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สัปดาห์ที่ 18 : ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่   86                                                       (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า ร้องเพลง Good morning 
2. เล่าประสบการณ์วันหยุด 
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน  การอยู่ร่วมกัน 
การเรียนรู ้
1. กิจกรรม Brain Gym เพลง กอไผ่ แสดงท่าทางตามจินตนาการและน าเพ่ือน ๆ ท าตาม 
2. สระ เอือ 
    2.1 ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้ว ครูอ่านชี้ตามตัวหนังสือให้ฟัง นักเรียน    
อ่านตาม นักเรียนจับกลุ่มอ่าน และนักเรียนอ่านทีละคน(วรรณคดีล าน าหน้าสามสิบเอ็ด) แล้วตอบค าถามจาก
เรื่องท่ีอ่าน 
    2.2 ครูร้องบทร้องเล่นใบ้เบื้อ ให้นักเรียนฟัง และฝึกให้นักเรียนร้องจนคล่อง  
    2.3 ครูน าบัตรค าพยัญชนะต่าง ๆ ให้นักเรียนแข่งกันน าไปติดลงในค าที่ครูก าหนดให้  บนกระดาน(หรือกระดาษ
ที่ประดิษฐ์เป็นสื่อ) และฝึกนักเรียนอ่าน  
    2.4 นักเรียนเลือกค าที่ชอบมาแต่งประโยค แล้ววาดภาพประกอบ ระบายสี 
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน 
    3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว  
    เข้าสู ่สถานการณ์  “นับอย่างไร”  
    3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูเล่าสถานการณ์ “ครูมีชมพู่ กับ ขนม อย่างละหลายชุด ครูต้องการให้นักเรียนช่วยหา
วิธีนับและเขียนแสดงวิธีนับให้ครูดู” 
    3.3 ครูแจกใบค าสั่งให้แต่ละกลุ่ม ครูอ่านค าสั่งนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ แล้วครูถามความเข้าใจ
นักเรียนเกี่ยวกับค าสั่ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  
       ค าสั่ง“ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแสดงวิธีการหาจ านวนสิ่งของท่ีครูก าหนดให้โดยคิดให้ได้   
หลากหลายวิธีที่สุด” 

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 1.1 ป.1/3   ท 3.1 ป.1/3   ท 3.1ป.1/5 
ท 4.1 ป.1/1   ค 1.1 ป.1/1   ค 6.1 ป.1/3  ศ 1.1 ป.1/5   ศ 2.1 ป. 1/3  ศ 3.1 ป.1/1   ศ 3.1 ป.1/2   
ต 1.1 ป.1/3   ต 1.2 ป.1/1    
 
 
 สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียง, บอกสระพยัญชนะ วรรณยุกต์, การพูดสือ่สาร, มารยาทในการฟัง               
                      2. การบวกของสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20   
                      3. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับขนาด  shape 2 
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     3.4 ครูติดภาพ บนกระดาษ 
     3.5 ครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ ภาพชมพู่กับขนม กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน ให้แต่ละกลุ่ม 
     3.6 นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูการปฏิบัติกิจกรรม ฟังแนวคิดนักเรียน และใช้ค าถามกระตุ้น 
เช่น 
  - นับอย่างไรดี 
  - นับวิธีอ่ืนได้อีกไหม 
     3.7 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้น าเสนอผลงาน อธิบายแนวคิดให้เหตุผลประกอบ 
การน าเสนอ ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 
     3.8 ครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังนี้ 
   - จ านวนของชมพู่และจ านวนของขนม 
   - วิธีการนับ  
     3.9 นักเรียนท าใบงาน “การนับอย่างไร” ให้สวยงาม 
         
 
การเรียนรู้  
1. กิจกรรม Brain Gym เพลงกอไผ่ แสดงท่าทางตามจินตนาการ น าเพื่อน ๆ ท าตาม  
2. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับขนาด  shape 2 
       2.1  ครูติดแผนภูมิเพลง Antonyms 
       2.2  ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟัง   นักเรียนอ่านเนื้อเพลงตามครู  ร้องเพลงตามครู  
       2.3 นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทาง 
       2.4  นักเรียนดูภาพช้างและไก่ แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนเคยเห็นสัตว์เหล่านี้หรือไม่และให้นักเรียนบอก
ลักษณะความแตกต่างระหว่าง 2 ภาพนี้ 
       2.5  ให้นักเรียนพูดตามครูว่า ค าว่าใหญ่ คือ big  ค าว่าเล็ก คือ small 
       2.6  ให้นักเรียนดูดินสอและไม้บรรทัดแล้วให้เปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของ 2 สิ่งนี้ 
       2.7 นักเรียนพูดตามครูว่า ค าว่าสั้น คือ short ค าว่ายาว คือ  long 
       2.8 ให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาหยิบภาพไก่ให้เพ่ือนดู ให้เพ่ือนตอบว่าไก่ตัวเล็ก แล้วครูพูดว่า              
A chicken is small. หรือ A small chicken. ให้นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง 
      2.9 นักเรียนอาสาสมัครหยิบภาพช้างให้เพ่ือนดู เพ่ือนตอบว่า ช้างตัวใหญ่ แล้วครูพูดว่า An elephant           
is big.  หรือ A big elephant. นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง 
      2.10 นักเรียนอาสาสมัครหยิบดินสอให้เพ่ือนดู เพ่ือนตอบว่า ดินสอสั้น แล้วครูพูดว่า A pencil is short.            
A short pencil. นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง 
      2.11 นักเรียนอาสาสมัครหยิบไม้บรรทัดให้เพ่ือนดู เพ่ือนตอบว่า ไม้บรรทัดยาว แล้วครูพูดว่า  
A ruler is long.  A long ruler. นักเรียนพูดตามครูหลาย ๆ รอบจนคล่อง 
     3.16 ครูติดบัตรภาพและของจริงบนกระดานโดยเขียนหมายเลขไว้ข้างล่างรูปและสิ่งของนั้น เช่น หมายเลข 
1 รูปช้าง  2 รูปไก่  3 ดินสอ   4 ไม้บรรทัด  

