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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ 
 

แผนการสอนวันที่ 76                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือนและครู 
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน         
การเรียนรู ้
1. Brain Gym โดยนักเรียนท าท่าทางประกอบเพลงโอ้เจ้าดอกลั่นทม 
2. สระแอ 
 2.1 ครูและนักเรียนร้องบทร้องเล่น ลิงกะเสือ ประกอบจังหวะ 
  2.2 ครูอ่านบทร้องเล่นบนแผนภูมิ นักเรียนอ่านตามครูทั้งชั้น  
  2.3 แบ่งกลุ่มอ่านเป็นกลุ่มใหญ่ (8-10 คน) คน กลุ่มเล็ก (4-5 คน) อ่านคู่และอ่านเดี่ยว 
  2.4 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
  2.5 ฝึกอ่านค าที่ประสมด้วยสระ แอ อ่านแจกลูกสะกดค า อ่านเป็นค า 
     2.6 นักเรียนร่วมกันคิดค าที่ประสม สระแอ ครูเขียนค าบนกระดาน นักเรียนเขียนค าลงในสมุด        
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  
 3.1 ครูน าสิ่งของ เช่น กล่อง กระป๋อง ลูกบอล เป็นต้น วางไว้หน้าห้อง (ควรมีอย่างละหลาย ๆ ชิ้น) 
 3.2 ครูแนะน ากิจกรรม คือครูจะแจกรูปภาพของสิ่งของต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนจัดกลุ่ม
สิ่งของตามรูปร่าง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  
 3.3 นักเรียนท ากิจกรรมการจัดกลุ่มสิ่งของ 
 3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  1) จ านวนกลุ่มสิ่งของที่นักเรียนจัดได้และแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง (ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม) 
   2) เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการจัดกลุ่ม 
  3) ความเหมือนและความแตกต่างกันของสิ่งของแต่ละกลุ่ม    
 

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/1  ท 2.1 ป.1/2  ค 3.1 ป.1/1  
ค 6.1 ป.1/3   ส 1.1 ป.1/3   ส 1.1 ป.1/4  ศ 1.1 ป.1/1   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 2.1 ป.1/5  ต 1.1 ป.1/1  ต 1.1 ป.1/2  ต 1.1 ป.1/3  ต 1.2 ป.1/2  ต 2.2 ป.1/1  
ต 3.1 ป.1/1  ต 4.1 ป.1/1 
 
 

สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของค า การคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร  
                     2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต     
                     3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม  
                     4. จ านวนนับ : Let’s count from one to ten please. 
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การเรียนรู้  
1. Brain Gym บริหารข้ามส่วนกึ่งกลางของร่างกาย เช่นการเขียนเลข 8 
2. การสวดมนต์ 
 2.1 ครูให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาท ีและแผ่เมตตา (เพลงดั่งดอกไม้บาน) ครูซักถาม
นักเรียน ว่าเราสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า ก่อนเข้าห้องเรียน หรือก่อนนอนเพ่ืออะไรให้นักเรียนร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น  
  2.2 ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่าเราสวดมนต์ไหว้พระเพ่ือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้แก่ พระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์ และเพ่ือให้เกิดความสงบมีสติพร้อมที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือเพ่ือให้นอนหลับสบาย
จากนั้นโยงความรู้ ไปสู่บทเรียนที่จะเรียน 
  2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงนะโมก่อนนอน 
  2.4 ครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเก่ียวกับเนื้อหาของบทเพลง กล่าวถึงเรื่องอะไร และนักเรียน
ได้ปฏิบัติ เป็นประจ าก่อนนอนหรือไม่ 
     2.5 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนและแจกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและดินน้ ามันให้ เพ่ือปั้นภาพนูน (ภาพพระพุทธรูป) 
3. จ านวนนับ : Let’s count from one to ten please. 
      3.1  สนทนากับนักเรียนว่านับจ านวน  1-10  ได้หรือไม่  จากนั้นให้นักเรียนนับพร้อมกันโดยให้นับเป็น
ภาษาไทย 
      3.2  ครูชูบัตรตัวเลข  1  พร้อมกับพูดว่า  one  ชูบัตรตัวเลข 2  พร้อมกับพูดว่า  two  ครูชูบัตรชู
ตัวเลข 3  พร้อมกับพูดว่า  three  หมายเลข  4-10  ทีละบัตร  พร้อมกับพูดว่า  four-five-six-seven-
eight-nine-ten  ทีละค า 
      3.3 ครูชูบัตรตัวเลขทีละบัตร พูดค าศัพท์ตัวเลขนั้นซ้ า ให้นักเรียนพูดตาม 2-3 ครั้ง 
      3.4 ครูแสดงสิ่งของให้นักเรียนบอกจ านวน  เช่น  ครูชูปากกา 1  ด้าม  นักเรียนพูด  one  ครูชู
ปากกา  3  ด้าม  นักเรียนพูดว่า  three 
      3.5  ครูพูด Let’s Count 1-10, please นักเรียนนับจ านวน 1-10 

3.6 ให้นักเรียนฝึกออกเสียงค าศัพท์ตัวเลข  สะกดค าและบอกความหมายของค าศัพท์ 
3.7 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ละ 4-5 คน 

