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สัปดาห์ที่  6  :  ฝนจ๋า 
 

แผนการสอนวันที่  26          (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช๎า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good  morning,  สวัสดี  Hi,  Hello   
 2.  วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําเหตุการณ์ประจ าวัน 
 3.  ทบทวนกติกาห๎องเรียน  ความรับผิดชอบในหน๎าที่  มารยาทในการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน  มีน้ าใจ   
การเรียนรู ้
 1.  Brain  Gym  ร๎องบทร๎องเลํน  “มะละกอ”  ตบมือเป็นจังหวะ 
 2.  สระ  อู   
  2.1  ครูและนักเรียนรํวมกันร๎องบทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู”  พร๎อมกันและท าทําประกอบ
อิสระ 
  2.2  ครูแจกบัตรค า/บัตรภาพ  สระอู  แล๎วยืนเป็นวงกลม  ให๎สํงบอลไปเรื่อยๆ  ครูให๎
สัญญาณหยุดลูกบอลอยูํที่ใคร  ให๎อํานบัตรค าโดยอํานแจกลูกสะกดค าและให๎เพ่ือนอํานตาม  จนครบทุกคน 
  2.3  นักเรียนเขียนค าจากบัตรค า  คนละ  5  ค า  (จับคูํอํานแจกลูกสะกดค า) 
 3.  จ านวน  9  มาจากไหน 
  3.1  นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในสัปดาห์ที่แล๎ว  (5  นาที) 
  เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา 
  3.2  นักเรียนเข๎ากลุํม  ครูเลําสถานการณ์ดอกไม๎สองสี  “เด็กผู๎หญิงกับเด็กผู๎ชายจะแวะไปหา
เจ๎าหญิงจึงเลือก  “ดอกไม๎ไปฝากเจ๎าหญิง  เด็กผู๎หญิงชอบดอกไม๎สีชมพู  แตํเด็กผู๎ชายชอบดอกไม๎สีเหลือง   
แตํพวกเขาต๎องซื้อดอกไม๎ไปจ านวน  9  ดอกจึงขอให๎นักเรียนชํวยเด็กผู๎หญิงและเด็กผู๎ชายเลือกซ้ือดอกไม๎”   
  3.3  ครูติดค าสั่งบนกระดาน  ครูอํานน าและนักเรียนอํานตามพร๎อมกัน  2  รอบ   

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท  1.1  ป.1/1  ท  1.1  ป.1/2  ท  2.1  ป.1/2  ท  3.1  ป.1/1   
ท  3.1  ป.1/2  ท  3.1  ป.1/3  ท  4.1  ป.1/1  ท  5.1  ป.1/1  ท  5.1  ป.1/2  ค  1.1  ป.1/1   
ค  1.1  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   
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.  การอําน  เขียน  พูด  สระอู  อํานนิทาน  เรื่องราว  บทร๎องเลํน   
                      2.  จ านวน  9   
                      3.  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ  การเกิดฝน   
                      4.  โรคภัยที่มากับฝน  การปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันและดูแลสุขภาพตนเอง   
                      5.  การทักทายและการตอบรับแบบเป็นทางการ  :  Good evening 
/Goodbye 
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  ค าสั่ง  “ต๎องการซื้อดอกไม๎จ านวน  9  ดอก  ในจ านวน  9  ดอก  ให๎มีทั้งดอกสีชมพูและดอก
สีเหลืองให๎นักเรียนชํวยกันหาวิธีซื้อวําเป็นแบบใดได๎บ๎าง” 
  3.4  ครูให๎ตัวแทนนักเรียนแตํละกลุํมรับอุปกรณ์  ได๎แก ํ ดอกไม ๎ 2  สี  (ชมพู,  เหลือง)   
บัตรตัวเลข  กระดาษบรู๏ฟแบบบันทึก  สีเทียน  บัตรภาพดอกไม๎  (ที่ยังไมํระบายสี)สีไม ๎ กาว  และกรรไกร   
  3.5  นักเรียนลงมือปฏิบัติ  ครูเดินดูการท างานกลุํมใช๎ค าถามกระตุ๎น 
   -ได๎กี่แบบแล๎ว  มีแบบอ่ืนอีกไหม/เกิดแบบใดได๎บ๎าง 
   -จะจัดระบบผลงานอยํางไร  ให๎ดูงําย 
  3.6  นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน๎าชั้น  ครูให๎น าเสนออธิบายวิธีคิดและเหตุผลประกอบ
ผลงานทีละกลุํม  ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและสะท๎อนผลงาน 
  3.7  ครูชวนสนทนาอภิปรายในประเด็น 
   -รูปแบบการเกิดจ านวน  9 
   -รูปแบบการจัดระบบผลงานที่ดูงําย 
  3.8  นักเรียนและครูรํวมกันสรุปผล  (จากการอภิปราย) 