ภาคบ่าย 
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     3.17  ให้นักเรียนดูแถบประโยค A Chicken is small.  A small chicken. An elephant is big. A big 
elephant. A pencil is short. A short pencil.  A ruler is long.   A long ruler. แล้วฝึกพูดตามครู 
     3.18 นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละคนฝึกพูดทีละประโยค เช่น คนที่ 1 พูดประโยคอธิบายภาพ
หมายเลข 1 คนที่ 2 พูดอธิบายภาพหมายเลข 2 เป็นต้น  จากนั้นรอบที่ 2 เปลี่ยนเป็น คนที่ 1 พูดอธิบายภาพที่ 
2 คนที่ 2 พูดอธิบายหมายเลข 3 วนไปเรื่อย ๆ จนทุกคนได้พูดครบทุกประโยค 
     3.19 นักเรียนดูแถบประโยคทั้งหมดและอ่านตามครูทีละประโยค 
     3.20  นักเรียนอาสาสมัครออกมาทีละ 3 คน  ให้ชูบัตรภาพ/สิ่งของ  แถบประโยคอธิบายภาพ 2 ประโยค
แล้วให้เพ่ือน ๆ ในห้องอ่านประโยคพร้อมกัน 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้องเล่น ใบ้เบื้อ  

 4. สวดมนต์ 
     
      
1. บทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ”  
2. เพลง  “กอไผ่”   ‘Antonyms” 
3. ภาพสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต 
4. บัตรภาพหรือของจริง เช่น  ไก ่ chicken,  ช้างelephant,  ไม้บรรทัด ruler,  ดินสอ pencil  

 
วัดและประเมินผล 

1.สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

2. ตรวจชิ้นงาน 
- การวาดภาพระบายสี 
 

ภาษาไทย  
- การท่องบทร้องเล่น 
- การอ่านแจกลูก   
สะกดค า 
- การแต่งประโยค 
 

คณิตศาสตร์  
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลการเขียน
แสดงวิธีหาจ านวน
สิ่งของ 
 

ศิลปะ 
- การร้องเพลงและแสดงท่าทาง
ประกอบอย่างสนุกสนาน 

ภาษาอังกฤษ 
- บอกค าศัพท์ และบอก
ความหมายค าที่ก าหนดให้ได้ 
-เลือกภาพตรงตามความหมาย
ของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเกี่ยวกับกจิกรรมในวันเสาร์ 
- อาทิตย์ 
- การปฏิบัติตามกติกาของห้องเรียน 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 18 :  ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่ 87                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ 
2. เล่าประสบการณ์ประจ าวัน ความดีที่ท า 
3. ทบทวนกติกาห้องเรียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ใช้มือนวดกระดูกหลังใบหูเบาๆ อีกมือหนึ่งวางที่ต าแหน่งสะดือ ตามองตรงไปข้างหน้าไกลๆ 
จินตนาการวาดรูปวงกลมด้วยจมูกเปลี่ยนมือท าเช่นเดียวกัน 
2. สระเอีย สระเอือ (การออกเสียง เขียนค า และแต่งประโยค) 
     2.1 ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยานที่เคยเรียนมาแล้ว ครูอ่านชี้ตามตัวหนังสือให้ฟัง นักเรียนอ่านตาม นักเรียน
จับกลุ่มอ่าน และนักเรียนอ่านทีละคน (วรรณคดีล าน า หน้า 32) 
     2.2 นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะและสระ (ครูอ่านทบทวนการออกเสียงสระเอีย สระเอือ ให้นักเรียนฟัง 
นักเรียนฝึกออกเสียงให้ชัดเจน  
     2.3 ครูฝึกนักเรียนร้องบทร้องเล่น ใบ้เบื้อ โดยครูอ่านให้ฟังพร้อมชี้ตามตัวอักษรทีละค าอย่างช้า ๆ จากนั้นฝึก
นักเรียนอ่านพร้อมกัน 
     2.4 ครูแจกบัตรค าตามบทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ” ให้นักเรียนประสมค า/แจกลูกสะกดค า 
     2.5 ครูแจกใบงานให้นักเรียนฝึกเขียนค า ที่ประสมสระเอือ ตามภาพ (เสือ, เรือ, มะเขือ) ฝึกแต่งประโยค
ง่ายๆ เป็นเรื่องสั้นๆ ในใบงาน 
     2.6 ครูสุ่มนักเรียนให้ออกมาเล่าเรื่องที่แต่ง 
     2.7 ครูนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนออกมาเล่า  
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวนที่มากกว่า 10 
     3.1 ครแูละนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ท าชั่วโมงที่แล้ว  
     เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 1.1 ป.1/3   ท 1.1 ป.1/8   
ท 2.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/3   ท 4.1 ป.1/2  ท 5.1 ป.1/1    ค 1.2 ป.1/1   ค 6.1 ป.1/3  
ศ 2.1 ป.1/3   ศ 3.1 ป.1/1   ศ 3.1 ป.1/2   ต 1.1 ป.1/3  ต 1.2 ป.1/1                 
 

 