      3.8 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันค้นหาบัตรตัวเลขตามที่ครูออกเสียง  เช่น  ครูพูด  3  นักเรียนหา
บัตรค าศัพท์  three  แล้วชูขึน้ ถ้าครูพูด  two  ให้นักเรียนหาบัตรตัวเลข  2 แล้วชูขึ้น กลุ่มใดหาได้เร็วและ
ถูกต้อง ได้คะแนน กลุ่มใดมีคะแนนมากท่ีสุดชนะ 

3.9 ให้นักเรียนในกลุ่มเปลี่ยนกันสั่งให้เพ่ือนในกลุ่มแข่งกันหาผลัดกันท าเป็นผู้บอกค าศัพท์นี้ภายใน
กลุ่ม   

จากนั้นให้นักเรียนผลัดกันใช้ค าสั่ง  Let’s Count ……….to……….., please.   ภายในกลุ่ม 
3.10 นักเรียนท าใบงาน เขียนจ านวนและค าศัพท์ให้ตรงกับภาพ 
3.11 ครูพูด Let’s count one to  ten, please. 

ภาคบ่าย 
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3.12 นักเรียนนับ 1-10 พร้อมกัน 
 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะน ากิจกรรมการเรียนรู้วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน 
4. สวดมนต์     
      
 
1. บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” 
2. เพลง “โอ้เจ้าดอกลั่นทม” เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “นะโมก่อนนอน” 
3. สิ่งของส าหรับให้นักเรียนจัดกลุ่ม 
4. บัตรตัวเลข  1-10 ภาษาอังกฤษ 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม 
- กิจกรรมกลุ่ม  
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียง และ
บอกความหมายของค า 
- การคัดลายมือ  
-การเขียนสื่อสาร 
 

คณิตศาสตร ์
- จ าแนกรูปทรง
เรขาคณิต 
- การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผล 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การปฏิบัติตาม
หลักธรรม การสวดมนต์
แผ่เมตตา  
 

ศิลปะ 
- การอภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง 
ของสิ่งต่าง ๆ  
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน และร่วม
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 
 

ภาษาอังกฤษ 
- ออกเสียงจ านวนนับ  1-10  
เป็นภาษาอังกฤษได้ 
-ออกเสียงและบอกความหมาย
ของค าศัพท์ได้ 
- พูดบอกจ านวนเลข 1-10 ได้ 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน   
 

 
 

 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 
หน่วยบูรณาการ  ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้            
ฉันเป็นเด็กดี  เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา   เรื่อง สติ (ภาคเรียนที่ 2)  
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ 
 

แผนการสอนวันที่ 77                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือ ครอบครัว เพื่อนและครู 
3. ทบทวนกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym “แก้ว กะลา” 
2. ครูอ่านนิทานอีสป เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามใจชอบให้นักเรียนฟัง ครู นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงตัวละคร 
เหตุการณ์ตามเรื่อง  
 2.1 ครูน าแผนภูมบิทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันเป็นจังหวะโดยครูชี้ค า 
 2.2 นักเรียนร่วมกันหาค าที่ประสมด้วยสระแอ สร้างค าใหม่ แต่งประโยคปากเปล่า 
 2.3 นักเรียนเขียนแผนผังความคิดค าประสม สระแอ  
 
 
   
 
 
 
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  
 3.1 ครูทบทวนกิจกรรมชั่วโมงที่แล้ว ล้วงกล่อง 

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.1/4  ค 3.1 ป.1/1  
ค 6.1 ป.1/3   ส 1.1 ป.1/3   ส 1.1 ป1/4    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 1.1 ป.1/1  ต 1.1 ป.1/2  ต 1.1 ป.1/3  ต 1.2 ป.1/2  ต 2.2 ป.1/1   

สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียง การแสดงความคิดเห็น การเขียนอิสระ    
                      2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต   
                      3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม   
                      4. การท่องบทกลอน และการแสดงท่าทางประกอบ 
                      5. จ านวนนับ : Let’s count from one to ten please. 
 