   
การเรียนรู ้
 1.  Brain  Gym  ร๎องเพลง  “ฝนตก” 
 2.  ฝน 
  2.1  ครูพานักเรียนอํานบทร๎องเลํน  “ฝนตกแดดออก”  นักเรียนฟังและอํานตาม  2  รอบ  
นักเรียนอํานบทร๎องเลํนและแสดงทําทางประกอบจังหวะ  2-3  รอบ 
  2.2  ครูชวนสนทนาซักถามในประเด็น  “พูดถึงฝนแล๎วนักเรียนคิดถึงอะไร”  นักเรียนตอบ 
ค าถามทีละคน  ครูเขียนค าตอบนักเรียนบนกระดาน  เชํน  รํม  เปียก  เสื้อกันฝน  เป็นหวัด  เป็นไข๎   
เป็นต๎น 
  2.3  ครูอํานน า  ค าหรือข๎อความท่ีเขียนบนกระดานทลีะค านักเรียนอํานตามจนครบทุกค า   
2  รอบ 
  2.4  ให๎นักเรียนเลือกค าหรือข๎อความบนกระดานที่ชอบพร๎อมบอกเหตุผลที่เลือก  น าไปเขียน
และวาดภาพประกอบระบายสีตกแตํงให๎สวยงาม 
  2.5  ครูเปิดเสียงบทร๎องเลํน  “ฝนตกแดดออก”  ให๎นักเรียนทํองตามพร๎อมแสดงทําทาง
ประกอบจังหวะ  2-3  รอบ 
 3.  การทักทาย  และการตอบรับแบบเป็นทางการ  :  Good  evening/Goodbye   
  3.1  ทบทวนเพลง  Good  morning/Good  afternoon 
  3.2  แจ๎งจุดประสงค์การเรียนให๎นักเรียนทราบ 
  3.3  ครูชูบัตรค า  Good  morning  และ  Good  afternoon  ให๎นักเรียนดูทีละบัตร   
ครูออกเสียงค า  ทั้งสอง  ให๎นักเรียนออกเสียงตาม 
  3.4  ครูอธิบายความแตกตํางระหวํางการใช๎  Good  morning  และGood  afternoon   
วําใช๎ในเวลาที่แตกตํางกัน 

ภาคบ่าย 
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  3.5  ครูชูบัตรค า  Good  evening  และ  Goodbye  ให๎นักเรียนดู  พร๎อมกับครูออกเสียง
ค าศัพท์  Good  evening  และGoodbye  แล๎วให๎นักเรียนเดาความหมาย 
  3.6  ครูอธิบายการใช๎  Good  evening  และ  Goodbye 
  3.7  ครูสมมติสถานการณ์วํานักเรียนพบกันในตอนเช๎าให๎ใช๎  Good  morning  พบกัน 
ในตอนบํายให๎ใช๎  Good  afternoon   
  3.8  ให๎นักเรียนจับคูํกันฝึกสนทนาการใช๎  Good  morning  และ  Good  afternoon   
ตามเวลาที่ครูก าหนด 
  3.9  ให๎นักเรียนฝึกทักทายด๎วยค าวํา  Good  evening  ซึ่งเป็นการทักทายในเวลาเย็น   
และGoodbye  ซึ่งใช๎ในการกลําวลา 
  3.10  ครูถามนักเรียนวําค ากลําวลานอกจาก  Goodbye  แล๎วมีค าอ่ืนอีกหรือไมํ  ครูบอก
นักเรียนวํายังมีค าอ่ืนอีกท่ีใช๎ในการกลําวลา  เชํน  Bye-bye  และ  Bye  เป็นต๎น 
  3.11  นักเรยีนจับคูํฝึกทักทายด๎วยค าวํา  Good  evening  และกลําวลาด๎วยค าวํา  
Goodbye  จนคลํอง 
  3.12  ให๎นักเรียนอาสาสมัครออกมาน าเสนอค าทักทายในแตํละชํวงเวลาและค ากลําวลาหน๎า
ชั้นเรียน 
  3.13  นักเรียนทุกคนทักทายและกลําวลาตามสถานการณ์ที่ก าหนดและรํวมกันสรุปการใช๎ค า
ทักทายและการกลําวลา 
ก่อนเลิกเรียน 
 1.  บันทึกการบ๎าน          
 2.  ทบทวนการใช๎สิ่งของอยํางประหยัด 
 3.  ทํองค าคล๎องจอง/บทร๎อยกรอง   
 4.  สวดมนต์ 