สาระการเรียนรู้  1. การบอกความหมายของค า, การเขียนสื่อสาร, มีมารยาทในการเขียน,  
การบอกความหมายของค า, การอ่านบทร้อยกรอง, มารยาทในการอ่าน    
                      2. การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 20 : การจัดกลุ่มการบวก  
                      3. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับขนาด  shape 2 
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     3.2 นักเรียนเข้ากลุ่มครูแจกใบกิจกรรม “ฉันกับเธอเป็นใคร” ครูอ่านค าสั่งในกิจกรรมนักเรียน 
อ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 

    ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนภาพบล็อกตัวเลขลง          และ           แทนจ านวนดังกล่าว  
     3.3 ครูแจกอุปกรณ์ให้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ภาพบล็อก กระดาษปรู๊ฟ สีเทียน 
     3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติฟังแนวคิดนักเรียนและใช้ค าถามกระตุ้น เช่น  
จะเขียนแทนจ านวนทั้ง 2 จ านวนนั้นอย่างไรดี 
     3.5 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้น าเสนอผลงาน อธิบายแนวคิดให้เหตุผล 
ประกอบการน าเสนอ ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 
     3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็นดังนี้ 
       1) 10 กับ 2 เป็นเท่าไร และเมื่อ 10 กับ ตัวเลขอ่ืนเป็นเท่าไร 
      2) ยกตัวอย่างจ านวน เช่น 17 มีที่มาอย่างไร 
       3) เลขใดอยู่หลักหน่วย เลขใดอยู่หลักสิบ 
      4) การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวนที่มากกว่า 10 
     3.7 ให้นักเรียนท าใบงาน สถานการณ ์“ฉันกับเธอเป็นใคร” 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym “เพลงฟ้าลั่น” แสดงท่าทางประกอบ 
2. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับขนาด  shape 2 
     2.1  ครูทบทวนค าศัพท์   3  ชุด  “Circle, square, triangle, star”  “ Pen, pencil, book, school bag, 
chair”   “Big, small, long, short, chicken, elephant”  
    2.2  ครูให้นักเรียนฝึกซ้ าเป็นกลุ่มและเป็นคู่ โดยใช้สถานการณ์ ต่อไปนี้  
                     A Chicken is small. A small chicken. 
  An elephant is big. A big elephant. 
  A pencil is short. A short pencil. 
  A ruler is long. A long ruler.  ให้นักเรียนท าเช่นนี้จนครบทุกค า (สลับกันถามและตอบ)  
     2.3  นักเรียนท าพจนานุกรมภาพ จากค า  “big, small, long, short”   
 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้อยกรอง เช่น ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน 
4. เล่านิทานคุณธรรมให้นักเรียนฟัง เช่น เรื่อง หนูแป้งแปลงขุมทรัพย์   พ่อค้ากับลา เป็นต้น 
5. สวดมนต์ 
 

 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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1.  บทร้อยกรอง  “ตั้ง ไ ข่ล้ม ต้ม ไ ข่กิน”   บ ท  ร้อ  ง  เ ล่น  “ ใ บ้เ บื้อ”  
2.  เพลง “ฟ้าลั่น” 
3 .    นิทานคุณธรรม เรื่อง พ่อค้ากับลา 
4.  สถานการณ์ “ฉันกับเธอเป็นใคร” 
 
 

วัดและประเมินผล 

1.สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
- การท างานกลุ่ม  
- เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในหมู่บ้าน 
 

2. ตรวจชิ้นงาน 
-ใบงาน “ฉันกับเธอเป็น
ใคร” 
-พจนานุกรมภาพ 

ภาษาไทย  
- การเล่าเรื่อง 
- การอ่านแจกลูก  
สะกดค า 
- การเขียนค าที่ประสม
ด้วย สระเอือ 
- การแต่งประโยค 
- การเล่าเรื่องท่ีแต่งโดย
ค าท่ีเขียน 
 

คณิตศาสตร์  
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลการเขียน 
 สัญลักษณ์แทนมากกว่า 
10 
 
 

ศิลปะ 
-แสดงท่าทางประกอบ
เพลงอย่างสนุกสนาน 

ภาษาอังกฤษ 
- บอกค าศัพท์ และบอก
ความหมายค าที่
ก าหนดให้ได้ 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การปฏิบัติตามกติกา
ของห้องเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



