว 
 3.3 ครูถามนักเรียนว่าเหลือนกท่ียังเกาะอยู่บนกิ่งไม้กี่ตัว  
 3.4 ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องและติดบัตรค าลงไปด้วย (มีนก 8 ตัว บินไปสองตัว มีนกเหลืออยู่บน
กิ่งไม ้6 ตัว) 
  3.5 ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์จากเรื่องเล่าของครู (8 – 2 = 6) 
  3.6 ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้างเรื่องราวของ 9 – 3 โดยไม่ให้ซ้ ากับเรื่องของครู 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1   ท 1.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3  
ท 4.1 ป.1/2   ท 4.1 ป.1/3   ค 1.2 ป.1/1   ส 1.1 ป.1/3  ส 2.1 ป.1/1   ส 2.2 ป 1/1  ส 2.2 ป.1/2 
ส 4.3 ป.1/1   ศ 1.1 ป.1/4   ศ 1.1 ป.1/5   ศ 2.1 ป.1/1   ศ 2.1 ป.1/3  ศ 2.1 ป.1/4   ศ 3.1 ป.1/2 
ต 1.2 ป.1/4   ต 4.2 ป.1/1 ต.4.1 ป.1/1      

 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง บอกความหมายค าที่มีสระเอาะเรียบเรียงค าเป็นประโยค   
                    2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ  
                    3.  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว มารยาทการไหว้แบบไทย   
                    4. การวาดภาพ ท่องบทร้องเล่น ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
                    5. ค าศัพท์เก่ียวกับสิ่งของในห้องเรียน :  Things  in classroom 
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 3.7 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

  3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) วิธีแสดงการลบในแต่ละข้อและเหตุผล 
  ภาพนก 8 – 2 = 6 
  เดิมมีนกอยู่บนกิ่งไม้ 8 ตัว ต่อมาบินออกไป 2 ตัว ดังนั้นบินออกคือการลบ จึงเหลือนกอยู่บนกิ่งไม ้
6 ตัว 
  จากเรื่องที่นักเรียนสร้างขึ้น 9 – 3 = 6 
  จากเดิมมีอยู่ 9 ต่อมาเอาออก 3 ดังนั้น เอาออกคือการลบ จึงเหลืออยู่ 6 
       2) โจทย์ 1 โจทย์สามารถสร้างเรื่องราวที่หลากหลายได้ 
   บทบาทครู : ใช้ค าถาม “เรื่องแต่ละเรื่องที่ทุกคนสร้างขึ้นเหมือนกันหรือต่างกันตรงไหน” 
       - เหมือนกัน เป็นตัวเลขเดียวกัน เป็นการลบเหมือนกัน ได้ค าตอบเท่ากัน 
       - ต่างกัน เรื่องท่ีเล่าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
 3) ค าที่หมายถึงการลบ 
       บทบาทครู : ใช้ค าถาม “ค าไหนนะที่หมายถึงการลบ” 

-   เอาออกไป - แจกไป - บินไป - ให้ไป 
 3.9 นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ 
   9 – 2 =    7 – 1 =  8 – 6 =  9 – 7 =  
      8 – 2 =   9 – 8 =   9 – 1 =   8 – 7 =  
 

การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym กลม เหลี่ยม 
2. คนไทยไหว้สวย  
  2.1 ร้องเพลงสวัสดี พร้อมกับให้ทุกคนท าท่าทางประกอบ 
  2.2. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์การเป็นเด็กที่มีมารยาทดีควรปฏิบัติตนอย่างไร 
 2.3 นักเรียนและครูสนทนา “คนไทยไหว้สวย” โดยเปิดวีดิทัศน์การไหว้แบบต่าง ๆ ให้นักเรียนชม หรือ
สาธิตการไหว้ให้นักเรียนดู 
 2.4 ครูให้นักเรียนออกมาฝึกปฏิบัติ “ไหว้ผู้ใหญ่” การไหว้ พ่อ และแม่ 
 2.5 ครูชวนสนทนาเรื่องความส าคัญของพ่อแม่ และรู้จักดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ “ดอกมะลิ” 
3. การให้ข้อมูลสิ่งของในห้องเรียน : Things in classroom 

3.1 นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน ท าท่าประกอบอย่างอิสระ 
3.2 นักเรียนทบทวนค าศัพท์จากชั่วโมงก่อนโดยครูแสดงภาพและบัตรค าให้นักเรียนพูดค าศัพท์นั้นๆ 
3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม  และจับคู่ เพ่ือฝึกซ้ าในสถานการณ์ต่อไปนี้ 

                    What’s this?  It’s………….      
                     What’s that? It’s…………. 
          (เปลี่ยนเป็น pen, pencil, chair, desk ,school) 

ภาคบ่าย 
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3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า 
3. บันทึกการบ้าน  
4. ท่องค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน 
5. สวดมนต์ 
 
 
 
1. บทร้องเล่น “จ้ าจี้มะเขือเปราะ”  
2. เพลง “ระบ าชาวเกาะ” เพลง “สวัสดี” เพลง “Ten Little Good Friends Now” 
3. ภาพนก 8 ตัว เกาะบนกิ่งไม้   ภาพนก 6 ตัว เกาะบนกิ่งไม้ นกสองตัวบินออกไป 
4. วีดิทัศน์การไหว้ 
5. ภาพดอกมะลิ หรือดอกมะลิ 
6.  แถบประโยคค าถาม What’s this?  What’s that?   What’s this/that?   It’s a………………… 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียง บอก
ความหมายค าที่มสีระเอาะ  
- การฟังและท าตามค าสั่ง
ง่ายๆ การตอบค าถาม 
แสดงความคิดเห็น  
- การเรียบเรียงค าเป็น
ประโยค 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 
- จ าแนกรูปกลม เหลี่ยม 