ค าสระแอ 

แห 

แม่ 

แพ 

แก่ 

ท าแพ 

ถ่อแพ 
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 3.2 ครูแนะน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม คือ กล่องที่ปิดทุกด้านมีเฉพาะที่ล้วงมือ 4 ใบ รูปทรงเรขาคณิต 
4 ชิ้น (ทรงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกระบอก) จ านวน 4 ชุด และแบบบันทึกกิจกรรม  
 3.3 ให้นักเรียนออกมาท ากิจกรรมทีละกลุ่ม ครูอธิบายกติกา ดังนี้ 
   1) ให้นักเรียนล้วงมือเข้าไปในกล่องและคล าวัตถุที่อยู่ในกล่อง ห้ามมอง และห้ามน าวัตถุออกมา  
   2) เลือกวัตถุท่ีอยู่ข้างนอกที่เหมือนกับวัตถุท่ีอยู่ในกล่อง  
   3) บันทึกหมายเลขของวัตถุที่อยู่ข้างนอกลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
  3.4 นักเรียนท ากิจกรรมและน าเสนอผลงาน ต่อกล่อง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกช่วยกันต่อกล่องที่ครู
แจกให้ ให้ได้สูง  
  3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
   1) หมายเลขของวัตถุท่ีอยู่ข้างนอกที่นักเรียนเลือก ในแต่ละกล่อง 
   2) เหตุผลที่นักเรียนใช้ในการเลือกวัตถุหมายเลขต่าง ๆ 
   3) ความเหมือนและความแตกต่างกันของวัตถุท่ีอยู่ข้างนอกกับวัตถุที่อยู่ข้างในกล่อง 
หมายเหตุ   ต่อกล่อง  วิธีการจัดเรียงกล่องให้ได้สูงที่สุด การวางฐาน ให้ฐานใหญ่ที่สุด 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym โดยนักเรียนใช้ร่างกายด้านซ้ายขวาเคลื่อนไหวท่าทางที่แตกต่างกัน 
2. การปฏิบัติตามหลักธรรม  
  2.1 ครูให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาท ีและแผ่เมตตา (เพลงดั่งดอกไม้บาน) 
  2.2 ครูและนักเรียนร่วมกัน ร้องเพลง หัวใจพระพุทธศาสนา 
  2.3 ครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเก่ียวกับเนื้อหาของเพลง 
 2.4 ครูน าภาพบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรม โอวาท 3 ให้นักเรียนดูทีละภาพแล้วถามนักเรียนว่า  
          1) บุคคลในภาพก าลังท าอะไร    
          2) สิ่งที่บุคคลในภาพก าลังท าเกี่ยวข้องกับหลักธรรมใดและเมื่อท าแล้วมีผลดีอย่างไร    
          3) นักเรียนเคยท าเหมือนบุคคลในภาพหรือไม่ถ้าเคยท า ท าอย่างไร 
 2.5 ให้นักเรียนเล่าสิ่งที่ตนเคยท าให้เพ่ือนฟัง 
 2.6 ครูแจกใบงานภาพพระพุทธรูปให้นักเรียนท ากิจกรรมตัดแปะ และเขียนผังความคิด “โอวาท3” 
การท าความด ีละเว้นความชั่ว ท าใจให้บริสุทธิ์ เพ่ือสรุปความรู้ที่ได้  
3.   จ านวนนับ : Let’s count from one to ten please. 
      3.1 ครูให้นักเรียนนับ 1 – 10 เป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน 
      3.2  ครูเปิดเพลง Ten Little Brother Boys and Sister Girls. จากแท็บเล็ตให้นักเรียนฟัง 
      3.3  ครูติดแผนภูมิเพลง Ten Little Brother Boys and Sister Girls . 
      3.4  ครูให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาวงกลมรอบค าศ้พท์ตัวเลขท่ีนักเรียนรู้จัก 
      3.5  นักเรียนเปิดแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ  Project 2  : Play & Learn หน่วย My Family : 
Song/Chants “Ten Little Brother Boys and Sister Girls” ฝีกร้องจนคล่อง 
      3.6   ครูทบทวนความรู้โดยให้นักเรียนเล่น เกม  Number 

ภาคบ่าย 
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ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้ และแนะน าการเรียนรู้วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค้า 
4. ครูเล่านิทานคุณธรรมให้นักเรียนฟัง เรื่อง สองพ่ีน้อง 
5. สวดมนต์ 
 
 
1. บทร้องเล่น “แก้ว กะลา” บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” 
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “หัวใจพระพุทธศาสนา” 
3. นิทานคุณธรรม เรื่อง สองพ่ีน้อง 
4. ใบงานโอวาท 3 
5.แผนภูมิเพลง “Ten Little Brother Boys and Sister Girls” 
6. แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ  Project 2  : Play & Learn หน่วย My Family :  
      Song/Chants “Ten Little Brother Boys and Sister Girls” 
       Game  “Number” 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
- การเล่นเกมอย่าง
สนุกสนานและเกิดการ
เรียนรู้ 
 
 

ภาษาไทย  
- การอ่านออกเสียง  
- การบอกความหมาย
ของค า  
- เขียนสื่อสาร 
- การต่อค าคล้องจอง 
 

ศิลปะ 
- การท่องบทกลอน และ
การแสดงท่าทาง
ประกอบ  
- การร่วมกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนาน 

คณิตศาสตร ์
- จ าแนกรูปทรง
เรขาคณิต 
- การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผล 

สังคมศึกษา ฯ 
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม 
- การสวดมนต์แผ่เมตตา 
 

ภาษาอังกฤษ 
- ออกเสียงจ านวนนับ  1-10  เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
-ออกเสียงและบอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้ 
- พูดบอกจ านวนเลข 1-10 ได้ 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน   
- การสะท้อนการใช้ทรัพยากร
ห้องเรียน 

 

 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 
หน่วยบูรณาการ  ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้         
ฉันเป็นเด็กดี  เรื่อง โอวาท 3  เบญจศีล   (ภาคเรียนที่ 2)  
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ 
 

แผนการสอนวันที่ 78                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือหนึ่งวางที่ต าแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ 
จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูกเปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. สระ แอะ    
   นักเรียนฟังเพลง “ฝนตก” จากเทปบันทึกเสียง และฝึกอ่านจากแผนภูมิ 
 2.1 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง 
 2.2 นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง เพลงทีละบรรทัด นักเรียนสังเกตค าที่ประสมสระ แอะ/ฝึกประสมค า 
แจกลูกสระ แอะ 
 2.3 น าค าที่ประสมได้ไปสร้างประโยค  
 2.4 นักเรียนอ่านออกเสียงแจกลูกสะกดค า บนกระดาน 
 2.5 นักเรียนเขียนค าตามกระดานลงในสมุด และเลือกค า 3 ค า วาดภาพระบายสี เขียนค าใต้ภาพ 
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 
 3.1 ครูทบทวนกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 
     3.2 ใช้สถานการณ์ปัญหา จะสร้างเป็นรูปอะไรดี  สถานการณ์ปัญหา : ครูน าเสนอ ปริซึมสามเหลี่ยม 
 