498 

สัปดาห์ที่  18   :  ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่  88                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า Good morning, Hi, Hello, How are you?  
2. เล่าประสบการณ์ประจ าวัน ความดีที่ท า 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym จับตัว “เพลงส่วนประกอบของร่างกาย” ปรบมือแสดงท่าทาง ตามจินตนาการ 
2. สระเอือ 
     2.1 ท่องบทร้องเล่น “ใบ้เบื้อ”  บทร้องเล่นที่เคยเรียนมาแล้ว ขณะอ่านครูใช้มือชี้ภาพตัวละครในเรื่องที่อ่าน
ไปด้วยช้า ๆ ด้วยน้ าเสียงธรรมชาติ และอ่านเน้นให้มีท่วงท านองและจังหวะ เสียงสูงต่ า จากนั้นฝึกนักเรียนฝึก
ออกเสียงให้ชัดเจน 
     2.2 ครูฝึกนักเรียนคัดลายมือ ค าว่า มะเขือ เจือ เผือ เรือ เสือ (ในใบงานมีค าและมีภาพตรงกับค า)  
     2.3 นักเรียนส่งงานพร้อมอ่านสะกดค าและบอกความหมายของค าที่อ่านอย่างน้อย 1 ค าให้ครูฟัง 
ทีละคน  
     2.4 ครูให้นักเรียนอ่านบทร้องเล่น และสังเกตค าที่มีวรรณยุกต์ก ากับ แล้วให้นักเรียนเขียนลงใน 
สมุด 5 ค า แล้วให้หาค าใหม่ที่มีวรรณยุกต์เหมือนกันลงในใบงาน 
     2.5 ให้นักเรียนน าค าใหม่ที่มีวรรณยุกต์ เหมือนค าในบทกลอน เช่น บ้า ท่า ใบ้ แล้วให้นักเรียนวาด 
รปูประกอบระบายสีให้สวยงาม 
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน : เปรียบเทียบจ านวนที่ มากกว่า 10 
     3.1 ครแูละนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่ท าชั่วโมงที่แล้ว 
     เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา  “จ านวนไหนมากกว่ากัน” 
     สถานการณ์ปัญหา   : จ านวนไหนมากกว่าครูไปเลือกซื้อกระดาษสีส าหรับมาแจกนักเรียน ครูเจอกระดาษ
อยู่สองสีครูอยากรู้ว่าจ านวนกระดาษในสีไหนมากกว่าและมากกว่าเท่าไร 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.1/1    ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/1   ท 2.1 ป.1/2   
ท 2.1 ป.1/3   ท 4.1 ป.1/1   ท 4.1 ป.1/2    ท 5.1 ป1/1   ค 1.1 ป.1/1    ค 1.1 ป.1/2   
ค 6.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/2   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. การอ่านออกเสียงค าที่มีวรรณยุกต์, การเขียนค า, มีมารยาทในการเขียน,  
การเขียนค าทีม่ีวรรณยุกต์, การอ่านบทร้อยกรอง   
                      2. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน : เปรียบเทียบจ านวนที่ มากกว่า 10 
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     3.2 ครูตั้งค าถามว่า “14 เกิดจากอะไร” และรอฟังแนวคิดจากค าตอบของนักเรียน  
     3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกใบงาน “เปรียบเทียบอย่างไร”ครูอ่านค าสั่งในกิจกรรมนักเรียนอ่านตาม พร้อม
กัน 2 รอบ 
     ค าสั่ง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบว่ากระดาษทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มไหนมากกว่า และมากกว่าเท่าไร มีวิธีการ
เปรียบเทียบอย่างไร                                                                              
     3.4 ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ ได้แก่ บัตรกระดาษ 2 สี เช่น สีแดงกับสีน้ าเงิน 
เป็นต้น จ านวน 13 และ 15 บล็อก กระดาษปรู๊ฟ และ ปากกาเมจิก ใบงานเปรียบเทียบอย่างไร  
(ค าสั่งใบงาน : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบว่ากระดาษ  2 สีที่ครูแจกให้ สีไหนมากกว่า และมากกว่าอย่างไร มี
วิธีการเปรียบเทียบอย่างไร 
     3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือ ปฏิบัติการหาวิธีเปรียบเทียบกระดาษท้ังสองกลุ่ม (กระดาษจ านวน 13 และ 15 
ว่าสีไหนมากกว่ากัน) ครูเดินดูการปฏิบัติ ฟังแนวคิดนักเรียนและใช้ค าถามกระตุ้น เช่น 
   - มีวิธีเปรียบเทียบได้อย่างไร 
            -  จะแสดงการเปรียบเทียบอย่างไร 
     3.6 ให้นักเรียนแสดงวิธีการเปรียบเทียบกระดาษทั้ง 2 สี 
     3.7 ให้นักเรียนใช้บล็อกในภาพเปรียบเทียบ 
     3.8 นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานอธิบายวิธีการเปรียบเทียบและ 
บอกเหตุผลประกอบแนวคิด ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 

 
 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลง“ว่าวปักเป้า”  สนทนาจากเนื้อเพลง 
2. ของเล่นท้องถิ่น 
     2.1 ครูน านักเรียนไปกลางสนามให้สังเกตการเคลื่อนไหวของว่าวบนอากาศให้เคลื่อนไหวตามลักษณะของลม 
     2.2 ให้นักเรียนสังเกตรูปร่างของว่าวว่าเหมือนอะไร (คาดการค าตอบ   สามเหลี่ยม  สีเหลี่ยม วงกลม  ผีเสื้อ 
นก   เป็นต้น) ท าไมถึงลอยได้  ช่วยกันอธิบายหาเหตุผล 
     2.3  ครูน าว่าวจริงมาให้นักเรียนดู และนักเรียนช่วยกันบอกส่วนประกอบส าคัญของว่าว และส่วนใดน่าจะท า
ให้ว่าวลอยได้ (เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากหาค าตอบ)  
     2.4  นักเรียนเขียนส่วนประกอบต่างๆของว่าวในใบงาน : ว่าวคืออะไร  
     2.5 ครูให้นักเรียนไปค้นคว้า เรื่อง “ว่าว” เกี่ยวกับว่าวที่นิยมเล่นในท้องถิ่น หรือว่าวจากสังคมอ่ืนๆ และ
ฤดูกาลกับการเล่นว่าว จากเอกสารในห้องสมุด/สัมภาษณ์ครู/รุ่นพ่ี (เขียนรายงานสั้นๆ และเตรียมน าเสนอในวัน
ต่อไป) 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. รายงานการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด/คุ้มค่า 
4. ท่องบทร้องเล่น ปลูกความดี 
5. ท่องสูตรคูณ         
6. สวดมนต์ 

ภาคบ่าย 
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1. บทร้องเล่น “ปลูกความดี” บทร้องเล่น  “ใบ้เบื้อ” 
2. เพลง “ส่วนประกอบของร่างกาย” เพลง  “ว่าวปักเป้า”  เพลง  “การบวก” 
3. สถานการณ์  “จ านวนไหนมากกว่ากัน” 
 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
- การเล่าประสบการณ์
ประจ าวัน 