สังคมศึกษา ฯ 
- การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว  
- การแสดงความคิดเห็น
ความส าคัญของแม่ 
 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทร้องเล่น  
- การร่วมกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนาน และ
แสดงท่าทางประกอบ 

ภาษาอังกฤษ 
- บอกชื่อสิ่งของที่อยู่ใน
ห้องเรียนได้ 
- ถามและตอบค าถาม
โดยใช้ประโยค  
What’s this/that? 
It’s a………………… 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก 
 

แผนการสอนวันที่ 68                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนและครู 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym ท าท่าทางประกอบเพลงโอ้เจ้าดอกลั่นทม 
2. ทบทวน สระท่ีเรียนผ่านมาแล้ว 
 2.1 ทบทวนสระท่ีเรียนมาแล้ว (สระโอะ สระเอา สระเอาะ) โดยการท่องบทร้องเล่นและบทเพลงพร้อม
ท าท่าทางประกอบ 
 2.2 ครกู าหนดค าทีป่ระสมด้วยสระโอะ สระเอา สระเอาะ ให้นักเรียนอ่านค าและน าค าท่ีอ่านไปเขียน
ลงในตารางให้ตรงกับสระที่ก าหนดให้ เช่น 

สระเอาะ สระโอะ สระเอา 
เหาะ โต๊ะ เขา 
เบาะ โปะ เบา 

 2.3 ครูเล่นเกมหาค าประสมด้วยสระโอะ สระเอา สระเอาะ โดยครูมีบัตรค าพยัญชนะเพ่ือให้นักเรียน
น าไปเติมในแผนภาพ 
 2.4 น าค าที่นักเรียนหาได้มาเขียนลงในสมุด และแต่งประโยค 
3. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ 
 3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว (การสร้างโจทย์ปัญหา) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 3.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3  ท 4.1 ป.1/2  ค 1.2 ป.1/1  
ค 1.2 ป.1/2   ส 3.1 ป.1/1    ส 3.1 ป.1/2  ส 3.1 ป.1/3   ว 3.1 ป.1/1  ว 3.1 ป.1/2  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. การเขียนสะกดค า ความหมายของค าที่ประสมด้วยสระโอะ สระเอา สระเอาะ  
                      2. การลบ : ประโยคสัญลักษณ์การลบ    
                      3. การวาดภาพระบายสี ท่องบทร้องเล่นอย่างสนุกสนาน   
                      4. การจ าแนกวัสดุและบอกสมบัติวัสดุที่ใช้ในการท างาน    

                      5. การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด 
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 3.2 สถานการณ์ “ครอบครัวนกฮูก” ครูเล่าเรื่องว่า มีครอบครัวนกฮูกครอบครัวหนึ่งมีนกฮูกอยู่ทั้งหมด 
8 ตัวอยู่ด้วยกัน ในจ านวนทั้ง 8 ตัวมนีกฮูกตัวผู้ อยู่จ านวน 4 ตัว (ครูชูภาพนกฮูกจ านวน 8 ตัวให้นักเรียนดู)   
 3.3 ครูให้นักเรียนช่วยกันหานกฮูกตัวผู้ 
 3.4 ครูพูดว่า “ให้นักเรียนช่วยกันหาหน่อยว่าจะมีนกฮูกตัวเมียจ านวนเท่าไร และรู้ได้อย่างไร” 
 3.5 ครูแจกแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียน (ท ากิจกรรมเป็นคู่) 
 3.6 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีการหาจ านวนนกฮูกตัวเมีย” 
 3.7 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 3.8 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) การที่จะหาจ านวนของอะไรบางอย่างที่เหลือจะต้องใช้วิธีการใด  
   - มีนกฮูกอยู่ 8 ตัว เป็นตัวผู้ 4 ตัวจะเหลือตัวเมียอยู่ 4 ตัว ใช้วิธีการลบ 
   - เด็กนักเรียนชั้น ป.1 จ านวน 12 คนเป็นผู้หญิง 10 คนจะเป็นผู้ชายกี่คน ใช้การลบ 
 2) ค าที่หมายถึงการลบ (เป็นนกฮูกตัวพ่อ 4 ตัว, เป็นเด็กหญิง 10 คน) 
 

การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง “มอ เปอ แล โอ วา” ท าท่าทางประกอบ 
2. ประดิษฐ์ดอกมะลิ 
 2.1 ครูทบทวนเรื่องดอกมะลิ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโครงสร้างภายนอกของต้นมะลิ และให้นักเรียน
น าเสนอผลงานภาพติดปะจากวัสดุธรรมชาติครูน าเข้าสู่เรื่อง “การประดิษฐ์ดอกมะลิ”  
 2.2 ให้นักเรียนฟังเพลง “อุทยานดอกไม้” และกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถามว่ามีดอกไม้อยู่กี่ชนิด 
อะไรบ้างในบทเพลง ครูน าสู่เรื่องดอกมะลิ 
 2.3 ระดมความคิดนักเรียนว่าเราจะใช้วัสดุอะไรมาประดิษฐ์ดอกมะลิ  
 2.4 ครูให้นักเรียนทดลองประดิษฐ์ดอกมะลิจากวัสดุที่ต่างกัน เช่น กระดาษทิชชู กระดาษหนังสือพิมพ์
 2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลงานที่เกิดข้ึน ว่าวัสดุชนิดใดใช้แล้วประดิษฐ์เป็น “ดอกมะลิ” ได้ 
เหมือนที่สุด 
     2.6 ครูน าสนทนาเรื่องกระดาษที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีที่มา “ต้นไม้”  เราจึงต้องรู้จักใช้กระดาษอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า เพราะถ้าเราใช้กระดาษโดยไม่เห็นคุณค่าต้นไม้จะหมด ปุาจะหมด จะเกิดอุทกภัย 
และสัตว์ปุาเช่น เสือ ช้าง  ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัย (ครูสามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
    2.7 ครูชักชวนให้นักเรียนลองหาวิธีการใช้สมุดจดงานหรือท าแบบฝึกหัดอย่างประหยัดด้วยตนเอง เป็น
การช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัด เมือ่ทดลองได้ผลแล้วน ามาเสนอเพ่ือนในคราวต่อไป 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มคา่    
4. ท่องค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน 
5. สวดมนต์ 
 
 

ภาคบ่าย 
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1. บทร้องเล่น สระโอะ สระเอา สระเอาะ  
2. เพลง “โอ้เจ้าดอกลั่นทม”  เพลง “มอ เปอ แล โอ วา” เพลง “อุทยานดอกไม้” 
3. สถานการณ์ “ครอบครัวนกฮูก”   
4. เกมหาค าท่ีประสมด้วยสระโอะ สระเอาะ และสระเอา 
5. ภาพนกฮูก 8 ตัว 
6. อุปกรณ์การท าดอกมะลิ กระดาษทิชชู กระดาษหนังสือพิมพ์ 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 

ภาษาไทย  
- การเขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า
ที่ประสมด้วยสระโอะ 
สระเอา สระเอาะ  
- การพูดเล่าเรื่องและ
แสดงความคิดเห็น  
- การฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่งง่ายๆ 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 
 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- ท่องบทร้องเล่นอย่าง
สนุกสนาน 
 

วิทยาศาสตร์ 
- การจ าแนกวัสดุและ
บอกสมบัติวัสดุที่ใช้ใน
การท างาน 

สังคมศึกษา ฯ 
- แสดงความคิดเห็นและ
ปฏิบัติการใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
ประหยัด 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก 
 

แผนการสอนวันที่ 69                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือครอบครัว เพ่ือนและครู 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym โดยนักเรียนท าท่าทางประกอบเพลง (ตามความต้องการของนักเรียน)  
2. สระอ า 
 2.1 นักเรียนทอ่งบทร้องเล่น ตาสีกะตาข า  
 2.2 นักเรียนเล่นเกมหาเพ่ือน โดยครูแจกบัตรค า สระอ า พร้อมอธิบายวิธีเล่น 
 2.3 ครูให้สัญญาณ นักเรียนเริ่มวิ่งหาเพื่อนที่มีบัตรค าสีเดียวกัน กลุ่มใดครบแล้ว นั่งลงเป็นวงกลม 
 2.4 นักเรียนแต่ละคนอ่านออกเสียงบัตรค าของตนเอง และของเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม 
 2.5 บอกความหมายของค า ตามบัตรค าท่ีตนเองได้ 
    2.6 นักเรียนเขียนค าตามบัตรค าในกลุ่มจนครบทุกค า แล้วน าไปเปลี่ยนกับกลุ่มอ่ืน น ามาเขียน ท าเช่นนี้
ไปจนครบทุกกลุ่ม 
3. โจทย์ปัญหาการลบ 
 3.1 ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับกิจกรรมคาบที่แล้ว (นกฮูกตัวผู้ นกฮูกตัวเมีย /มีนกฮูก 8 ตัว  
ตัวผู้ 4 ตัวจะเป็นตัวเมีย 4 ตัว)  
 3.2 ครูน าเสนอภาพเด็กก าลังเหลาดินสอ แล้วถามนักเรียนว่าเห็นอะไรจากภาพ (เด็กผู้ชายก าลังเหลา
ดินสอ) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3  
ค 1.2 ป.1/1   ค 1.2 ป.1/2   ส 1.2 ป.1/2   ส 1.2 ป.1/3  ส 2.2 ป.1/2   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  พ 2.1 ป1/1   พ 3.1 ป.1/1  พ 3.1 ป.1/2 

 