 

 
  ภาพตัวอย่าง    

ภาคเช้า 
 

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

 

สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า การเขียนอิสระ  
                      2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต     
                      3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม  
                      4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและแสดงท่าทางประกอบ     
                      5. การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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  ครูใช้ค าถาม “จะวาดรูปนี้อย่างไร” 
  ครูน าเสนอสื่อ อุปกรณ์ 
 

       
 
  แล้วใช้ค าถาม “แล้วพวกนี้ล่ะ (ทรงกระบอก กล่อง ทรงกลม) วาดเป็นรูปอะไรได้บ้าง” 
 3.3 กติกาคือครูจะแจกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม  
  ค าสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปจากสิ่งของที่ครูก าหนดให้  ให้นักเรียนวาดภาพตามรูปทรงต่าง ๆ ที่เอามา
ทาบ ตามจินตนาการของแต่ละคน 
 3.4 นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
   - รูปต่าง ๆ ที่นักเรียนสร้างข้ึน มาจากวัสดุชิ้นไหนและใช้ส่วนใดของวัสดุนั้น 
   - รูปที่นักเรียนวาดเป็นรูปอะไร และประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง 
   - นักเรียนจะสร้างรูปอะไรได้บ้างจากรูปเรขาคณิตที่ครูก าหนดให้ 
   - รูปที่นักเรียนวาดประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง 

 ครูใหน้ักเรียนน าเสนอรูปภาพที่นักเรียนวาดและใช้ค าถาม “นักเรียนวาดรูปนี้อย่างไร” 
 บทบาทครู : ใช้ค าถาม “แล้วรูปที่นักเรียนวาดประกอบด้วยรูปอะไรบ้างนะ” 
  “นักเรียนจะสร้างรูปอะไรได้บ้างจากรูปเรขาคณิตที่ครูก าหนดให้” 
  “ให้นักเรียนแสดงเหตุผลการน ารูปเรขาคณิตมาประกอบกันเป็นรูปภาพ” 
     ครนู าอภิปรายสรุปการสร้างรูปวงกลม จากฝากระป๋อง รูปสามเหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของรูป
ปริซึม รูปสี่เหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของกล่อง 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ท าท่าทางประกอบบทร้องเล่น “ตบมือตบตัก” 
2. พุทธศาสนสุภาษิต 
  2.1 ครูให้นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ 3 นาท ีและแผ่เมตตา (เพลงดั่งดอกไม้บาน) 
  2.2 ครูสนทนากับนักเรียนและสุ่มนักเรียนตอบค าถามว่าใครสามารถเป็นที่พ่ึงให้กับเราได้ในยามที่เรามี
ความจ าเป็นที่จะต้องท างานต่าง ๆ แล้วสรุปให้นักเรียนฟังว่าตนเองสามารถเป็นที่พ่ึงให้กับตนเองได้ดีที่สุด 
หรือถ้าเป็นบุคคลอื่น ก็มีมารดาที่สามารถเป็นมิตรหรือที่พ่ึงให้กับเราในยามที่จ าเป็นพร้อมกับกล่าวชมเชย
นักเรียนจากนั้นโยงความรู้ไปสู่พุทธศาสนสุภาษิต ได้แก่  
           1) อัตตา ห ิอัตตะโน นาโถ–ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน    
           2) มาตา มิตตัง สะเก ฆะเร–มารดาเป็นมิตรในเรือนตน 
  2.3 ครูให้นักเรียนฝึกอ่าน พุทธศาสนสุภาษิต แล้วอธิบายความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตให้นักเรียน
ฟังทั้ง 2 บท พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในแต่ละบทให้
นักเรียน 
      2.4 ครูแจกใบงานและแบ่งกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนออกแบบและตกแต่งป้ายพุทธศาสนสุภาษิต 
 

ภาคบ่าย 
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ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้  และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ทบทวนการท าหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกห้องเรียน 
4. ท่องบทอาขยาน 
5. สวดมนต์ 
 
 
1. บทร้องเล่น”ตบมือตบตัก” 
2. เพลง “ฝนตก”  
3. ปริซึมสามเหลี่ยม 
4. ทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม 
5. ใบงาน พุทธศาสนสุภาษิต 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงค า 
และการบอกความหมาย
ของค า 
- การเขียนสื่อสาร 
 

คณิตศาสตร ์
- จ าแนกรูปทรง
เรขาคณิต 
- การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผล 
 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน การ
แสดงท่าทางประกอบ 
และการร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน 

สังคมศึกษา ฯ 
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม 
- การสวดมนต์แผ่เมตตา 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการท างานอย่าง
ปลอดภัย  
- การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างกระตือรือร้นและ
ตรงเวลา 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การท าหน้าที่ความ
รับผิดชอบในห้องเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 
หน่วยบูรณาการ  ครูแนะน าให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้           
ฉันเป็นเด็กดี  เรื่อง ตนเป็นที่พึงแห่งตน (ภาคเรียนที่ 2)  
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ 
 