ตรวจชิ้นงาน 
ใบงาน : ว่าวคืออะไร 

ภาษาไทย  
- การอ่านสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 
- การเขียนและสร้างค า
ใหม่ด้วยสระเอือ 
- แสดงความคิดเห็นจาก
การฟังบทร้องเล่นปลูก
ความดี 
 

คณิตศาสตร์  
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลวิธี
เปรียบเทียบจ านวน
มากกว่า 10  
 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  18   :  ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่  89                                                           (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ  
2. เล่าประสบการณ์ประจ าวันเกี่ยวกับข่าวในพระราชส านัก 
3. สนทนาและรายงานการท าหน้าที่/รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym เพลงสวัสดี ประกอบท่าทาง  
2. สระเอือ 
     2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น บทอาขยาน ฝนตกแดดออก (วรรณคดีล าน าหน้า 30, 31 และ 32) 
     2.2 ครูทบทวนการแจกลูกสะกดค า ค าที่ประสมสระเอือ มะเขือ เจือ เผือ เรือ เสือ ตามใบงานของนักเรียน
แล้วน ามาแต่งประโยค 
     2.3 นักเรียนฝึกหาค าที่มีวรรณยุกต์ที่นักเรียนรู้จักมา 1 ค า พร้อมวาดภาพประกอบ เช่น โต๊ะ วาดรูปโต๊ะ 
และระบายสีให้สวยงาม 
     2.4 นักเรียนเล่นเกมหาค าที่มีวรรณยุกต์ก ากับหรือเกมอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน : เปรียบเทียบจ านวนที่ มากกว่า 10  
     3.1 ครูน าผลงานนักเรียนจากชั่วโมงท่ีแล้วมาติดแสดงหน้าชั้น จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน
กิจกรรมที่ท าชั่วโมงท่ีแล้ว 
     3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม แล้วส่งตัวแทนรับอุปกรณ์จากครู ได้แก่ รูปภาพกระดาษจ านวน 9 และ 11 บล็อก 
กระดาษปรู๊ฟ และปากกาเมจิก  
     3.3 ครูแจกใบงานเปรียบเทียบอย่างไร (ค าสั่งใบงาน : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบว่ากระดาษ 2 กลุ่มที่
ครูแจกให้ กลุ่มไหนมากกว่า และมากกว่าอย่างไร มีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร) 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 2.1 ป.1/2   ท 4.1 ป.1/1    ท 4.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/2  
ส 4.2 ป.1/1   ศ 1.1 ป.1/5    ศ 2.1 ป.1/2   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. การเขียนค า, มารยาทในการเขียน, การเขียนค าที่มีวรรณยุกต ์ 
                      2. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน : เปรียบเทียบจ านวนที่ มากกว่า 10   
                      3. การวาดภาพระบายสี, การร้องเพลงท าท่าทางประกอบ 
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     3.4 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาวิธีเปรียบเทียบกระดาษท้ังสองกลุ่มท่ีครูแจกให้และแสดงวิธีการเปรียบเทียบ 
ครูเดินดูการปฏิบัติ และฟังแนวคิดนักเรียน เหตุผลของนักเรียน จากการท างานและการพูดคุย 
ในกลุ่ม ครูใช้ค าถามกระตุ้น เช่น  
     - มีวิธีเปรียบเทียบได้อย่างไร 
         - จะแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างไร 
     3.5 นักเรียนน าผลงานจัดแสดงหน้าชั้นเรียนครูให้นักเรียนน าเสนองานทีละกลุ่มให้อธิบายวิธีการเปรียบเทียบ
และบอกเหตุผลประกอบแนวคิดการเปรียบเทียบ ครูและเพ่ือน ฟังการน าเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน 
     3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น ดังนี้ 
   1) วิธีการจัดบล็อก 
     2) วิธีการเปรียบเทียบจ านวน 10 – 20 
           3) ความหมาย เหตุผล และการใช้สัญลักษณ์แทนจ านวน 
     3.7  ให้นักเรียนท าใบงาน “ฉันคือใคร”/“ใครมากกว่ากันนะ” 
 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงสวัสดี, ประกอบท่าทางตามจินตนาการ 
2. ของเล่นท้องถิ่น 
     2.1 นักเรียนร้องเพลง “ว่าวปักเป้า”และท าท่าประกอบ 
     2.2 ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอผลการสืบค้นเรื่องว่าว โดยครูเขียนชื่อว่าวที่เด็กพูดถึงบนกระดาน ฤดูกาล
ที่เล่นว่าว 
     2.3 ครูติดรูปภาพว่าว หรือว่าวของจริง และเขียนค าอธิบายสั้นๆ ได้แก่ ว่าวปักเป้า ว่าวจุฬา ว่าวสองห้อง  
ว่าววงเดือน ครูอ่านให้นักเรียนอ่านตาม 
     2.4 ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเล่นของเล่นในสมัยอดีตกับยุคของนักเรียน 
(นักเรียนอาจจะเล่าประสบการณ์ที่เคยรับรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)  
     2.5 นักเรียนวาดภาพระบายสีว่าวที่ตนเองชอบ 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้องเล่น เช่น  งูกินหาง  
4. สวดมนต์ 
   
 
1. บทอาขยาน “ฝนตกแดดออก” 
2. บทร้องเล่น “งูกินหาง” 
3. เพลง  “สวัสดี” 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
- การเล่าข่าวใน
พระราชส านัก 
- การร้องเพลงประกอบ
ท่าทาง 

