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สัปดาห์ที่  4   :  ครูคือคนส าคัญ 
 

แผนการสอนวันที่  16                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
        1. ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ค าว่า Hi,  Hello , Good morning  
        2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและ เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  
        3.  ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือน 
   การเรียนรู้ 
        1. กิจกรรม Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่น “ปา ปา ป้า” พร้อมจับคู่กระโดดเป็นจังหวะ  
        2. ฝึกออกเสียงสระ 
            2.1 ฟ๎งเสียงและฝึกออกเสียงพยัญชนะไทย/เสียงสระ 
            2.2 นักเรียนดูแผนภูมิพยัญชนะและสระ      
            2.3  ฟ๎งเสียงและฝึกออกเสียงพยัญชนะ/สระเสียงสั้น-ยาว แล้วฝึกเขียนสระ   
            2.4  เล่นเกม  หาเพื่อน   
       3. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายและการเขียนสัญลักษณ์แทนจ านวน 0 
            3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
            น าเสนอสถานการณ์ป๎ญหา 
            3.2 ครูเล่าสถานการณ์ “ครูไปตลาดซื้อขนมมาฝากนักเรียน แต่ไม่รู้จะเพียงพอกับนักเรียนทุกคน
หรือไม่” 
            3.3 ครูติดค าสั่งบนกระดาน ครูอ่านน าแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 2 รอบ 
            ค าสั่ง  “ให้นักเรียนกินขนมทีละ 1 คน และเขียนบันทึกผลจ านวนขนมที่เหลืออยู่ในจานแต่ละ
ครั้ง แล้วท าไปเรื่อยๆ 

ภาคเช้า 
 

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

 
 

 สาระการเรียนรู้ 1.  การอ่าน มารยาทในการอ่าน การเขียนอิสระ    
                     2. จ านวน 0-10  : ความหมายและการเขียนสัญลักษณ์   
                     3.  พระคุณครู  ความกตัญํู    
                     4. การสนทนา ถาม/ตอบ  เพ่ือแนะน าตนเอง : What’s your name?  
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            3.4 นักเรียนเข้ากลุ่ม (3-5 คน) ครูแจกอุปกรณ์กลุ่มละชุด ได้แก่ จานใส่ขนม (ใส่ขนมไว้ 5 ชิ้น) 
แบบบันทึก ปากกาเมจิก 
             ลงมือปฏิบัติเผชิญป๎ญหาและหาทางออกร่วมกัน 
             3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติและบันทึกผล 
             3.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน น าเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลทีละ
กลุ่ม 
            3.7 ครูและเพ่ือนๆ ฟ๎งการน าเสนอและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
            สรุป 
            3.8 ครูชวนสนทนาจากผลงานของนักเรียนในประเด็น 
                 -บันทึกผล บอกขนมที่เหลือจากการกินได้อย่างไรบ้าง (วาดภาพขนม / เขียนตัวเลขแทน 
ขนมท่ีเหลือ)   
                 -การเขียนแทนขนมท่ีหมดแล้วได้อย่างไร 
           3.9  นักเรียนท าแบบฝึกเสริม  (แบบฝึกท่ี 7 ) 
       หรือไม”่ 
 
      การเรียนรู้ 
         1. กิจกรรม  Brain Gym  การตบมือเป็นจังหวะหรือสลับซ้าย-ขวา / บน-ล่าง 
         2. พระคุณครู : คุณครูคือคนส าคัญ 
            2.1 ครูเปิดบทร้อยกรอง/บทเพลงเกี่ยวกับครูให้นักเรียนฟ๎งและฝึกร้องตามเช่น เพลงพระคุณที่
สาม / เพลงครูในดวงใจ  เป็นต้น 
            2.2 ครูติดแผนภูมิเพลงแล้วน านักเรียนอ่านตามพร้อมกัน  เรื่องเกี่ยวกับพระคุณครู หรือความ
กตัญํูต่อครู  พร้อมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น       
            2.3 ครูชวนสนทนาและตั้งค าถาม “จะเป็นอย่างไร ถ้าเราจะไม่มีครูสอน” นักเรียนตอบค าถาม
และให้เหตุผลประกอบ (เป็นรายบุคคล ประมาณ 9 – 13 คน หรือขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนในชั้นเรียนของ
ท่าน)    
            2.4. ครูเขยีนบันทึกค าตอบและเหตุผลของนักเรียนบนกระดาน      
            2.5  ครูอ่านค า/ข้อความบนกระดานนักเรียนอ่านตาม     
  2.6  ครูให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม เนื้อหาในแท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้โรงเรียน
ของฉัน เรื่อง ประเพณีไหว้ครู 
        3.  การสนทนา ถาม/ตอบ  เพ่ือแนะน าตนเอง : What’s your name?  
            3.1 ครูทักทายนักเรียนให้นักเรียนทักทายตอบด้วยค า Hi  , Hello  
             3.2  ครูร้องเพลง  What’s your name?  2 รอบ  
             3.3  ครูติดแผนภูมิเพลง  What’s your name? 
             3.4  ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟ๎ง นักเรียนอ่านเนื้อเพลงตามครู 
             3.5  ครูร้องน านักเรียนร้องเพลงตามครู 

ภาคบ่าย 
 



 