แผนการสอนวันที่ 79                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางที่ใต้คาง อีกมือหนึ่งอยู่ที่ต าแหน่งสะดือ ตามองไปข้างหน้าไกล ๆ 
จินตนาการวาดรูปวงกลม ด้วยจมูก เปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. สระแอะ 
  2.1 ครรู้องบทร้องเล่น “แกะกะแพะ”ตามแผนภูมิ ประกอบจังหวะ 
  2.2 ครูร้องบทร้องเล่น แกะกะแพะ ทีละวรรค ครูชี้ค าตามแผนภูมิ นักเรียนร้องตามและตบมือประกอบ
จังหวะ 
  2.3 นักเรียนร่วมกันหาค าประสมสระแอะ ในแผนภูมิ แล้วขีดเส้นใต้ค านั้นๆ และหาค าอ่ืนเพ่ิมจาก
แผนภูม ิ 
  2.4 ครูให้นักเรียนเลือกค า 5 ค าท่ีให้ มา 1 ค าและวาดภาพระบายสีให้สวยงาม เขียนค าก ากับในภาพที่
นักเรียนวาด 
    2.5 ครูและนักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดค าที่ประสมสระแอะ 
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 
  3.1 ครูทบทวนกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 
  3.2 ใช้สถานการณ์ปัญหา จัดอย่างไรดี 
  สถานการณ์ปัญหา : ครูน าเสนอรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1   ท 1.1 ป.1/2   ท 1.1 ป.1/6   ท 4.1 ป.1/1  ท 4.1 ป.1/3  
ค 3.1 ป.1/1   ค 6.1 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  
พ 2.1 ป.1/3   พ 3.2 ป.1/2   ส 1.1 ป.1/3    ส 1.1 ป1/4   ส 5.2 ป.1/1 

 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงค าและบอกความหมาย การเขียนค าและประโยค การอ่านหนังสือ
ตามความสนใจ   
                     2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต  
                     3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
                     4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและแสดงท่าทางประกอบ   
                     5. การปฏิบัติตามกติกาในการเล่นเกม 
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  ภาพตัวอย่าง 

             
 
  บทบาทครู : ใช้ค าถาม “จะวาดรูปนี้อย่างไร” 
   คาดการณ์แนวคิดนักเรียน (เอาไปทาบกับกระดาษแล้ววาดตามขอบ) 
  บทบาทครู : น าเสนอสื่อ อุปกรณ์ 
  บทบาทครู : ใช้ค าถาม “แล้วพวกนี้ล่ะ (ทรงกระบอก กล่อง ทรงกลม) วาดเป็นรูปอะไรได้บ้าง” 
   คาดการณ์แนวคิดนักเรียน  (รปูสี่เหลี่ยม/รูปวงกลม) 
  3.3 กติกาคือครูจะแจกอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่ม  
   ค าสั่ง ให้นักเรียนวาดรูปจากของที่ครูก าหนดให้ ให้นักเรียนออกแบบ รูปเรขาเหล่านั้นให้ได้เป็น
รูปภาพตามจินตนาการของแต่ละคน 
 3.4 นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 3.5 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
   - รูปต่างๆ ที่นักเรียนสร้างข้ึน มาจากวัสดุชิ้นไหนและใช้ส่วนใดของวัสดุนั้น 
   - รูปที่นักเรียนวาดเป็นรูปอะไร และประกอบด้วยรูปเรขาคณิตแบบใดบ้าง 
  - นักเรียนจะสร้างรูปอะไรได้บ้างจากรูปเรขาคณิตที่ครูก าหนดให้ 
 บทบาทครู : ให้นักเรียนน าเสนอรูปภาพที่นักเรียนวาด 
  บทบาทครู : ใช้ค าถาม “นักเรียนวาดรูปนี้อย่างไร” 
   คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน (วาดโดยลากเส้นตามสันขอบ) 
  บทบาทครู : ใช้ค าถาม “แล้วรูปที่นักเรียนวาดประกอบด้วยรูปอะไรบ้างนะ” 
   คาดการณ์แนวคิดนักเรียน (รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม) 
 บทบาทครู : สรุปการสร้างรูปวงกลม จากฝากระป๋อง รูปสามเหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของ
รูปปริซึม รูปสี่เหลี่ยมจากการลากเส้นตามสันของกล่อง 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่น ตาสีกะตาข า 
2. การเจริญภาวนา 
  2.1 ครูเปิดเพลงดั่งดอกไม้บาน และเพลงแผ่เมตตา และชวนนักเรียนสนทนาเรื่อง วิธีการท าจิตใจให้
บริสุทธิ์ ขั้นแรก คือ การฝึกใจให้บรรเทาเบาบางจากสิ่งอันเป็นกิเลสต่างๆ เช่น ความโลภอยากได้ของที่
ไม่ใช่ของตน ความโกรธ เป็นต้น เมื่อท าได้แล้วก็พยายามท าในสิ่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น กล่าวคือ พยายามท า
จิตใจให้แจ่มใส ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัว หรือเกิดกังวล การจะท าเช่นนี้ได้ก็ด้วยการบ าเพ็ญกุศล รักษาศีล และแผ่
เมตตา ต่อไปก็เป็นขั้นสูง คือ การท าใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญภาวนา อันเป็น
การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความสงบ  