สาระการเรียนรู้ 1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค าที่ประสมด้วยสระอ า 
                    2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่    
                    3. การวาดภาพระบายสี ท่องบทร้องเล่นอย่างสนุกสนาน    
                    4. การระบุหน้าที่ต่อครอบครัว               
                    5. ความผูกพันและความรักของแม่กับลูกและบุคคลในครอบครัว เคลื่อนไหวร่างกาย
เล่นเกมประกอบอุปกรณ์ (เกมอีกาฟักไข่) 
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 3.3 ครูเล่าว่า “เด็กคนหนึ่งมีดินสอ 7 แท่ง เขาเหลาดินสอไป 3 แท่งให้นักเรียนช่วยกันหาดินสอที่ไม่ได้
เหลา ” 
 3.4 ครูแจกแบบบันทึกให้นักเรียนและให้นักเรียนท ากิจกรรม (ท าเป็นคู่) “ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีคิด
ลงในกระดาษ” 
 3.5 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) จะทราบว่าสิ่งของที่เหลือมีจ านวนเท่าไหร่ เราต้องใช้วิธีการใด (ลบ) 
  บทบาทครู : ใช้วิธีการใดหาจ านวนของดินสอที่ยังไม่เหลานะ 
     - 10 ลบ 3 เหลือ 7 
     - ใช้บล็อกแทนดินสอ 10 แท่ง เหลาไป 3 (เอาออก) เหลือที่ยังไม่เหลา 7 แท่ง 
  2) ค าที่หมายถึงการลบ (เหลาไป) 
  บทบาทครู : ท าไมถึงใช้การลบ ค าไหนนะแทนการลบ 
     - เพราะว่ามีอยู่ 10 พอเหลาไป 3 คือลบออกแล้วจะรู้ว่าเหลือที่ยังไม่เหลา 7 แท่ง (ค าว่าเหลาไป) 
  3) ประโยคสัญลักษณ์ 
  บทบาทครู : เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนะ 10 – 3 = 7 10 แทนอะไร (ดินสอ 10 แท่ง) 
เครื่องหมายลบแทนอะไร (การเหลา)  3 แทนอะไร (ดินสอที่เหลาไป) เครื่องหมายเท่ากับแทนอะไร 
(เหลือ)  7 แทนอะไร (ดินสอที่ยังไม่ได้เหลา) 
      ครูยกตัวอย่างตัวเลขให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับดินสอ และเรื่องอ่ืน ๆ 
  10 – 7 =   10 – 4 =  10 – 6 =  
  3.7 ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ 
  10 – 4 = 10 – 1 =  10 – 9 =  10 - 2 =  
 10 – 6 =  10 – 8 =  10 – 7 =  10 – 5 =  
 
 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร ไข ่ผ้าไหม 
2. ครูเล่านิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับหมี นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการฟัง 
3. ความผูกพันและความรักของแม่กับลูกและบุคคลในครอบครัว 
 3.1 ครูน าแผนภาพบทเพลงอ่ิมอุ่น ที่มีการเว้นช่องว่างให้นักเรียนน าค าไปเติม  
 3.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเล่นเกมเติมค า และแจกบัตรค าให้นักเรียนแข่งกันไปเติมค าในช่องว่าง 
 3.3 ให้นักเรียนเล่าเรื่องพระคุณของแม่ และการปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดี 
 3.4 ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนและระบุสมาชิกในครอบครัวจากความรู้ที่เรียนผ่านมา พร้อมพูดถึง
บทบาทหน้าที่แต่ละคนมีความสัมพันธ์และผูกพันกันอย่างไร  
 3.5 ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีความประทับใจ “แม่ของฉัน หรือ ครอบครัวของฉัน” 
4. เกมอีกาฟักไข่ 
 4.1 นักเรียนร้องเพลงกระโดด 

ภาคบ่าย 
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 4.2. ให้นักเรียนจับกันเป็นคู่ ๆ หันหน้าเข้าหากันใช้มือทั้งสองจับกับคู่ไว้ 
 4.3. เริ่มร้องเพลง และท าท่าทางประกอบดังนี้  
  1) กระโดดไปทางด้านขวา 3 ครั้ง   
          2) กระโดดกลับมาที่เดิม 3 ครั้ง 
  3) กระโดดขึ้นในแนวดิ่ง 3 ครั้ง   
          4) ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับคู่ชูขึ้นพร้อมเดินหมุนตัวไปรอบ ๆ  
  4.4 ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเล่น การปูองกันอันตรายจากการเล่นและอธิบายกติกาเพ่ิม 
     4.5 การท าความสะอาดร่างกายหลังการเล่น 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้  และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป  
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้อยกรอง บทอาขยานหรือฟังเพลงสระ/พยัญชนะ 
4. สวดมนต์ 
 
 
1. บทร้องเล่น “ตาสีกะตาข า”  “กรรไกร ไข ่ผ้าไหม” 
2. เพลง “อ่ิมอุ่น” เพลง  “กระโดด”  เพลง “สระ/พยัญชนะ” 
3. นิทานเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับหมี 
4. แบบฝึกเสริมทักษะ 
5. เกม หาเพื่อน  เกม อีกาฟักไข่ 
6. ภาพเด็กก าลังเหลาดินสอ 
7. ใบบันทึกกิจกรรม 
8. บล็อก 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม  

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า
ที่ประสมด้วยสระ อ า  
- การพูดเล่าเรื่องและ
แสดงความคิดเห็น  
- การฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่งง่ายๆ 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็น
ลูกที่ดี  
- การระบุหน้าที่ต่อ
ครอบครัว 