96 

             3.6  นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
             3.7  ครูถามด้วยประโยค What’s your name?  ให้นักเรียนพูดตามพร้อมกัน แล้วครูท า
บทบาทสมมติ   ตอบค าถาม ด้วยประโยค My name’s …………. 
             3.8  แบ่งนักเรียนเป็นแถวแล้วครูให้พูดประโยค “What’s your name?” และครูตอบค าถาม
ด้วยประโยค   My name’s …………. ทีละแถว 
            3.9 ครูติดแถบประโยค What’s your name? และค าตอบ My name’s …………. 
            3.10 ครูอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟ๎งทีละประโยคและนักเรียนอ่านตามครูจนคล่อง 
            3.11 ให้อาสาสมัครถามครูโดยใช้ประโยค What’s your name?  ครูตอบ  
My name is….ชื่อครู… 
           3.12 ครูถามนักเรียน What’s your name?  นักเรียนตอบ My name is  …….ชื่อนักเรียน......… 
           3.13  นักเรียนจับคู่ฝึกตามท่ีครูสาธิตให้ดู 
           3.14  นักเรียนเล่นเกม Find someone who….?   
          3.15  นักเรียนคนใดสามารถถามชื่อเพ่ือนได้มากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ ครูเสริมแรงโดยการให้รางวัล 
          3.16  ครูแจกใบงานรูปนักเรียน 2 คนก าลังสนทนาโดยใช้ประโยค What’s your name?  
My name is ………  
          3.17 ให้นักเรียนเติมชื่อตัวเอง (ถ้านักเรียนเขียนชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้เขียนเป็นภาษาไทย) 
          3.18 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง “ What’s your name?” เมื่อจบ
เพลงให้นักเรียนทุกคนตอบชื่อตนเอง 
 
ก่อนเลิกเรียน 
      1. บันทึกการบ้าน  ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
      2. ท่องพยัญชนะ / สระ /นับเลขไทย-อังกฤษ และบทร้อยกรอง  
      3. สวดมนต์ 

    4. สวดมนต 

   
      1. บทร้องเล่น “ปา ปา ป้า” 
      2. เพลง  ครูในดวงใจ, พระคุณที่สาม, What’s your name? 
      3. เกมหาเพ่ือน, Find someone who….?   
      4. สถานการณ ์แผนการสอนที่ 16 
      5. แบบฝึกที่ 7 
      6. แผนภูมิพยัญชนะ/สระไทย 
      7. จานใส่ขนม/ขนม (สิ่งของอ่ืน ๆ แทนขนม) 
      8. แท็บเล็ตวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของฉัน เรื่อง ประเพณีไหว้ครู 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 7 
-สมุดค าศัพท์ 
 
 

ภาษาไทย 
 - การออกเสียง
พยัญชนะ สระเสียงสั้น-
ยาว 
 - การเขียนสระ 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ
ให้เหตุผลการเขียน
สัญลักษณ์แทนจ านวน 0 

สังคมศึกษา ฯ 
- การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับพระคุณครู หรือ
ความกตัญํูต่อครู       
 - การแสดงความคิดเห็น“จะเป็นอย่างไร ถ้าเราจะ
ไม่มีครูสอน” 
 

ภาษาอังกฤษ 
- การปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การพูดออกเสียง
ค าศัพท์                                 
- การถามชื่อโดยใช้
ประโยค What’s your 
name?                            
- ตอบค าถามโดยใช้
ประโยค My name is 
……………  

ศิลปะ 
- การท่องบทร้องเล่น 
- การร้องเพลง 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบเพลง 

ความเป็นพลเมือง 

- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน เรื่อง การพูด/
หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือน 
- การปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกม 
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สัปดาห์ที่  4   :  ครูคือคนส าคัญ 
 

แผนการสอนวันที่  17                                                          ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
       1. ทักทายโดยเพลง สวัสดีแบบไทย  นักเรียนท าท่าทางประกอบตามเพลง สวัสดีแบบไทย  
แบบสากล  จับมือกันล้อมเป็นวงกลม 2 วง  ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน แล้วไหว้กันแบบไทย/จับมือแบบ
สากล (เปลี่ยนคู่ไปเรื่อย ๆ)  
       2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  
       3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน  (การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือน) 
 การเรียนรู้ 
     1. กิจกรรม Brain Gym  (ตบมือเป็นจังหวะ ซ้าย/ขวา  หน้า/หลัง  บน/ล่าง) 
      2. สระอา 
         2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่นสระอา ปา ปา ป้า หรอืร้องเพลง กา กา จากแผนภูม ิ 
         2.2 ครูอ่านบทร้องเล่น  สระอา  ให้นักเรียนฟ๎ง นักเรียนอ่านตามที่ครูชี้  จากแผนภูมิ นักเรียนเคาะ
จังหวะ หรือตบมือตามจังหวะ  
        2.3 นักเรียนฝึกท่องบทร้องเล่น และคิดท่าทางประกอบพร้อมทั้งเคลื่อนไหวท่าทางประกอบบทเพลง
หรือบทร้องเล่น                                       
        2.4 ฝึกเขียนสระ อา และระบายสีภาพค าสระอา จากบทร้องเล่น   
     3. จ านวนนับ 0-10 : การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่าและน้อยกว่า เรื่อง  “ระหว่างสอง 
         จ านวนนี้เป็นอย่างไร” 
        3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนไปชั่วโมงท่ีแล้ว  
        3.2 ครูเล่าถึงกิจกรรมการเขียนลูกเต๋าและให้แข่งขันกันโยนลูกเต๋า   
        3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม ครูติดค าสั่งบนกระดาน ครูอ่านน าและให้นักเรียนอ่านตาม 2 รอบ 

ภาคเช้า 
 

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

ต 2.1 ป.1/1  ต 4.1 ป.1/1   

 

สาระการเรียนรู้ 1. ค าและความหมายของค า   
                     2. พระคุณครู ความกตัญํู   
                     3. จ านวน 0-10 : การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่าและน้อยกว่า    
                     4. การสนทนา ถาม/ตอบ เพื่อแนะน าตนเอง : What’s your name?  
happy/O.K./angry.)  
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          ค าสั่ง  “ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาโยนลูกเต๋า แล้วบันทึกผลการโยนลงในแบบ
บันทึก” (ให้แข่งกัน 2 รอบ) 
        3.4 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม ได้แก่ ลูกเต๋าขนาดใหญ่ 1 อัน บล็อกไม้  แบบบันทึก และปากกา
เมจิก แล้วเริ่มกิจกรรมแข่งขัน  นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกผล 
         3.5  ครูตั้งค าถาม และเดินดูการท างานแต่ละกลุ่ม 
          ค าถาม  “มีวิธีเขียนบันทึกอย่างไร ที่จะแสดงผลการโยนลูกเต๋าได้” (วาดภาพลูกเต๋า วาดภาพ
บล็อก เขียนตัวเลข แสดงแทนจ านวน) 
        3.6  ครู ติดค าสั่งใหม่บนกระดาน ครูอ่านน าแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
          ค าสั่ง  “ให้นักเรียนช่วยกันเปรียบเทียบผลการโยนลูกเต๋าของทั้ง 2 กลุ่ม”  
        3.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติ น าผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน แล้วพูดน าเสนอ อธิบายเหตุผลทีละกลุ่ม 
        3.8  ครูและเพ่ือนฟ๎งการน าเสนอ และสะท้อนผลงาน 
        3.9  ครูน าสนทนาอภิปรายจากผลงานนักเรียนในประเด็น 
               - ผลการโยนลูกเต๋าเป็นอย่างไร  มีวิธีการเขียนแสดงผลการโยนได้อย่างไรบ้าง 
               - มีวิธีการเขียนข้อความแสดงการเปรียบเทียบ เช่น ค าว่า “เท่ากัน”  “มากกว่า”  “น้อยกว่า”  
อย่างไร / จะวางไว้ที่ใด 
       3.10  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล  
 