ภาคบ่าย 
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 2.2 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและบันทึกเหตุการณ์ท่ีได้ยินจากบทเพลงแผ่เมตตา ครูนักเรียนร่วมกัน
สรุปว่าในโลกและในสังคม เราต้องพ่ึงตนเองเป็นสิ่งแรก แต่ยังมีบางเรื่องเราจ าเป็นต้องพ่ึงพาคนอ่ืน เช่น 
เรียนหนังสือกับครู รักษาโรคกับหมอ สร้างบ้านจากช่างฝีมือ ฯลฯ และธรรมชาติ ซึ่งท าให้เรามีที่อยู่ที่ท ากิน  
 2.3 ครูพานักเรียนไปรอบบริเวณโรงเรียนและให้สังเกตว่ามีอะไรบ้างที่ต้องพ่ึงพากัน เช่น ดอกบัวต้อง
พ่ึงพาน้ า กล้วยไม้ต้องอาศัยต้นไม้จึงจะมีชีวิตรอด ต้นไม้ต้องเจริญพึ่งพาดิน เพ่ือให้ออกดอกออกผล การ
พ่ึงพากันได้ก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันได้ 
      2.4 ครูให้นักเรียนดูต้นกล้วย และให้คิดว่าคนพ่ึงพาอะไรต้นกล้วย และต้นกล้วยพึ่งอะไรจากคน  
(สู่เรื่องการดูแลกล้วยเพื่อให้ผลผลิต และน าใบกล้วยมาประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจ าวัน) 
 2.5 ครูแจกใบงานให้นักเรียนจับคู่การพ่ึงพาซึ่งกันและกันของ คนกับธรรมชาติ (พืช,สัตว์) คนกับสิ่งของ 
และคนกับคน 
 2.6 ครชูวนคุยประเด็น คนกับคน ต้องพ่ึงพากัน แต่คนกับคนก็มีความแตกต่างกัน ในสังคม สุ่มนักเรียน 
3–4 คน น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ เพศของตนเอง ลักษณะเด่นของตนเอง  
  2.7 ครูสนทนากับนักเรียนถึงความแตกต่างของบุคคลต่าง ๆ ในสังคมการรู้จักและเข้าใจตนเอง การ
รู้จักยอมรับในจุดเด่น จุดด้อยของตนเองและผู้อื่น  
 2.8 ครูและนักเรียนสรุปการพ่ึงพาคนกับคน นักเรียนกับเพ่ือน นักเรียนกับผู้อ่ืนย่อมมีข้อจ ากัดตาม
ก าลังและความสามารถและลักษณะของบุคคล  
     2.9 ครูแจกใบงานและมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนส ารวจจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง โดยเขียน
สรุปบนกระดาน (อาจจะให้อ่านพร้อมกันอีกรอบ) มอบหมายให้นักเรียนสอบถามความรู้เกี่ยวกับแนวทางใน
การปรับปรุงสิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นจุดด้อยของตนเอง จากผู้ปกครอง 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้  และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. เลือกผู้น า ผู้ตามของห้องเรียนครั้งที่ 2 
4. ท่องค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน 
5. สวดมนต์ 
 
 
1. บทร้องเล่น “แกะกะแพะ” บทร้องเล่น “ตาสีกะตาข า” 
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “แผ่เมตตา” 
3. กระดาษแบบรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 
4. ใบงานจับคู่ภาพ 
5. ใบงานส ารวจจุดเด่น จุดด้อย 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม   
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงค า 
และบอกความหมายของ
ค า 
- การอ่านหนังสือตาม
ความสนใจ  
- การเขียนค าและ
ประโยค 

คณิตศาสตร ์
- จ าแนกรูปทรง
เรขาคณิต 
- การให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
และสรุปผล 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม 
- การสวดมนต์แผ่เมตตา 
 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน การ
แสดงท่าทางประกอบ 
และการร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การปฏิบัติตามกติกา
ในการเล่นเกม 
- การบอกความแตกต่าง
ระหว่างชายกับหญิง 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การเลือกผู้น าของ
ห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 16 : วันใส ใจธรรมะ 
 

แผนการสอนวันที่ 80                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2. เล่าประสบการณ์ 
3. สนทนาและรายงานการท าหน้าที่/ความรับผิดชอบตามกติกาของห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym จีบ – ตัว L ประกอบบทร้องเล่น “แกะกะแพะ” “ฝนตกแดดออก” 
2. สระแอ สระแอะ 
  2.1 นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” “แกะกะแพะ” “ฝนตกแดดออก” 
  2.2. ครูทบทวนการแจกลูกสะกดค า ค าท่ีประสมแอ สระแอะ โดยให้นักเรียนหาค าท่ีประสมด้วยสระ
แอ และสระแอะ จากบทร้องเล่นแล้วเขียนบนกระดานพร้อมกับอ่านค าที่เขียน 
  2.3 ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดค าที่ประสมด้วย สระแอ และค าที่ประสมด้วย
สระแอะ อย่างละ 5 ค า และวาดภาพประกอบส าหรับค าที่สามารถวาดภาพได้ 
3. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 
  3.1 ครูทบทวนการท ากิจกรรมชั่วโมงท่ีแล้ว 
  3.2 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมแล้วแจกอุปกรณ์เพ่ือท าของเล่นจากกล่อง “พวกเธอมาจากไหน” 
  3.3 นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรม 
    3.4 นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม ครูและเพ่ือนฟัง การน าเสนอและช่วยสะท้อนผลงาน 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym มือขวาจับไหล่ซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าช้าๆตามองมือขวาดึงหัวไหล่เข้าหาตัวพร้อมกับหัน
หน้าไปทางขวาท าเสียง “อู” ยาวๆ เปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/4   
ค 3.1 ป.1/1  ค 6.1 ป.1/3   ศ 1.1 ป.1/5   ศ 3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป.1/2  ส 1.1 ป.1/3  ส 1.1 ป1/4 