 
 1.  บทร๎องเลํน  “มะละกอ”  “ฝนตกแดดออก”   
 2.  บทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู” 
 2.  เพลง  “Hello”  “  Good  morning/Good  afternoon”  “ฝนตก” 
 3.  สถานการณ ์ “ดอกไม๎สองสี”   
 4.  บัตรค า/บัตรภาพสระอู 
 5.  บัตรภาพดอกไม๎  (ที่ยังไมํระบายสี) 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้   
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การวัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การรํวม
กิจกรรม   
-การท างาน
กลุํม 

ตรวจชิ้นงาน 
-การเขียนค า
จากบัตรค า 
 

ภาษาไทย 
-การอํานออกเสียงค าที่ประสมสระอู 
-การเขียนที่ประสมสระอู 
-การแจกลูกสะกดค าท่ีประสมด๎วย
สระอู 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิดการให๎
เหตุผลจากการน าเสนอและ
การสะท๎อนผลงาน  จ านวน  
9  มาจากไหน 

ภาษาอังกฤษ 
-การออกเสียงค าศัพท์ 
-การพูดทักทาย  ตามสถานการณ์ที่
ครูก าหนด 
-การพูดกลําวลา  Goodbye   
-ความมั่นใจในการแสดงออก 

ศิลปะ 
-การระบายสีดอกไม๎ 
-การร๎องบทร๎องเลํน 
-การเคลื่อนไหวทําทางประกอบบท
ร๎องเลํน 

ความเป็นพลเมือง 
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน  
ความรับผิดชอบในหน๎าที่  
มารยาทในการอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่น  มีน้ าใจ   
-ทบทวนการใช๎สิ่งของอยําง
ประหยัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ครูอาจแนะน าให๎นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม  จาก  Tablet  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   

หนํวยการเรียนรู๎เพ่ือนรักเพ่ือนเลํน  เรื่อง  ฝนตกแดดออก  (เวลาวําง) 
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สัปดาห์ที่  6  :  ฝนจ๋า 

แผนการสอนวันที ่ 27         (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช๎า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good  morning,  สวัสดี  Hi,  Hello 
 2.  วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําเหตุการณ์ประจ าวัน 
 3.  ทบทวนกติกาห๎องเรียน  ความรับผิดชอบในหน๎าที่  มารยาทในการพูด  ความมีน้ าใจ   
การเรียนรู ้
 1.  Brain  Gym  อํานบทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู” 
 2.  อํานออกเสียงค าที่ประสมสระอู   
  2.1  ครูและนักเรียนรํวมกันร๎องเพลง  “จับปูด า”  พร๎อมท าทําประกอบ 
  2.2  นักเรียนชํวยกันคิดค าสระ  อู  ครูเขียนบนกระดาน 
  2.3  น าค าที่เขียนไว๎บนกระดาน  มาสร๎างค าใหม ํ ด๎วยปากเปลํา   
  2.4  ฝึกลีลามือ 
 3.  จ านวน  10  มหัศจรรย ์
  3.1  นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล๎ว  (5  นาที) 
  เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา 
  3.2  นักเรียนเข๎ากลุํม  ครูเลําสถานการณ ์ “เมื่อเด็กผู๎หญิงกับเด็กผู๎ชายเลือกซ้ือดอกไม๎ได๎แล๎ว  
จากนั้นก็ออกเดินทางไปพบเจ๎าหญิง  แตํระหวํางทางผํานภูเขาลูกใหญํที่มีถ้ า  ซึ่งเจ๎ายักษ์ใจร๎ายได๎จับเจ๎า
หญิงไปขังไว๎ข๎างในที่ปากถ้ ามีก๎อนหินก๎อนใหญํอยูํจ านวน  10  ก๎อน  เจ๎ายักษ์ใจร๎ายบอกวําถ๎าเด็กทั้งสอง