 
 
การเรียนรู ้
    1. กิจกรรม Brain Gym  เพลง ผลไม ้ท าท่าทางประกอบ 
    2. พระคุณครู : คุณครูคือคนส าคัญ  
        2.1 ครูเปิดเพลงเกี่ยวกับครูให้นักเรียนฟ๎งและร้องตาม เช่น “เพลงพระคุณท่ีสาม”หรือ 
“ครูในดวงใจ”  และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟ๎ง  
      2.2  ครูให้นักเรียนออกมาเล่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่อง ประเพณีไหว้ครู เพ่ือเป็นการทบทวน 
      2.3  ครูน าเสนอเรื่องราวกิจกรรม พิธีไหว้ครู (VDO  เล่าให้ฟ๎ง  เล่าเรื่องประกอบภาพกิจกรรม) 
      2.4  ครูชวนสนทนาให้นักเรียนเล่าย้อนกลับขั้นตอนในพิธีไหว้ครู 
      2.5  ฟ๎งและฝึกร้องเพลง พระคุณท่ีสาม หรือ ครูในดวงใจ 
       2.6 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็น “เด็กๆ จะแสดงความกตัญํู
ต่อครูได้อย่างไร” 
      2.7 ครูสนทนาให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนอิสระ คุณครูที่หนูรัก 
      2.8  ครูแจกใบงาน “ให้นักเรียนเตรียมดอกไม้บูชาครู มาในวันพรุ่งนี้ เพื่อฝึกจัดกรวยดอกไม้และ             
ร้อยมาลัย 
  3. การสนทนา ถาม/ตอบ  เพ่ือแนะน าตนเอง : What’s your name?  
       3.1 ทบทวนการพูดทักทาย และถาม/ตอบ 
       3.2 ท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และสลับคู่ ใช้ประโยค (ฝึกซ้ า) 

ภาคบ่าย 
 



 

100 

             What’s your name?         My name is …………… 
       3.3  ครูสนทนาเกี่ยวกับการแนะน าตนเองของเจ้าของภาษา 
       3.4  นักเรียนร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบเพลง  “What’s your name?”  เมื่อจบ
เพลงให้นักเรียนทุกคนตอบชื่อตนเอง 
 
ก่อนเลิกเรียน 
    1. บันทึกการบ้าน    ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
    2. ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง และ พยัญชนะ / สระ และ นับเลขไทย-อังกฤษ 
    3. สวดมนต์ 

 

 
     1. บทร้องเล่น สระอา ปา ปา ป้า 
     2. เพลง  “สวัสดี”  “กากา”  “พระคุณท่ีสาม” “ครูในดวงใจ”  “What’s your name?” 
     3. สถานการณ์ แผนการสอนที่ 17 
     4. ใบงานฝึกลีลามือ 
     5. ลูกเต๋า (ภาพตัวอย่างในภาคผนวก) 
     6. บล็อกไม้  แบบบันทึก และปากกาเมจิก 
     7. วีดิทัศน์ พิธีไหว้ครู 
     8. ใบงาน เตรียมดอกไม้บูชาครู 
 

วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
- การท างานกลุ่ม 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน                      
 

ตรวจผลงาน 
- ภาพวาดระบายสีและ
เขียนอิสระ “คุณครูที่หนู
รัก” 

ภาษาไทย 
- การท่องบทร้องเล่น 
 - การอ่านออกเสียงบท
ร้องเล่นสระอา 
 - การเขียนสระอา 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับวิธี
แสดงผลการ
เปรียบเทียบ จ านวน
มากกว่าน้อยกว่า 

สังคมศึกษา ฯ 
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับพระคุณครู 
 - การอธิบายกิจกรรม
หรือขั้นตอนพิธีการ 
ไหว้คร ู
 

ภาษาอังกฤษ 
- การปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การพูดออกเสียงค าศัพท์ 
- การถามชื่อโดยใช้ประโยค What’s your name?                            
- ตอบค าถามโดยใช้ประโยค My name is ………                    

ศิลปะ 
-การร้องเพลง 
- การตบมือเป็นจังหวะ 
-  การเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบบทเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกฎติกาของห้องเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้         
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กิจกรรมเสนอแนะ 
          วชิาคณิตศาสตร์   
          - การมองเห็นจ านวนตั้งแต่ 2 จ านวนขึ้นไป และได้ลงมือแสดงวิธีการเปรียบเทียบด้วย
ตนเองจะท าให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจ านวนใดมากกว่า-น้อยกว่า 
          - การให้โอกาสเล่าวิธีการเปรียบเทียบจ านวนตั้งแต่ 2 จ านวนขึ้นไป จะช่วยให้นักเรียน
เข้าถึงการใช้ข้อความ ส าหรับการเปรียบเทียบและการเขียนแสดงเปรียบเทียบได้อย่างแท้จริง 
และเป็นธรรมชาติ เช่น รู้ว่าจะต้องน าเอาจ านวนแต่ละจ านวนไปวางที่ใดระหว่างค าว่า  
“เท่ากัน”  หรือ  “มากกว่า”  หรือ “น้อยกว่า” 
ครูควรแนะน าให้นักเรียน เรียนรู้เพิ่มเติมในเวลาว่าง จาก Tablet หน่วยการเรียนรู้โรงเรียน             
ของฉัน เรื่อง บุคลากรและหน้าที่ในโรงเรียนของฉัน 
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สัปดาห์ที่  4   :  ครูคือคนส าคัญ 
แผนการสอนวันที่  18                                                          ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
  