 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า การพูดเล่าเรื่อง การเขียนอิสระ  
                     2. การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต    
                     3. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรม  
                     4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและแสดงท่าทางประกอบ 
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 2.1 ครูเปิดเพลงดั่งดอกไม้บาน และเพลงแผ่เมตตา และชวนนักเรียนสนทนาเรื่อง “วันพระ” วันส าคัญ
ของชาวพุทธ ทางจันทรคติ จะตรงกับ ขึ้น/แรม........ค่ า เดือน......... สว่นทางสุริยคติ จะตรงกับ................ 
(การอ่าน/นับวันเดือนปีทางจันทรคติ และสุริยคติ) 
  2.2 ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการนับถือศาสนา และให้นักเรียนที่นับถือศาสนาแตกต่างจากศาสนา
พุทธ มาเล่าเรื่องการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของตนให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
  2.3 ครูสรุปให้ทราบว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ประพฤติดี ละเว้นความชั่ว และท าจิตใจให้บริสุทธิ์  
 2.4 ครูให้นักเรียนผลัดกันออกมาเล่าพฤติกรรมการท าความดีของตนเองในชีวิตประจ าวันให้เพ่ือนฟัง 
 2.5 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแยกศาสนา และพานักเรียนชาวพุทธไปกราบพระ ฟังธรรม ฝึกเดินจงกลม และ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัด ส่วนนักเรียนศาสนาอื่น ให้บ าเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียน 
    2.6 ครูแจกใบงานผังความคิดให้นักเรียนเติมค า/ข้อความที่ได้ปฏิบัติในวันนี้ 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปผลการเรียนวันนี้  และแนะน ากิจกรรมสัปดาห์ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทอาขยาน 
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 
5. สวดมนต์ 
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
1. บทร้องเล่น  “ลิงกะเสือ” บทร้องเล่น “แกะกะแพะ” บทร้องเล่น “ฝนตกแดดออก” 
2. เพลง “ดั่งดอกไม้บาน”  เพลง “แผ่เมตตา” 
3. ใบงานผังความคิด 
4. ใบงานผังความคิดค าท่ีประสมสระแอ และ สระแอะ 
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 6 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงค า และ
บอกความหมายของค า 
- การเขียนสื่อสาร 
- การพูดสื่อสาร 

คณิตศาสตร ์
- จ าแนกรูปทรง
เรขาคณิต 
- การให้เหตุผลในการ
ตัดสินใจ และสรุปผล 

สังคมศึกษา ฯ 
- การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม 
- การสวดมนต์แผ่เมตตา 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน 
การแสดงท่าทาง
ประกอบ/ร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การท าหน้าทีต่ามกติกา
ห้องเรียน   
 

  

 

สื่อการเรียนรู้         



462 

ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 16 

  บทร้อยกรอง 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความดีความชั่ว 

                      ปลูกตน้ข้าวเกิดเม็ดข้าวดังเขาว่า 
                 ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่น 
                 ปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกัน 
                 ตามพืชพันธุ์หว่านลงจงเข้าใจ        

                        แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่ว 
                  ความดีคงไม่กลั้วคุ้มตัวได้ 
                  ปลกูความดีผลดีมทีั่วไป 
                   ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป็นถูกเอย 
 
 บทอ่าน 

                      บ้านฉนัมีเพ่ือน เพื่อนฉันคือแมว 
                  ฉันรักเพื่อน      เพราะฉันรักแมว 
                  มันสง่เสียงร้อง  ท านองของแมว 
                  ร้องเรียกเหมียว เหมียว ฉันเหลียวหาแมว 
                  มันไล่จับหนู    เพราะหนูกลัวแมว 
                  ทุกวันทุกวัน    ฉันคอยเลี้ยงแมว 
                  กับข้าวกบัปลา    หามาให้แมว 
                  ฉันชอบรอ้งเพลง ร้องเพลงของแมว 
                  เราอ่านเราเขียน     เราเรียนเร่ืองแมว 
                  มาเรียนมารู้          ดูตัวอย่างแมว 
                  มาเถิดมาร้อง         ท านองเพลงแมว 
                      ฉันรักเพื่อนฉัน 

                   ความชั่วไซร้อย่าปลูกเป็นถูกเอย 
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บทร้องเล่น 

 

 

 

บทร้องเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น “ลิงกะเสือ” 

ลิงนั่งอยู่บนแพ     ลิงมีแหมาหาปลา 
เสอืแก่มองจ้องมา    ลิงท าท่าทายท้าเอา 
เสือโจนข้ึนบนแพ    ลิงเชือนแชแลดูเบา 
เสือตบตะปบเอา    จบเรื่องเศร้าของเจ้าลิง 

 

                   ความดีความชั่ว 
 

         ปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่า       
   ปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมั่น 
   ปลูกอย่างไรได้ผลอยา่งเดียวกัน              
   ตามพืชพันธุ์หวา่นลงจงเข้าใจ 
         แม้ความชั่วปลูกลงคงได้ช่ัว              
    ความดคีงไม่กลัว้คุ้มตัวได้ 
   ปลูกความดีผลดีมีทัว่ไป                        
    ความชั่วไซร้อย่าปลกูเป็นถูกเอย 