ตรวจชิ้นงาน 
- วาดภาพระบายสี 

ภาษาไทย  
- การเขียนค าที่มี
วรรณยุกต์ 
- การแต่งประโยคด้วย
ค าประสมสระเอือ 
 

คณิตศาสตร์  
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลการ 
เปรียบเทียบจ านวน    
10 -20 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การท าหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ  
 ครูแนะน าให้นักเรียนทบทวนบทเรียนหรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนที่ผ่าน
มาใน Tablet วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น เรื่อง ฝนตกแดดออก  ในช่วงภาคบ่าย 
คนละ 10-20 นาที แล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพ่ือนฟัง 
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สัปดาห์ที่  18   :  ว่าวล้อลม 
 

แผนการสอนวันที่ 90                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
ก่อนการเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า Good morning  
2. เล่าประสบการณ์ประจ าวัน  
3. สนทนาและรายงานการท าหน้าที่/รับผิดชอบตามกติกาห้องเรียน 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym  “จับตัว”  
2. สระเอือ สระเอือะ 
     2.1 นักเรียนท่องบทอาขยาน แมวเหมียว สนทนาจากบทอาขยาน 
     2.2 นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะและสระ (ครูอ่านทบทวนการออกเสียงสระเอือ สระเอือะ ให้นักเรียนฟัง 
นักเรียนฝึกออกเสียงให้ชัดเจน ครูบรรยายการแยกเสียงค าที่ประสมสระเอือ สระเอือะ ฝึกอ่านแจกลูกสะกดค า
ประสมสระเอือะ และบอกความหมายของค าอย่างน้อย 1 ค า 
     2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง สระเอือ 
     2.4 นักเรียนท าใบงาน ครูก าหนดพยัญชนะมาประสมสระเอีย สระเอือ สระเอือะ อย่างละ 3 ค า แล้วนักเรียน
ฝึกอ่าน  
3. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน : เพ่ิมข้ึนและลดลง 
     3.1 ครูและนักเรียนทบทวนแบบฝึกเสริมทักษะเมื่อชั่วโมงท่ีแล้ว(นับสิ่งของ, เติมค าตอบ, หาจ านวนที่
มากกว่า)  เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 
     3.2 ครูติดใบกิจกรรมเรื่อง บัตรตัวเลข บนกระดาน ครูอ่านค าสั่งในใบกิจกรรม  
นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1   ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/2   ค 1.2 ป.1/1    
ค 1.2 ป.1/2   ว 8.1 ป.1/1   ว 8.1 ป.1/2    ว 8.1 ป.1/3   ว 8.1 ป.1/4   ว 8.1 ป.1/5     
ว 8.1 ป.1/6   ว 8.1 ป.1/7   ศ 1.1 ป.1/3   ศ 2.1 ป.1/2    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. การท่องบทอาขยาน, มีมารยาทในการอ่าน, การเขียนค า, มารยาทในการเขียน                    
                     2. การเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน : เพ่ิมข้ึนและลดลง 
                     3. ทักษะพื้นฐานในการสร้างงาน, ทัศนศิลป์, การร้องเพลงท าท่าทางประกอบ 
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     3.3 ครูติดบัตรตัวเลข 10 ถึง 20 บนกระดาน 
     3.4 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนทายตัวเลขที่หายไป เช่น  
          - ตัวเลขอะไรอยู่ระหว่าง 11 กับ 13 
          - ตัวเลขอะไรอยู่ระหว่าง 15 กับ 18 
     3.5 ครูรอฟังค าตอบจากนักเรียนแล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกไปติดบัตรตัวเลขบนกระดาน 
     3.6 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่า ท าไมจึงเลือกบัตรตัวเลขนั้นบนกระดาน 
     3.7 ครูชวนนักเรียนสังเกตตัวเลขบนกระดานอีกว่า ยังขาดจ านวนใดบ้าง และให้นักเรียนออกไป 
ติดบัตรตัวเลข ที่ยังขาดนั้นบนกระดาน 
     3.8 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนอธิบายเหตุผลการติดบัตรตัวเลขบนกระดาน เช่น 

      - ท าไมถึงเลือกตัวเลขนั้น 
     3.9 ครูตัง้ค าถามให้นักเรียนตรวจสอบบัตรตัวเลขบนกระดานอีกครั้ง 
     3.10 ครูกระตุ้นท้าทายให้นักเรียนลองใช้บล็อกตรวจสอบตัวเลขบนกระดานที่มีบัตรตัวเลขครบแล้ว เช่น  
           - จัดตัวเลขบนกระดานเป็นระบบได้อย่างไร  
           - ตัวเลขบนกระดานควรจัดวางอย่างไร 
     3.11 ครชูวนสนทนาอภิปรายสรุปในประเด็น 
           1) การจัดเรียงตัวเลข 
           2) เหตุผลการเติมตัวเลขและต าแหน่งที่เติม 
           3) ความสัมพันธ์ของตัวเลขบนกระดาน เช่น เท่ากัน, เพ่ิมขึ้นทีละ.., ลดลงทีละ...... 
     3.12 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 50 “เรียงล าดับให้ที”  “ช่วยเติมตัวเลขให้หน่อย” 
 
 
 

ใบกิจกรรมเรื่อง บัตรตัวเลข 

 

ค าสั่ง 
กิจกรรมที่ 1 

- ให้นักเรียนพิจารณาว่าตัวเลขบนกระดานยังขาดจ านวนใดและให้นักเรียน
ออกไปติดตัวเลขนั้น 