ก่อนเรียนรู้  
    1.  ทักทายยามเช้าเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ค าว่า Hi,  Hello , Good morning  
    2.  วงกลมแห่งความไว้วางใจและ เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  
    3.  ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน เรื่อง การพูด/หน้าที่/การดูแลช่วยเหลือเพ่ือน    
การเรียนรู ้

1. Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่นสระอา ปา ปา ป้า พร้อมตบมือประกอบตามจังหวะ            
2. สระอา 

2.1 ทบทวนอ่านบทร้องเล่น สระอา ปา ปา ป้า  (จากแผนภูมิ) 
2.2 ครูน าบัตรพยัญชนะ มาให้นักเรียนประสมค าที่มีสระ อา แล้วฝึกอ่านออกเสียง  

(ฝึกพร้อมกันทั้งห้อง)ฝึกออกเสียงทีละคน (แจกลูกสะกดค าที่ประสมสระอา)  
2.3 เขียนพยัญชนะ ประสมสระอา 

   3. ความหมายของจ านวนและการเรียงล าดับของจ านวน  เรื่อง อยู่ตรงไหนดีนะ 
      3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้วมา  
      3.2 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูถือบัตรจ านวนไว้ในมือหลายบัตร (บัตรจ านวน 1-10 และ 0)  น าเสนอ
สถานการณ์ป๎ญหา  “ครูมีบัตรจ านวนมากแต่ไม่รู้จะจัดวางบัตรไหนไว้อย่างไรดี  ครูขอให้นักเรียนช่วยครูจัด
วางด้วย” 
     3.3 ครูติดบัตรตัวเลข 0-10  (โดยไม่เรียง) บนกระดานโดยติดจ านวน 0 ไว้สุดท้าย 
     3.4 ครูติดค าสั่งบนกระดาน  ครูอ่านน าแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนยกบัตรที่ครูก าหนดให้ทีละใบและช่วยกันเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 
     3.5 ครูแจกอุปกรณ์กลุ่มละชุดได้แก่ บัตรตัวเลข  (ขนาดเล็ก 0-10) บล็อก สติกเกอร์ แบบบันทึก 
กระดาษติดจ านวน และปากกาเมจิก 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท  4.1 ป.1/1   ค 1.1 ป 1/1  
 ค 6.1 ป 1/3   ส  2.2 ป.1/1 , ส 2.2 ป.1/2   ศ 2.1 ป.1/3  ศ 3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป.1/2   
ง 1.1ป.1/1  ง 1.1ป.1/2  ง 1.1ป.1/3  
 

 
 

สาระการเรียนรู้ 1.  ค าและความหมายของค า การเขียนอิสระ     
                     2. จ านวน 0-10  : ความหมายของจ านวนและการเรียงล าดับของจ านวน     
                     3.  พระคุณครู ความกตัญํู    
                     4. การใช้อุปกรณ์ในการท างานอย่างปลอดภัย 
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       3.6 นักเรียนลงมือปฏิบัติ  ครูเดินดูการปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม ครูตั้งค าถามกระตุ้นให้คิด 
              - จะแสดงจ านวนตามบัตรตัวเลข แต่ละบัตรได้อย่างไร 
              - จะเริ่มต้นจากบัตรตัวเลขใด 
              - จะเลือกวางต าแหน่งของจ านวน………ไว้ตรงไหนดี 
              - จะเริ่มต้นวางจากบัตรตัวเลขใด และบัตรตัวเลขใดไว้สุดท้าย 
       3.7 นักเรียนช่วยกันคิดและลงมือปฏิบัติ แล้วน าผลงานติดแสดงหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูให้น าเสนอ
ผลงาน อธิบายเหตุผลทีละกลุ่ม ครูและเพ่ือนฟ๎งการน าเสนอผลงานและร่วมสะท้อนผลงาน 
 
       3.8  ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น 
             - มีวิธีการแสดงจ านวนตามบัตรได้อย่างไรบ้าง 
             - มีเหตุผลในการวางต าแหน่งของจ านวนแต่ละจ านวนอย่างไรบ้าง 
             - มีวิธีจัดระบบผลงานให้ดูง่ายได้อย่างไรบ้าง 
       3.9  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผล (จากการอภิปราย) 
 

 
การเรียนรู ้
 1. กิจกรรม  Brain Gym  (กระโดดตบเป็นจังหวะ/ฟ๎งเพลง) 
 2. ทบทวนโดยนักเรียนฟ๎งเพลง พระคุณท่ีสาม และ ครูในดวงใจ  
    2.1. ครูอธิบายขั้นตอนพิธีไหว้ครูและสาธิตวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การแสดงความเคารพ  เป็นต้น     
    2.2  นักเรียนฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติ ได้แก่ การท่องค าบูชาครู การซ้อมแสดงความเคารพ 
    2.3  ครูน าเสนอตัวอย่างกรวยดอกไม้บูชาครู แล้วติดภาพและชื่อดอกไม้บูชาครู แต่ละชนิดบนกระดาน 
ครูอ่านให้ฟ๎ง นักเรียนอ่านตาม 
    2.4  ครูเล่าความหมายของดอกไม้สดแต่ละชนิด เช่น ดอกมะเขือ  ดอกเข็ม หญ้าแพรก ครูให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของดอกไม้ในพิธีไหว้ครู 
    2.5  ครูอธิบายแนะน าอุปกรณ์การจัดท ากรวยดอกไม้ 
    2.6  ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการท างานอย่างปลอดภัย 