 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

ศิลปะ 
- การวาดภาพ 
ระบายสี  
- การท่องบทร้องเล่น
อย่างสนุกสนาน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การเล่าเรื่องพระคุณ
แม่และการปฏิบัติตน
เป็นลูกท่ีดี 
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
เล่นเกมประกอบ
อุปกรณ์ 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 หน่วยบูรณาการ  ครูแนะน าให้นักเรียนทบทวนความรู้ในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 
ครอบครัวของฉัน  เรื่องครอบครัวของฉัน  เรื่องสมาชิกในครอบครัวของฉัน  เรื่องหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว   เรื่องสิทธิของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 
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สัปดาห์ที่ 14 : อุ่นไอรัก 
 

แผนการสอนวันที่ 70                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนและครู  
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym นักเรียนท่องบทร้อยกรอง จับปูด า โดยนักเรียนท าท่าทางประกอบอย่างอิสระ 
2. สระอ า  
 2.1 ครูและนกัเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น ตาสีกะตาข า ประกอบจังหวะ ท่าทางอิสระ 
 2.2 ครูเปล่งเสียงเป็นค าสระอ า เช่น ข า นักเรียนทุกคนร่วมกันแจกลูกสะกดค า เป็น ขอ-อ า-ข า  
ท า นักเรียนทุกคนร่วมกันแจกลูกสะกดค า เป็น ทอ-อ า-ท า  
 2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ครูแจกใบงานและอธิบายวิธีการเขียนแผนผังความคิด 
 2.4 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิด ค าสระอ า สร้างค าใหม่เขียนลงในสมุด 
3. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่  
 3.1 ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 3.2 ครูแจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละชุด ประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหา กระดาษปรู๊ฟ 
 3.3 นักเรียนช่วยกันท ากิจกรรม แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
     3.4 ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกที่ 39 และ 40 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 3.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2   ท 3.1 ป.1/3  ค 1.2 ป.1/1  ค 1.2 ป.1/2  
ส 2.1 ป.1/1   ส 2.1 ป.1/2   ส 2.2 ป.1/1   ส 2.2 ป.1/2   ศ 1.1 ป.1/4  ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/2  
ศ 2.1 ป.1/3   ศ 3.1 ป.1/1   ศ 3.1 ป.1/2 

 

สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียง เขียนสะกดค า บอกความหมายของค าที่ประสมด้วยสระอ า  
                     2. การลบ : เหลืออยู่เท่าไหร่   
                     3. การขับร้องเพลงประสานเสียง “อ่ิมอุ่น” การแสดงท่าทางประกอบเพลง การบอก
ลักษณะของเสียงดัง เบา ท่องบทร้อยกรองง่ายๆ การวาดภาพระบายสี  
                     4. การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว หน้าที่และบทบาทของเด็กในครอบครัว 
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การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym ตบมือ 
2. วันแม่แห่งชาติ 
 2.1 ครูทบทวนความส าคัญของวันแม่  วันแม่แห่งชาติ วิธีการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัว ดอกไม้
สัญลักษณ์วันแม่ และแสดงผลงานภาพปะติด ดอกมะลิประดิษฐ์ ใบงานต่าง ๆ ที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ และให้
นักเรียนได้ดู ชมผลงานของตนและเพ่ือน 
 2.2 นักเรียนเล่าเรื่องวันแม่ หรือความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับแม่ 
 2.3 ครูทบทวนการอ่านบทกลอนเพลง “อ่ิมอุ่น”  
 2.3 ครูเปิดเพลง “อ่ิมอุ่น” และให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามบทเพลง  
 2.4 นักเรียนฝึกร้องเพลง “อ่ิมอุ่น”  
 2.5 นักเรียนฝึกร้องเพลง “อ่ิมอุ่น” ในลักษณะการร้องประสานเสียง 
    2.6 ครูให้นักเรียนเตรียมน าของเล่น เครื่องใช้ หรืออ่ืนๆ ที่เป็นของเก่า ในบ้านมาจัดนิทรรศการ 
ในวันจันทร์ (สัปดาห์ต่อไป) พร้อมให้สอบถามผู้ปกครองเก่ียวกับ ชื่อ ประวัติ ประโยชน์ เป็นต้น 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะน ากิจกรรมสัปดาห์ต่อไป  
2. บันทึกการบ้าน   
3. ท่องค าคล้องจอง/บทร้อยกรอง/นิทาน  
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 
5. สวดมนต์ 
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
1. บทร้อยกรอง “จับปูด า” 
2. บทร้องเล่น “ตาสีกะตาข า” 
3. เพลง “อ่ิมอุ่น” 
4. แบบฝึกเสริมทักษะ 
5. แบบฝึกที่ 39 และ 40 
6. ใบงานการเขียนแผนผังความคิดค าสระอ า 
7. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 5 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน 
 
 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 39 และ 40 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงและ
บอกความหมายของค า
ที่ประสมด้วยสระ อ า  
- การพูดเล่าเรื่องและ
แสดงความคิดเห็น  
- การฟังและปฏิบัติตาม
ค าสั่งง่าย ๆ 

คณิตศาสตร ์
- การวิเคราะห์หา
ค าตอบ  
- การให้เหตุผล 
- การเขียนประโยค
สัญลักษณ์ 

สังคมศึกษา ฯ 
- การเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว 
- การระบุหน้าที่ต่อ
ครอบครัว 