- ให้นักเรียนอธิบายว่าท าไมถึงได้เลือกตัวเลขนั้นและท าไมถึงติดที่ต าแหน่งนั้น 

กิจกรรมที่ 2 
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเติมตัวเลขท่ีหายไปพร้อมทั้งอธิบายว่าท าไมถึงได้

เลือกตัวเลขนั้น 
- นักเรียนน าเสนอผลงาน 
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การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลง “นกน้อย”  แสดงท่าทางประกอบ 
2. ว่าวทรงตัวได้อย่างไร 
     2.1 ครูทบทวนถึงชั่วโมงแรกที่นักเรียนได้สังเกตการเคลื่อนไหวของว่าวที่กลางสนามและนักเรียนทุกคนต่าง 
ก็คาดเดาค าตอบ (ตั้งสมมุติฐาน) ว่าว่าวลอยได้เพราะอะไร  (ครั้งก่อนยังไม่ได้ทดลอง เป็นเพียงการกระตุ้นให้
นักเรียนไปหาค าตอบด้วยตนเอง)   
     2.2 ครูถามนักเรียนว่า “ ใครกลับไปทดลองหาค าตอบบ้าง”   ออกมาเล่าให้เพ่ือนฟัง 
     2.3 ครูน าว่าวขนาดเล็ก ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ตัว  
     2.4 ครูเปิดพัดลมและให้นักเรียนน าว่าวมาจ่อที่พัดลมแล้วนักเรียนสังเกตการทรงตัวของว่าวขณะมีลมพัด 
จากพัดลม 
     2.5 ครูถามนักเรียนว่า “ว่าวทรงตัวอยู่ด้วยเพราะเหตุใด” (ค าตอบ “เพราะ มีลม” “มีหูสองข้าง” “มีหาง” “ 
มีแกนสองข้างเท่ากัน” อ่ืนๆ)  
     2.6 ครูให้นักเรียนตรวจสอบสมมติฐาน “ท าไมว่าวจึงทรงตัวได้ดีเมื่ออยู่บนอากาศ” (วัตถุมีความสมดุลได้
อย่างไร)  
     2.6 ให้นักเรียนท าร่มชูชีพจากถุงพลาสติกทดลองการทรงตัว (แกนสมมาตร)  
     2.7 นักเรียนทดลองแล้วสังเกตเหตุผลการการลอยตัว เชื่อมโยงไปสู่การลอยตัวของว่าว 
     2.8 นักเรียนท าการบ้านไปส ารวจและทดลองวัสดุต่างๆเพ่ือน ามาท าว่าวให้สามารถลอยได้ในวันต่อไป  
ก่อนเลิกเรียน 
1.  สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2.  บันทึกการบ้าน 
3.  ท่องบทร้องเล่น แมวเหมียว  
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเก่ียวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
5. สวดมนต์ 
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   
 

 
1. บทอาขยาน “แมวเหมียว” 
2. เพลง “สระเอือ”  เพลง  “นกน้อย” 
3. ใบกิจกรรม เรื่อง บัตรตัวเลข 
4. แบบฝึกที่ 50 
5. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
 
 
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม  
- การเล่าประสบการณ์
ประจ าวัน  
- การท างานกลุ่ม 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 50 

ภาษาไทย 
- การร่วมกิจกรรม  
- การเล่าประสบการณ์
ประจ าวัน  
- การท างานกลุ่ม 

คณิตศาสตร์  
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลการเขียน
สัญลักษณ์แทนจ านวน
การเพ่ิมข้ึนลดลง  
 

วิทยาศาสตร์ 
- การตั้งค าถามเก่ียวกับ
เรื่องท่ีจะศึกษา 
- การวางแผนการสังเกต 
- การเลือกใช้วัสดุในการ
ตรวจสอบและการบันทึก 
- การแสดงความคิดเห็น
และให้เหตุผล 
- การน าเสนอผลงานด้วย
วาจา 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การท าหน้าที่/
รับผิดชอบตามกติกา
ห้องเรียน 
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 18 

บทร้องเล่น 
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บทร้อยกลองเล่นงูกินหาง 
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เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           เพลง กอไผ ่
                กอ เอ๋ย กอไผ่   โดนลมไหว  ร้องเพลงน่าฟัง 
      ฉันรัก รักกอไผ่จัง  (ซ้ า)   ช่วยก าบังแสงแดดร่มเย็น 

                           เพลงใบ้เบื้อ 
                เบือ  เบื่อ เบื้อ              สระเอือ เบื่อ เบื้อ 
                         มาดูคนบ้า  ท าท่าใบ้เบื้อ 
 

                           เพลง ฟ้าลั่น 
                แน่ะฟังฟ้าลั่น  (ซ้ า)        ได้ยินไหม (ซ้ า) 
              เสียงฝนตกดงัเปาะแปะ (ซ้ า)   เราเปียกปอน  (ซ้ า)        

เพลง  ส่วนประกอบของร่างกาย 
            ตาเรามีไว้ด ู       หูเรามีไว้ฟัง 
          จมูกอยูก่ลาง        เอาไว้ส าหรับหายใจ 
          มือเรามีสองมือ        เอาไว้จับถือท างานทั่วไป 
         ส่วนขาของเราเดินได้       ไปไหนๆด้วยขาของเรา 

 

ปลูกความด ี

         ปลกูต้นข้าว        ได้เมล็ดข้าวดังเขาว่า 

         ปลกูถั่วงา          ได้ถั่วงาเป็นแม่นมั่น 
         ปลกูอย่างใด       ได้ผลอย่างเดียวกัน 