    2.7   ครูสาธิตวิธีท ากรวยดอกไม้          
    2.6  นักเรียนลงมือท ากรวยและจัดดอกไม้สดตามจิตนาการ เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครู    เสร็จแล้วเก็บ ท า
ความสะอาดให้เรียบร้อย  
ก่อนเลิกเรียน 
    1.  บันทึกการบ้าน    ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
    2.  ท่องบทร้องเล่น โยกเยก  พร้อมตบมือแสดงท่าทางประกอบ 
    3.  ท่องพยัญชนะ / สระ และนับเลขไทย-อังกฤษ    
    4.  สวดมนต์     

 

ภาคบ่าย 
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    1. บทร้องเล่น เช่น  ปา ปา ป้า   โยกเยก 
    2. เพลง  “สวัสดี”  “พระคุณที่สาม”  “ครูในดวงใจ”   
    3. สถานการณ์ “อยู่ตรงไหนดี” 
    4. บัตรตัวเลข 0-10  
    5. บล็อก สติกเกอร์ 
    6. ภาพดอกไม้บูชาครูหรือของจริง เช่น ดอกมะเขือ ดอกเข็ม หญ้าแพรก 
    7. บทบูชาครู 
    8. ตัวอย่างกรวยดอกไม้บูชาครู 
  

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- การเล่าข่าวและ
เหตุการณ์ 
- การสวดมนต์ด้วยความ
ตั้งใจ 
 

 ตรวจชิน้งาน 
- กรวยดอกไม้บูชาครู 
 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียง
ประสมค าที่มีสระอา 
 - การเขียนพยัญชนะที่
ประสม สระอา 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการแสดง
จ านวนและการ
เรียงล าดับของจ านวน 
- การอธิบายการวิธี
จัดระบบผลงานให้ดูง่าย 

สังคมศึกษาฯ 
- การแสดงความเคารพ 
และการไหว้ 
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความหมายและ
ความส าคัญของดอกไม้ 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- การใช้อุปกรณ์ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย 
- บอกวิธีการท างาน
ช่วยเหลือตนเอง 
- การท างานตรงเวลา 

ศิลปะ 
-การร้องบทร้องเล่น 
-การตบมือประกอบ
จังหวะ 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ           วิชาคณิตศาสตร์ 
         - การให้นักเรียนหาวิธีแสดงจ านวนโดยใช้สื่อ เช่น ภาพบล็อกสติกเกอร์ หรือภาพอ่ืนจะช่วย
ให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อกึ่งรูปธรรม อันจะน าไปสู่การเข้าถึงสัญลักษณ์ได้ง่าย และเป็นธรรมชาติใน
ล าดับต่อไป 
         - การให้นักเรียนได้ลงมือท าการเลือกวางต าแหน่งของจ านวนแต่ละจ านวนจะท าให้นักเรียน
รู้ค่า และเข้าใจการเพ่ิมขึ้นทีละ 1  เมื่อเรียงจากน้อยไปหามาก รวมทั้งการลดลงทีละ 1 เมื่อเรียง
จากมากไปหาน้อย ท าให้นักเรียนเข้าถึงการเรียงล าดับค่าของจ านวนได้ 
         - การให้นักเรียนน าเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพูดอธิบาย
แนวคิดด้วยภาษาของตนเอง และฝึกสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ให้การบ้านน าดอกไม้บูชาครูหรือ
ดอกไม้อ่ืนๆ ที่ชอบมาในวันถัดไป * หาความหมายของดอกไม้บูชาครูมาใส่ไว้ด้วย 
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สัปดาห์ที่  4   :  ครูคือคนส าคัญ 

แผนการสอนวันที่  19                                                           ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
  
   ก่อนเรียนรู้ 
        1. ทักทาย เน้นภาษาไทย และอังกฤษค าว่า ว่า Hi,  Hello , Good morning   
        2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์ 
        3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน    
   การเรียนรู้ 
        1.  กิจกรรม Brain Gym    โดยการตบมือเป็นจังหวะ  (เสือ /สิง/กระทิง/แรด)  - เสือ (ตบ-ตบ-ตบ)  
สิง (ตบ-ไขว้-ตบ)  กระทิง (ไขว้-ตบ-ไขว้)  แรด (ไขว้-ไขว้-ตบ) 
        2. สร้างค าใหม่ที่ประสมสระอา 

   2.1 ครูเล่านิทานเรื่อง จ าปาจากนางฟ้า  ให้นักเรียนฟ๎ง 
   2.2. ครูสนทนาเกี่ยวกับตัวละครในนิทานที่ฟ๎ง 
   2.3 นักเรียนเล่าเรื่องที่ฟ๎งทีละคน 
   2.4  นักเรียนล าดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อน หลัง สรุปร่วมกัน 
   2.5 ครูให้นักเรียนสร้างค าใหม่ จาก ค าท่ีประสมสระอา  กา เป็น อีกา  กาน้ า  ปากกา 
   2.6 นักเรียนเขียนค า และวาดภาพประกอบ “ค าใหม่”   

        3. ความหมายของจ านวน การเปรียบเทียบจ านวนและ การเรียงจ านวน เรื่อง “จัดอย่างไรดี” 
             3.1นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้วในชั่วโมงท่ีแล้ว  
             3.2 ครูเล่าสถานการณ์ ครูจะให้จับคู่กันเปิดบัตร ครูติดค าสั่งและแบบบันทึกบนกระดาน               
ครูอ่านค าสั่งน าและนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
              ค าสั่ง  “จ านวน...  และจ านวน...   เป็นอย่างไรนะ  ตรงกลางครูจะใส่ค าว่าอะไรดี” 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป.1/3  ท 1.1 ป.1/4  ท 1.1 ป.1/5   ท 3.1 ป.1/2   ท 3.1 ป.1/3   ท 
ท 4.1 ป.1/1   ท 4.1 ป.1/2  ค1.1 ป.1/1  ค 1.1ป.1/2     ว 1.1  ป.1/2  ว 8.1 ป.1/1   ว 8.1 ป.1/2   
 ว 8.1 ป.1/5  ว 8.1 ป.1/6 ว 8.1 ป.1/7    ศ 1.1ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 3.1 ป.1/1   ศ 3.1 ป.1/2     
 

 สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน เขียน สระอา  การพูดเล่าเรื่องราว การเขียนอิสระ   
                     2. ดอกไม้บูชาครู ความกตัญํู   
                     3. ความหมายของจ านวนการเปรียบเทียบจ านวนและการเรียงจ านวน   
                     4. ลักษณะและหน้าที่ โครงสร้างภายนอกของพืช  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
                        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  5. วาดภาพระบายสี    
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              แบบบันทึก 
 
 
 
 
 
           3.3  ครูคว่ าบัตรตัวเลข (0-10) บนโต๊ะไว้ 2 ชุด (โดยไม่เรียงล าดับ) 
           3.4  ครูให้นักเรียนจับคู่ออกมาเปิดบัตรตัวเลขทีละคู่แล้วครูน าบัตรตัวเลขไปติดบนแบบบันทึกข้าง
ละ 1 บัตรให้เปรียบเทียบท าอย่างนี้ทีละคู่จนครบทุกคู่ 
           3.5  ครูใช้ค าสั่ง  “ให้นักเรียนช่วยกันหาค าที่จะเติมตรงกลางระหว่างตัวเลขทีละคู่”  โดยครูเป็น
ผู้เขียนบันทึกตามไปเรื่อยจนครบทุกคู่ 
           3.6  ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด             
                 - เปรียบเทียบ 2 จ านวน เป็นอย่างไร 
                 - จะเลือกใช้ค าว่าอะไรดี จึงจะตรงกับท่ีเปรียบเทียบได้ 
          3.7  ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น 
                - มีวิธีเปรียบเทียบ 2 จ านวนได้อย่างไรบ้าง 
          3.8  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล (จากการอภิปราย) 
  
 
การเรียนรู ้
      1. กิจกรรม  Brain Gym   บทร้องเล่น โยกเยก ท าท่าทางประกอบตามอิสระ 
      2. ดอกไม้บูชา 

   2.1 นักเรียนเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู (9 -10 คน หรือตามความเหมาะสม
ของจ านวนนักเรียนในชั้นเรียน) 

   2.2 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3-5 คน แต่ละกลุ่มน าดอกไม้สดมาวางรวมกัน 
   2.3. ครูให้นักเรียนร่วมก าหนดค าถามสิ่งที่จะศึกษา วางแผนการสังเกต การจัดข้อมูล ในการศึกษา

ลักษณะดอกไม้สดแต่ละชนิดที่สมาชิกในกลุ่มน ามา 
   2.4  นักเรียนลงมือท าตามที่วางแผน พร้อมบันทึกข้อมูลและน าเสนอ 
   2.4. นักเรียนวาดภาพระบายสีดอกไม้แต่ละชนิดและช่วยกันคิดค าอธิบายลักษณะโครงสร้าง

ภายนอกของดอกไม้แต่ละชนิด    
   2.5  ครูให้นักเรียนท าการบ้าน เขียนอิสระ “ดอกไม้บูชาครู”  
   2.6  ครูให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก บทเรียนใน แท็บเล็ต  (อาจจะใช้เวลาว่าง) 

   ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน    ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
2. ท่องบทร้องเล่น/บทอาขยาน/ พยัญชนะ / สระ และนับเลขไทย-อังกฤษ    
 3.  สวดมนต์    

ภาคบ่าย 
 

แบบบันทึก 
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นต 

 

    1. บทร้องเล่น “โยกเยก”    
    2. นิทานเรื่อง “จ าปาจากนางฟ้า” 
    3. บัตรตัวเลข 0 – 10 
    4. ภาพดอกไม้บูชาครูหรือของจริง ดอกมะเขือ  ดอกเข็ม หญ้าแพรก 
    5. แว่นขยาย(ถ้ามี) 
    6. Learning Object  จากแท็บเล็ต หน่วยการเรียนรู้ พืชในท้องถิ่น  เรื่อง ใบ ดอก 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
 

ตรวจชิ้นงาน 
  - ภาพวาด
ประกอบค าที่มี
สระอา 
- เขียนอิสระ 
“ดอกไม้บูชาครู”   
 

ภาษาไทย 
 - การตอบค าถาม
เกี่ยวกับนิทานที่ฟ๎ง 
- การล าดับเหตุการณ์ 
 - การสร้างค าใหม่จาก
ค าท่ีประสมสระอา 
- การเขียนค าสระอา 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการ
เปรียบเทียบจ านวนและ 
การเรียงจ านวน 

วิทยาศาสตร์ 
- การวางแผนการศึกษา
ลักษณะโครงสร้างภายนอกของ
ดอกไม้ 
- การอธิบายลักษณะโครงสร้าง
ภายนอกของดอกไม้ 
 
 

ศิลปะ 
- การตบมือเป็นจังหวะ 
-  การร้องบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 
ครูอาจจะใช้กิจกรรมการศึกษาTablet  หน่วยการเรียนรู้พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ  ดอก  ล่วงหน้าใน
เวลาว่าง 
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สัปดาห์ที่  4   :  ครูคือคนส าคัญ 

 

แผนการสอนวันที่  20                                                           ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
  