ศิลปะ 
- การขับร้องเพลง
ประสานเสียง “อ่ิมอุ่น”  
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง  
- การบอกลักษณะของ
เสียงดัง เบา  
- การท่องบทร้อยกรอง  
ง่าย ๆ  
- การวาดภาพระบายสี 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
    ครูแนะน าให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เก่ียวกับบทเรียนที่ผ่าน
มาใน Tablet ในช่วงว่างภาคบ่าย คนละ 10-20 นาทีแล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพ่ือนฟัง 
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 14  
 

บทร้อยกรอง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บทร้องเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ้้าจี้มะเขือเปราะ 

จ้้าจ้ีมะเขือเปราะ  กะเทาะหน้าแว่น 

   พายเรืออกแอ่น            แล่นไปตามเกาะ 

   เห็นด่างจับปู            หนูหนูหัวเราะ  

   กินลูกตาลเฉาะ           เหาะไปกับลม 

ค้าคล้องจอง สวัสด ี

                สวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกัน           สนุกสุขสันต์เล่นกันคร้ืนเครง 

             ดอกไม้ผลบิานขับขานบทเพลง      เร็วซิคนเก่งเปล่งเสียงสวัสดี 
 

    

บทร้อยกรองจับปูด้า 

             จับ  ปู  ด้า ขย้า  ปู  นา 

    จับ  ปู  ม้า คว้า  ปู  ทะเล 

    วิ่ง  ไม่  ทัน หก  ล้ม  ขา  เป๋ 

    เหมือน  ปู  ทะเล ยัก  เย่  ยัก  ยนั 
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บทร้องเล่น  ตาสีกะตาข้า 

ตาข้าถือจ้าปี             ส่วนตาสมีีจ้าปา 

ตาข้าเดินเชื่องช้า      ส่วนตาสามาพรุ่งนี้ 

ก้ามือถือเอามา    ดอกจ้าปาดอกจ้าปี 

ย่้ารุ่งวันพรุ่งนี้    ดอกจ้าปีดอกจ้าปา 
 

 

บทร้องเล่นตาสีกะตาข้า 

              ตา ข า ถือ จ าปี           ส่วน ตา สี มี จ าปา 
   ตา ข า เดิน เชื่องช้า  ส่วน ตา สา มา พรุ่งนี้ 
   ก า มือ ถือ เอา มา   ดอก จ าปา ดอก จ าปี 
   ย่ ารุ่ง วัน พรุ่งนี้            ดอก จ าปี ดอก จ าปา 
 
วิธีเล่น  
วัสดุอปุกรณ์ 
  ใช้ร่างกายเป็นสื่อ 
ขั้นตอน  - นักเรียนร้องบทร้อยเล่น ตาสีกะตาข า     
  - นักเรียนเล่นกับตนเองหรือเล่นคนเดียวหรืออาจเปลี่ยนไปหาคู่อื่นก็ได้ 
ให้ลงจังหวะ 
  - ท าท่าประกอบโดยก ามือขวาหลวม ๆ มือซ้ายแบและตั้งขึ้น ประกบกับคู่ให้
ลงจังหวะ 
  - สลับเปลี่ยนมือซ้ายก าหลวม ๆ มือขวาแบและตั้งขึ้น 
  - เริ่มจากช้าและเร็วตามล าดับ 
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เพลง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงระบ้าชาวเกาะ 

  เต้นร้าระบ้าชาวเกาะ   ฟังเพราะเสนาะจับใจ 
เสียงน้้าหลั่งไหล              เสียงน้้าหลัง่ไหล 

  กระทบหาดททรายดังครืน่ๆ   กระทบหาดทรายดังครืน่ๆ 

 

เพลงสวัสดีเธอจ๋า 
 

สวัสดี สวัสด ี เธอจ๋า     เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกันสวัสด ี

 

เพลง สวสัดี สวัสด ี

 สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน 

เธอกับฉันพบกันแล้วสวัสดี สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ 

 

 

บทร้องเล่น กรรไกร ไข ่ผ้าไหม 

กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ 
ห้าสิบ สองบาท หนึง่ใบ ไข่ ผ้าไหมไข่ กรรไกร 
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เพลงมอเปอแลโอวา 

มอ  เปอ แลโอวา  มอ  เปอ แลโอวา    มอ  เปอ แลโอวา  ตือ บ่ ตือ โอปุย 
ฉันรักเธอจริง ๆ    ฉันรักเธอจริง ๆ    ฉันรักเธอจริง ๆ  รักยิ่งกว่าสิ่งใด 

 

เพลงการลบ 
   มีแมวอยู่ 3  ตัว    เดินเขา้ครัวแล้วเงียบหาย 

 ย่างปลา 10  ตัวไว้  เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป 3 ตัว 
คงเหลือปลาอีกกี่ตัว       คงเหลือปลาอีก  7  ตัว 

( ตัวเลขเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม) 

 
เพลง  โอเ้จ้าดอกลั่นทม 

           โอเ้จ้าดอกลั่นทม      ฉันเคยเด็ดดม     ฉันเคยเด็ดเล่น 
            เด็ดเช้า เด็ดเยน็        ฉันเคยเด็ดเล่น    เด็ดดม เด็ดดม 
 

 
เพลง กระโดด 

            กระโดด กระโดด กระโดด       กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน 

            กระโดดเพ่ือสร้างพลัง       ก้าลังให้แก่พวกเราลา ล่า หล่า.....สร้อย 
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เพลง “อิ่มอุ่น” 

                อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทยีม             อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง 
       รักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใย                ไม่อยากจากไปไกล แมเ้พียงครึ่งวัน 
       ให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตา                ให้ดวงใจเราสองเช่ือมโยงผูกพัน 
       อิ่มใดๆโลกนีม้ิมีเทยีบเทียม                        อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน 
      น้้านมจากอกอาหารของความอาทร              แม่พร้่าเตือนพร้่าสอน สอนสั่ง 
      ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง                       ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป 
      ใช่เพียงอิ่มท้อง                                      ที่ลูกร่้าร้องเพราะต้องการไออุ่น 
      อุ่นไอรักอุ่นละมุน                                   ขอน้้านมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพลง What’s this? 
What’s this?  What’s this? 