         ตามพืชพันธุ์       หว่านลงจงเข้าใจ 
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เพลง “ว่าวปักเป้า” 
ปักเป้าถลาเล่นลม     
ชื่นชมระรี้ระริก 
ปักเป้าส่ายหางดิก ๆ  
ระริ้ระริก น่ารัก น่ารัก 

 

เพลง “การบวก” 
 

       มานีนั่งขายมะพร้าว  อย่ามัวเศร้ารีบมาจอง กองละ 
2 ผลรสดีน่าลอง ชูใจเฝ้าตรึกตรอง มะพร้าว 2 กอง   
รวมมีกี่ผล  (สามารถเปลี่ยนจ านวนได้ตามความเหมาะสม) 

 

เพลงการบวกนับเพิ่ม 

              มีเงินอยู่สิบบาท      ไปตลาดไปขายของมา  
ขายได้ห้าบาทแล้วหนา            รวมเงินตรามีค่าสิบห้าบาท 

 

เพลงสวัสด ี

           เมื่อเจอกันเราทักกัน สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ  
        เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที ขอโทษครับ/ขอโทษค่ะ  
        เมื่อจากไปยกมือไหวส้วัสดีครับ/สวัสดีค่ะ  

        เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ 
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เพลงสระเอือ 

        เอ อือ ออ (ซ้ า)     รวมเรียกสระเอือ    เอือ เอือ เอือ  เอ  นั้นเดินน าหน้า     
   อือ นั้นมาข้างบน    ออ ขอตามด้วยคน    สุขเหลือล้น ไปกันสามเกลอ    
 

 
เพลง นกน้อย 

นกเอย นกน้อยน้อย  บินล่องลอยตามสายลม 
    ปีกหางกางสวยสม           บินตามลมระเริงใจ 

นกเอย นกน้อยน้อย  บินล่องลอยตามลมไป 
    บอกแม่ว่าดวงใจ             แม้ห่างไกลคะนึงถึง 

เพลง Antonyms 
 

   Elephant, why are you so big? 
    Chicken, why are you so small? 

        Think. Do you know why? Do you know why? 
Can you tell me? 

         Think. Do you know why? Do you know why? 
Can you tell me? 

La la la la la la la   la la la la la la 
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นิทาน เรื่อง  พ่อค้ากับลา 

                        พ่อค้าเร่คนหนึ่ง พาลาของเขาไปที่ชายทะเลเพื่อซื้อเกลือ เส้นทางกลับบ้านของ
เขานั้น ต้องข้ามล าธาร ลาบรรทุกเกลือมาก้าวพลาด ล้มลงโดยบังเอิญ พอลุกขึ้นมาของที่
บรรทุกมานั้นเบาขึ้นเป็นอันมาก เพราะน้ าท าให้เกลือ ในกระสอบละลายไปจนหมด พ่อค้าเร่
กลับมาซื้อเกลือใส่ลงไปใหม่จ านวนมากกว่าเก่า เมื่อมาถึงล าธาร ลาแกล้งล้มลงท่ีจุดเดิม เมื่อ
ยืนขึ้น น้ าหนักของที่บรรทุกมาลดลงไปมากมันร้องอย่างได้รับชัยชนะ เหมือนกับว่า ได้สิ่งท่ี
ปรารถนา พ่อค้าเร่ เห็นเล่ห์กลของลา จึงพามันกลับมาท่ีชายทะเลอีกเป็นครั้งท่ีสาม คราวนี้ 
เขาซื้อสินค้าท่ีเป็นฟองน้ าแทนท่ีจะซื้อเกลือ  ลาเล่นเกมโง่ๆ อีกคร้ัง คือแกล้งล้มลงเมื่อมาถึง
ล าธารสายเดิม ฟองน้ านั้นดูดซับน้ าจนอิ่มตัว เพิ่มน้ าหนักขึ้นไปอีกมาก ดังนั้น          เล่ห์กล
ของลา กลับเล่นงานตัวมันเอง เพราะขณะนี้ น้ าหนักบนหลังของลา เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
นั่นเอง 
 
           ค าถามส าคัญ 

1.           1.  ตัวละครส าคัญในเรื่องมีอะไรบ้าง 
2.           2.  ฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหน 
3.           3.  นักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวใดเพราะเหตุใด 
4.           4.  ถ้านักเรียนบอกลาได้ นักเรียนจะบอกลาว่าอย่างไร 
5.           5.  นักเรียนเคยท าอะไรที่มีลักษณะแบบลา  นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
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ใบงาน  ว่าวคืออะไร 

  เขียนชื่อส่วนต่างๆ ของว่าวโดยน าค าศัพท์จากข้างล่างใส่ลงในช่องว่าง 

 

                                
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หัวว่าว 

หางว่าว 
ริ้วว่าว 

สายคะนุง กรอบ 
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ใบงานเสริม   รม่ 

       ว่าวมีความจ าเป็นต้องมีความสมดุลในการทรงตัวบนอากาศ  ร่มของนักดิ่งพระสุธาก็มีความจ าเป็นต้องมี
ความสมดุลในการท างาน   “นักเรยีนลองฝึกท าร่มที่ประดิษฐ์ง่ายๆโดยหาจุดสมดุล”   

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

อุปกรณ์ 
       กรรไกร  ถุงพลาสติก    แผ่นพลาสตกิ    เชือก   
ขั้นตอนการท า 

1. ตัดถุงพลาสติกหรือแผ่นพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
2. ผูกเชือกแต่ละเส้นทั้งสี่มุม 
3. ผูกเชือกท้ังสี่เส้นรวมกัน โดยใช้ตุ๊กตาทหาร หรือก้อนหิน 
4. สังเกตขณะที่ร่มก าลังลอยลงมาสู่พื้นดิน 