 ก่อนเรียนรู้ 

1. กิจกรรมทักทายยามเช้า สวัสดีแบบไทย และแบบสากล  
       2. วงกลมแห่งความไว้วางใจและเล่าประสบการณ์ 
       3. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (มารยาทการอยู่ร่วมกัน การดูแลช่วยเหลือกัน)    
 การเรียนรู้ 
     1. กิจกรรม Brain Gym เสือ  สิง กระทิง  แรด ครูอ่านบทร้องเล่น “ผีตัวด า” ให้ฟ๎ง 1 รอบ  
     2. สระอี   
        2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องบทร้องเล่น “ผีตัวด า” ประกอบจังหวะ 2 รอบ  
        2.2 นักเรียนดูแผนภูมิบทร้องเล่นอ่านพร้อมกันตามที่ครูชี้ 
        2.3 นักเรียนสังเกตค าที่มี สระอี จากบทร้องเล่น เขียนวงกลม ล้อมรอบค าสระอี  
        2.4  นักเรียนทุกคนออกเสียง อี  แล้วช่วยกันบอกว่า สระอี เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว 
        2.5 นักเรียนฝึกเขียนสระอี และค าประสมสระอี 
    3. จ านวน 0-10 : การเปรียบเทียบจ านวน 
        3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนบทเรียนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว  
        3.2 ครูเล่าสถานการณ์ “ครูมีเรื่องให้นักเรียนช่วยหาค าตอบอยู่ 2 เรื่อง” 
        3.3 ครูติดสถานการณ์ (เขียนเปรียบเทียบจ านวน)บนกระดาน 
        3.4 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ ได้แก่ “ใบงานการเปรียบเทียบจ านวน”  บล็อกไม้ / ตัวนับ  
ปากกาเมจิก/สีเทียน 
        3.5 นักเรียนลงมือท างาน ครูเดินดู ครูใช้ค าถามกระตุ้น 
            - สังเกตดีพอหรือยัง จะมีวิธีการเปรียบเทียบได้อย่างไร 
            - จะแสดงการเปรียบเทียบอย่างไรดี 

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 1.1 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   ว 1.1 ป.1/2   ว 1.2  ป.1/1           
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 

 
 สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน การเขียน  สระ อี การพูดเล่าเรื่องราว   

                     2. จ านวน 0-10 : การเปรียบเทียบจ านวน    
                     3. ลักษณะและโครงสร้างขององค์ประกอบดอก 
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            - จะเลือกใช้ค า / ข้อความ เปรียบเทียบว่าอย่างไร 
             - จะเขียนในช่องว่างอย่างไรดี 
         3.6 นักเรียนปฏิบัติงานจนส าเร็จ แล้วน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูชวนสนทนาอภิปรายใน
ประเด็น 
              - มีวิธีแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างไร 
              - ค า / ข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ 
         3.7 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล(จากการอภิปราย) 
         3.8 นักเรียนท าแบบฝึกเสริม (แบบฝึกท่ี 8) 

 

   การเรียนรู้ 
      1. กิจกรรม Brain Gym  บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 
      2. ลักษณะและโครงสร้างขององค์ประกอบดอก  

   2.1 นักเรียนน าเสนอผลงานภาพวาดดอกไม้และงานเขียนอิสระ 
   2.2. ครูยกตัวอย่างภาพวาดดอกไม้ของนักเรียน (ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ดอกรัก ดอกพุด 

ดอกบานไม่รู้โรย) ติดแสดงบนกระดาน  (กรณีภาพถ่ายดอกไม้ไม่ชัดเจน ครูอาจหาภาพดอกไม้หรือดอกไม้
ของจริงมาจัดแสดงด้วย) 

2.3 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนช่วยกันจัดคู่ดอกไม้ เช่น ดอกมะเขือกับดอกเข็ม  ดอกรักกับ 
ดอกพุด เป็นต้น 

             2.4 นักเรียนวางแผนออกแบบการสังเกตดอกไม้ 
             2.5 นักเรียนสังเกตดอกไม้แต่ละคู่ แล้วอภิปรายว่าแต่ละคู่ มีอะไรเหมือนกัน/มีอะไรต่างกันบ้าง   
(กลีบ เกสร  สี  ใบเลี้ยง ) (กรณีมีความพร้อม : ครูอาจะให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตถ่ายรูปสิ่งที่สังเกตน าเสนอ
กลุ่ม)  

           2.6  ครูช่วยเขียนค า/ข้อความ ที่บอกว่าเหมือน/ต่าง บนกระดาน ครูอ่านน านักเรียนอ่านตาม 
           2.7  ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ต (Tablet)  วิชา วิทยาศาสตร์   หน่วยการเรียนรู้                        
พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ  ดอก  เพ่ือสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน   

    ก่อนเลิกเรียน 
        1. บันทึกการบ้าน    ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
        2.  บทร้องเล่นมะละกอ     
        3.  ท่องบทร้องเล่น/บทร้อยกรอง และพยัญชนะ / สระ /  นับเลขไทย-อังกฤษ 
        4.  สวดมนต์  

 5.  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี    
 

 
        1. บทร้องเล่น เช่น ผีตัวด า  กรรไกร ไข่ ผ้าไหม  และมะละกอ 
        2. แบบฝึกเขียนสระอี      (ครูพิจารณาจัดท าตามความเหมาะสม) 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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        3. บัตรตัวเลข 0 - 10  
        4. ภาพ/ของจริง ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย   
        5. แท็บเล็ต (Tablet)  วิชาวิทยาศาสตร์จาก หน่วยการเรียนรู้พืชในท้องถิ่น เรื่อง ใบ  ดอก   
 

        วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 8 
- ภาพวาดดอกไม้ 

ภาษาไทย 
 - การอ่านบทร้องเล่น 
“ผีตัวด า” 
 - ตอบค าถามเก่ียวกับ
ค าสระอีในบทร้องเล่น  
- การเขียนค าที่ประสม
สระอี 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายวิธีการ
เปรียบเทียบจ านวน 

วิทยาศาสตร์ 
-การจัดข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตดอกไม้แต่ละ
คู่ และน าเสนอผลงาน 
-ระบุลักษณะโครงสร้าง
ของดอกไม้ที่มีความ
เหมือนและความต่างกัน 

ศิลปะ 
- การร้องบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน   
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 4 

      บทร้องเล่น 

 

 

 

 

 

 

เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง  Hello 
Hello, hello, hello,  I say hello.  

You say goodbye. 
 I don’t know  why. (ซ ้ำ) 

You say goodbye. I say hello. 
 