It’s a book. It’s a book. 
What’s this?  What’s this? 

It’s a book.  It’s a book. It’s a book. 
(เปลี่ยนเป็น pen, pencil, chair,desk) 
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นิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทาน “เมาคลลีูกหมาป่า” 

มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่แถว เทือกเขาซิโอเนีย ในประเทศอินเดีย วันหนึ่งสามีภรรยาคู่นี้
เข้าไปตัดฟืนในปุาโดยพาลูกน้อยไปด้วย พอถึงกลางคืนก็ก่อไฟขึ้น ตกดึกมีเสือโคร่งชื่อ "แชร์คาน" หรือ  
"อ้ายขาเก" ผ่านมาพบเข้า เสือโคร่งจึงกระโดดตะครุบใส่แต่พลาดตกลงไปในกองไฟจึงร้องด้วยความ
เจ็บปวดและวิ่งหนีไป ส่วนสองสามีภรรยาก็ตกใจวิ่งหนีไปเช่นกันจึงเผลอทิ้งลูกน้อยไว้ในปุาคนเดียว 
เด็กน้อยเดินเตาะแตะเข้าไปในปุาลึก บาเกียร่าเสือด ามาพบเข้าเกรงว่าเด็กน้อยจะถูกเจ้า แชร์คาน  
ตามมาจับกินจึงน าเด็กชายมาฝากไว้ในถ้ าของหมาปุาครอบครัวหนึ่ง ซึ่งพ่อแม่และลูก 4 ตัวอยู่กันเป็น
ครอบครัว แม่หมาปุารีบให้นมแก่เด็กท่ีเป็นลูกของมนุษย์ด้วยความรักและเลี้ยงดูรวมกับลูกของตนเอง 
ราวกับว่าเด็กชายเป็นลูกแท้ๆของนาง พ่อหมาปุาตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่า เมาคลี ซึ่งแปลว่าลูกกบ
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีขนเช่นเดียวกับลูกกบตัวน้อยๆเมื่อเมาคลีโตพอรู้ความได้แล้ว ตามกฏของปุาเมื่อ
หมาปุาครอบครัวใดมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจะต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกของฝูงหมาปุาก่อน 
ดังนั้น ในคืนวันเพ็ญ ณผาประชุม อาเคล่า หมาปุาแก่ขนสีเทา นั่งอยู่บนโขดหินเพ่ือเป็นประธาน 
ในการรับรองสมาชิกใหม่ของฝูงวิธีการรับองสมาชิกหมาปุาจะนั่งเป็นวงกลม แล้วให้สมาชิกใหม่เข้าไป 
อยู่ภายในวงกลม จากนั้นหมาปุาก็จะเข้าไปดมกลิ่นและพิจารณารับรอง ซึ่งรวมทั้ง เมาคลี ด้วย                 
ในขณะที่สมาชิกหมาปุาพิจารณานั้น อาเคล่า จะร้องเตือนว่า “ จงดูให้ดี จงดูให้ดีพวกเรารู้กฎแล้ว”  
 ส าหรับเมาคลี มีหมาปุากลุ่มหนี่งไม่รับรองแต่กฎของปุาก าหนดว่า ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน  
จะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 ตัวที่ไม่ใช่พ่อแม่ของลูกหมาปุาให้ค ารับรองได้  จึงจะมีสิทธิเข้าอยู่ในฝูง 
เหตุการณ์ ณ ผาประชุม ก าลังตึงเครียดพ่อและแม่หมาปุาเตรียมพร้อมที่จะปูองกันเมาคลีไม่ให้ 
ถูกท าร้าย ทันใดนั้น บาลูหมีเฒ่าที่เป็นครูสอนกฎของปุาให้แก่ฝูงหมาปุาก็ให้การรับรอง พร้อมทั้ง  
บาเกียร่าเสือด าที่กล้าหาญอีกด้วย เมาคลีจึงได้เข้าเป็นสมาชิกของฝูงหมาปุาอาเคล่าจ่าฝูงอาวุโสจึงให้
เมาคลีได้รับการเรียนรู้กฎของปุาจาก บาลู ส่วน บาเกียร่าได้สอนวิธีการล่าสัตว์ให้แก่เมาคลีตลอดมา 
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(ต่อ) 
เมาคลี เติบโตขึ้น เป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายก าย าแข็งแรง แม้ว่ามติของฝูงจะยอมรับเขาแต่ด้วย              