 

 

บทร้องเล่น “แกะกะแพะ” 

ฝนตกเปาะแปะ     มีแพะเดินมา 
ลูกแกะท าท่า             มองหาแม่ตน 
แม่แพะเดินมา    ท าหน้าสับสน 
ลูกแพะร้องบ่น    แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ แบ๊ะ 
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บทร้องเล่นตาสีกะตาข า 

      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 ไว ้          ดอก จ าปา ดอก จ าปี 
   ย่ ารุ่ง วัน พรุ่งนี้           ดอก จ าปี ดอก จ าปา 
ขั้นตอนการเล่น  

วัสดุอุปกรณ ์
  ใช้ร่างกายเป็นสื่อ 
วิธีการ  - นักเรียนร้องบทร้องเล่น ตาสีกะตาข า 
  - นักเรียนเล่นกับเพือ่นของตนหรือเล่นคนเดยีว หรืออาจ
เปลี่ยนไปหาคูอ่ื่นก็ไดต้ามจังหวะ 
  - ท าท่าประกอบโดยก ามอืขวาหลวม ๆ มือซ้ายแบ และตั้งข้ึน 
ประกบกับคู่ให้ลงจังหวะ 
  - สลับเปลี่ยนมือซา้ยก าหลวม ๆ มือขวาแบและตัง้ขึ้น 
  - เริ่มจากช้าและเร็วตามล าดับ 
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เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เพลง หัวใจพระพุทธศาสนา 
มูลนิธิแสงเทียน 

เพ่ือนเอยอยากรู้ไหมว่า    พระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไร 
   ฟังนะฉันจะบอกให้               จงตั้งใจจดจ าให้ด ี
   หนึ่งละเว้นความชั่ว         อย่าเกลือกกลั้วใหเ้สื่อมศรี 
   สองสร้างสมความด ี        ใหก้่อเกิดมีความสุขใจกาย 
   สามทิ้งความเศร้าหมอง        อย่าให้ครองดวงจิตผ่องใส 
   สามข้อที่กล่าวไป                คือหัวใจพระพุทธศาสน์เอย 
 
 

เพลง ไล่จับ 
ดวงดาวอยู่บนท้องฟ้า    ส่องแสงมาระริบระยับ 

พวกเรามาวิ่งไล่จับ                      ระยิบระยับจับกลุ่ม 5 คน 
 
 

เพลง นะโมก่อนนอน 

                                                           มูลนิธิแสงเทียน 
ก่อนนอนคืนนี้สวดมนตก์อ่นนะ     กราบไหว้คุณพระนะโมสามหน 

หนูใหญ่ หนูเล็ก เดก็ดีทกุคน                 จงหมั่นสวดมนต์ให้จนขึ้นใจ 
          ก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์ก่อนนะ    กราบไหว้คุณพระรัตนตรัย 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั่นไง          ขอพรคุ้มภัยให้หนูแจ่มใสตลอดคืน 
         ก่อนนอนคืนนี้หนอูย่าลืมนะ         กราบไหว้คุณพระ แล้วท่องนะโม 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สมัพุทธัสสะ (3 จบ) 
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นิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นิทานคุณธรรม เรื่อง สองพี่น้อง 

               ชายคนหนึ่งมีบุตร ๒ คน เป็นชาย ๑ คนและหญิง ๑ คน เด็กชายมีรูปร่างหน้าตา 
หล่อเหลามาก ส่วนเด็กหญิงมีรูปร่างหน้าตาแสนจะธรรมดา วันหนึ่ง ขณะที่ก าลังเล่นกันอยู่ในห้องส่วนตัวของ
มารดาสองพ่ีน้องเผอิญมองไปในกระจกเงาบานหนึ่งและเห็นรูปร่างหน้าตาของตัวเองเป็นครั้งแรก เด็กชายซึ่ง
เห็นรูปร่างหน้าตาแสนหล่อเหลาของตัวเองเริ่มคุยโวโอ้อวดความมีหน้าตาดีของตนให้น้องสาวฟังน้องสาวซึ่ง
ก าลังร้องไห้อยู่แล้ว เพราะโกรธจัดที่ตนเองมีหน้าตาแสนจะธรรมดา พาลคิดไปว่าพ่ีชายก าลังดูถูกเธอ เด็กหญิง
จึงวิ่งไปหาบิดาและฟ้องว่าพ่ีชายเหยียดหยามเธอ อีกท้ังยังกล่าวหาว่าพ่ีชายเข้าไปรื้อของในห้องแม่กระจุย
กระจายไปหมด  เมื่อบิดาได้ฟังเรื่องจากบุตรสาวก็หัวเราะและจูบบุตรทั้งสองจากนั้นก็พูดว่า “ลูกรักทั้งสอง
ของพ่อ นับแต่บัดนี้ไป จงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากกระจกเงาให้มากท่ีสุด ลูกชายของพ่อจงพยายามเป็นคนดี
ให้เท่าเทียมกับความหล่อเหลาของเจ้า ลูกหญิงของพ่อ จงพยายามเป็นคนอ่อนหวานและมีเมตตา เพ่ือเสริม
ความงดงามให้รูปร่างหน้าตาธรรมดา ๆ ของเจ้า” 
 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   จงอย่าเอาจุดด้อยของตนมาเป็นอุปสรรคในการท าความดี 

                       