บทร้องเล่น ปา  ปา  ปา้ 
ปา  ปา  ป้าสระอา  ปา  ป้า 

มีกบตัวใหญ่ ในกระเป๋าคุณป้า 
 

บทร้องเล่น ผตีัวด า 
มี ผี ในห้องนี้   ดูดีดีผีตัวด า 

ผมยาวดูน่าข า    ผีตัวด าจ าให้ดี 
 

เพลง กา กา 
กา กา เสียงร้อง กา กา ออกไปหากิน 

เช้าตรู่ท้ิงรังไปสิ้น  ออกไปหากิน บินร้อง 
กา กา 

 

 เพลง ผลไม ้
     แอปเป้ิล แอปเป้ิล แอปเปิ้ล  (1) 
มะละกอ  มะละกอ มะละกอ   (2) 
กล้วย  กล้วย  กล้วย            (3) 
ส้ม  ส้ม   ส้ม            (4) 
แอปเป้ิล มะละกอ กล้วย ส้ม   (5) 

 

บทร้องเล่น โยกเยก                                        
 โยกเยกเอย น้ าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ  

  หมาหางงอ กอดคอโยกเยก 

 

 

เพลง สวสัดีแบบไทย 
สวัสดีแบบไทย    แล้วก็ไปแบบสากล  

สวัสดีทุก ๆ คน  แบบสากลแล้วก็แบบไทย 
(ซ้ า) 
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เกม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเต๋า ใช้เป็นสื่อประกอบแผนการสอน 

เพลง What’s your name?     (ท านอง มองเล่ยะ) 

What’s your name? Tell me What’s your name? 

What’s your name? Tell me What’s your name? 

My name is…………… 
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นิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทาน เรื่อง จ าปาจากนางฟ้า 

        ครั้งหนึ่งมีสองยายตาปลูกดอกจ าปาห้าต้นในสวน หมั่นดูแลท้ังรดน้ า และขุดพรวนดิน 
ในสวน ร่วนซุยปุ๋ยช่วยทันจ าปางามข้ามคืน ผ่านไม่นานหนาสองยายตาต่างเฮฮา ชีวาสุขสันต์
จ าปาจากนางฟ้าเราปลูกกันเพียงสามวัน ออกดอกงามตามใจปอง พลันปรากฏนางฟ้า 
ยายตาจ้องเป็นดั่งของล้ าค่า อย่าท าหายนางฟ้าบอกความลับกับตายาย ปลูกไว้กินไว้ขายไม่
ยากจนหากยายตามีทุกข์ ไม่สุขใจดอกจ าปาจักเปลี่ยนได้อย่าฉงนให้ยายตาอธิษฐาน  คลายกังวล
เราจะช่วยร่ายมนต์หมายสมใจปองคืนวันผ่าน บ้านยายตา หลังคาขาดอยากได้เงินสักบาทซ่อม
ทาสีเก็บจ าปาหมดทุกต้น หวังจะขายไม่รอรีหวังทาสี ซ่อมหลังคา ในคราเดียว ผ่านทุ่งนาพบอีกา
ดวงตาใหญ่จ้องปลาว่ายแหวกวารีมีเฉลียว คิดละโมบอยากได้ปลาไว้คนเดียว อีกาเฉี่ยวโฉบขา
ยายตาพลันอีกาโฉบตะกรา้จ าปาหลุด ยายเร็วรุดคว้าไม้หมายไล่หนีอีกาโกรธจิกจ าปาไม่หวังดี
ตะกร้าหลุด หล่นวารีบินหนีทันพักศาลา สองยายตาต่างสิ้นหวังบ้านเราพัง ไร้เงินบาท ไม่วาดฝ๎น
ตาโทษยายยายโทษตากล่าวโทษกันไม่สุขสันต์ ไม่สุขใจ  ใครช่วยทีดั่งท้องฟ้าแกล้งยายตา หลังคา
ขาดฝนตกสาดยายกับตาอุราเฉาไม่มีเงินไม่ได้ปลา ทุกข์จริงเราสุดแสนเศร้าวอนนางฟ้า ปรากฎ
ไวสองยายตา เรียกนางฟ้านางฟ้าจ๋าดอกจ าปาเป็นหลังคา จะได้ไหมนางฟ้าจ๋า ช่วยยายตา ร่าย
มนต์เร็วไวสัญญาให้ ไม่ละโมบอีกแบ่งป๎นยายกับตา สัญญา ไม่กล่าวโทษ ไม่มัวโกรธสามัคคีกัน
แก้ไขนางฟ้าบอกไม่ต้องใช้มนต์ดลใจ เพียงตายายอดทนออม พร้อมพากเพียรฟ๎งนางฟ้าสองยาย
ตา ต่างมุ่งมั่นจะแบ่งป๎น มีน้ าใจ ไม่แปรเปลี่ยนเรื่องผ่านมาจดจ าไว้ เป็นบทเรียนเร่งพากเพียร 
หมายสิ่งใดได้ดังปอง ฟ๎งเรื่องราวสองยายตาพาให้คิด หน่ึงชีวิตเราก าหนด อย่าหมดหวัง หาก         
มัวรอโชคชะตาอาจพาพัง หากจริงจัง สองมือร่วมแรง แกร่งกว่ามนต์ 

** สองมือของเรานี่แหละดั่งมนต์** 
 



 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์  

แผนการสอนที่ 16 
     ค าสั่ง : ให้นักเรียนกนิขนมทีละคนและเขยีนบันทึกผล 
              จ านวนขนมที่เหลืออยู่ในจานแต่ละครั้งไปเรื่อย ๆ 
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สถานการณ์  

แผนการสอนที่ 17 

     ค าสั่ง : ให้แตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนออกมาโยนลูกเตา๋ทีละคน 
              แล้วบันทึกผลการโยนลงในกระดาษบันทึก 
 

  ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มช่วยกันเขียน “ค า” หรือ     
     “ข้อความ” แสดงการเปรียบเทียบผลการโยน 
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สถานการณ์  

แผนการสอนที่ 17 

แบบบันทึก ผลการโยนลกูเต๋า 
                    กลุ่ม.........                     กลุ่ม........... 

................. 

 

................. 

................. 

................. 

................. 
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สถานการณ์  
“อยู่ตรงไหนดี” 

แผนการสอนที่ 18 

     ค าสั่ง : ให้นักเรียนช่วยกันจัดบัตรตัวเลขทลีะใบ 
                   ให้เรียงล าดบัจากน้อยไปหามาก 
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ลูกอมมีจ านวนเท่าไร 
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