สายพันธุ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ท าให้เมาคลีต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพิสูจน์ตัวเองกับสมาชิกตัวอื่นๆ
ในฝูงเขาและพรรคพวกสามารถบุกทลายปราสาทร้างที่เป็นรังของฝูงลิงนิสัยไม่ดีได้ส าเร็จ  ไม่นาน 
หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เขาต้องช าระหนี้แค้นให้กับพ่อแม่ ที่เข้าใจว่าถูกแชร์คาน เสือโคร่งคู่ปรับที่คอย 
ราวีตลอดมาฆ่าตาย ซึ่งบัดนี้แชร์คานได้กลายเป็นเสือเฒ่าเจ้าเล่ห์แต่ก็ยังคงความน่ากลัวอยู่ 
ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายฝูงหมาปุาต้องสูญเสียผู้เฒ่าขนสีเงิน อาเคร่า ผู้ด ารงต าแหน่งจ่าฝูงมา 
ยาวนานไปทว่า เมาคลีก็สามารถฆ่าแชร์คานได้ และถลกหนังมันมาประดับบนบัลลังก์จ่าฝูง ซึ่งสมาชิก 
ในฝูงต่างเห็นชอบให้ เมาคลี เป็นจ่าฝูงตัวต่อไป อย่างไรก็ตามเมาคลี ไม่ได้อยู่ในปุาตลอดไป วันหนึ่งเขาได้พบ
กับหญิงสาวที่แม่น ้า หญิงที่เป็นมนุษย์เหมือนเขา เมาคลี เริ่มมีค าถามมากมาย ความรู้สึกแปลกแยกกลับมาอีก
ครั้ง เมือ่เจอมนุษย์ที่เดินสองขาเหมือนกันนึ่ง ในขณะนั้นมนุษย์เริ่มรุกล ้าเข้ามาในปุามากข้ึน หลายครั้งที่เมา
คลีไม่สามารถปกปูองฝูงของเขาจากอาวุธที่เรียกว่า ปืน ได้ ไม่นานนัก ทุกตัวลงความเห็นว่าหากมีเมาคลีอยู่ใน
ฝูงจะเป็นเปูาของพวกนายพราน ซึ่งก็อันตรายต่อทั้งตัวเมาคลีเองและฝูง บาลูและบาเกียร่าเข้าใจข้อนี้ดี จึง
โน้มน้าวให้ เมาคลีออกจากปุาไปเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกครรลองในเผ่าพันธุ์ของตนเองแรกเริ่มที่เข้าไปใน
หมู่บ้านเมาคลี กลายเป็นตัวประหลาดส าหรับทุกคน เขาต้องพยายามอย่างมากในการปรับตัวทั้งการเรียน
ภาษา มารยาทในสังคม การใช้ชีวิตประจ าวัน หลายครั้งที่เขาท้อและคิดจะกลับเข้าไปในปุาแล้วไม่ออกมาอีก 
แต่บาลู บาเกียร่าครอบครัวหมาปุาและสมาชิกในฝูงทุกคนต่างก็คอยให้ก าลังใจในที่สุดเมาคลีก็สามารถมีชีวิต
อยู่อย่างเป็นสุขในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบ 
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เกม  อีกาฟักไข ่ (E-KA FUK KHAI) 

จ้านวนผู้เล่น  ไม่จ ากัดจ านวน 
วิธีเล่น 
ใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้ สมมุติว่าเป็นไข่ และเขียนวงกลมลงบนพื้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ประมาณ 4 ฟุต 1 วง และอีกขาอยู่ในวงแรกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุตวางไข่ก าหนดไว้
ในวงกลมเล็กให้คนใดคนหนึ่งเป็นกายืนในวงกลมใหญ่หรือนั่งคร่อมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุก
คนยนืรอบนอกวงกลมใหญ่คอยแย่งไข่คนเป็นกามีหน้าท่ี ปูองกันไข่ โดยมีกติกาการเล่น 
ดังนี้ 

1. ผู้มีหน้าท่ีหยิบ (แย่ง) ไข่ เข้าไปในวงกลมไม่ได้ 
2. ผู้มีหน้าท่ีหยิบไข่ต้องระวังมิให้อีกาตีถูกมือ หรือแขนของตนซึ่งล่วงล้ าเข้าไปใน
วงกลมได้ 
3. ถ้าแย่งไข่ไปจากอีกาไดห้มด ให้ปิดตาอีกา แล้วเอาไข่ไปซ่อนให้อีกาตามหาไข่ 

ถ้าพบไข่ท่ีผู้เล่นคนใดเป็นคนซ่อนผู้นั้นต้องเปลี่ยนเป็นกาแทน 
 

 

สุนัขจิ้งจอกกับหมี 
 

สุนัขจิ้งจอกเฒ่านั่งคุยกับหมีเฒ่าถึงประวัติชีวิตของพวกตนตั้งเเต่วัยหนุ่มจนถึง 
วัยชราอย่างภาคภูมิใจ 
"ข้าน่ะไม่เคยไปกินคนที่ตายเเล้วเลยนะเจ้ารู้หรือไม่"หมีอวดในความมีคุณธรรมของตน 
เเต่สุนัขจิ้งจอกหัวร่อเบาๆพลางว่า"ถ้าเจ้าอยากให้ใครนบัถือเจ้าก็ไม่ควรกินคนที่ยังมี 
ชีวิตอยู่" 
 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "ช่วยคนที่ยังไม่ตายย่อมเป็นที่น่านับถือกว่าช่วยคนที่ตายไปเเล้ว 
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