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท  1.1  ป.1/1  ท  1.1  ป.1/2  ท  1.1  ป.1/4  ท  2.1  ป.1/2   
ท  3.1  ป.1/1  ท  3.1  ป.1/2  ท  3.1  ป.1/3  ท  4.1  ป.1/1  ท  5.1  ป.1/1  ท  5.1  ป.1/2   
ค  1.1  ป.1/1  ส  5.1  ป.1/5  พ  4.1  ป.1/1  พ  4.1  ป.1/2  พ  4.1  ป.1/3  ศ  1.1  ป.1/3   
ศ  1.1  ป.1/5  ศ  1.2  ป.1/1  ศ  2.1  ป.1/3  ศ  2.1  ป.1/4  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.  การอําน  เขียน  พูด  สระอู  อํานนิทาน  เรื่องราว  บทร๎องเลํน   
                      2.  จ านวนนับ  10   
                      3.  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ  การเกิดฝน   
                      4.  โรคภัยที่มากับฝนการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันและดูแลสุขภาพตนเอง   
                      5.  การทักทายและการตอบรับแบบเป็นทางการ : Good  evening/Goodbye 
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อยากจะเข๎าไปพบเจ๎าหญิงในถ้ า  ต๎องคิดวิธีเอาหินออกจากปากถ้ าให๎ได๎หลายๆ  แบบ  “ครูจึงขอให๎
นักเรียนชํวยเด็กท้ังสองคนนั้นคิดวิธีเอาก๎อนหิน  10  ก๎อนนั้นออกจากปากถ้ าด๎วย 
  3.3  ครูติดค าสั่งบนกระดาน  ครูอํานน าให๎นักเรียนอํานตามพร๎อมกัน  2  รอบ   
  ค าสั่ง  “ให๎นักเรียนชํวยกันหาวิธีเปิดปากถ้ า  โดยน าก๎อนหินออกให๎ได๎หลากหลายแบบ  ที่สุด
เขียนแสดงวิธีการแตํละแบบลงในแบบบันทึกกิจกรรม” 
  3.4  ครูให๎ตัวแทนกลุํมรับอุปกรณ์  ได๎แก ํ บล็อกคนละ  10  บล็อก  แบบบันทึกกิจกรรม  
ปากกาเมจิก 
  3.5  นักเรียนลงมือปฏิบัติ  ครูเดินดูแตํละกลุํม  และใช๎ค าถามกระตุ๎น 
   -ท าแบบใดได๎บ๎าง  มีแบบอื่นอีกหรือไมํ 
   -จะบันทึกอยํางไรให๎ดูงํายเป็นระบบ 

 
การเรียนรู ้
 1.  Brain  Gym  กระโดด  (ซ๎าย  ซ๎าย  ซ๎าย  ขวา  ขวา  ขวา  หน๎า  หน๎า  หน๎า   
หลัง  หลัง  หลัง) 
 2.  ครูทบทวนบทเรียนที่ผํานมาและให๎นักเรียนร๎องเพลง  “ฝนตกแดดออก” 
  2.1  ครูชวนสนทนาซักถามในประเด็น  “หน๎าฝนคนมักปุวยเป็นอะไรบ๎าง”  (ให๎นักเรียนเลํา
ประสบการณ์ที่เคยพบ  (3-5  คน) 
  2.2  ครูอํานเรื่องให๎ฟังเก่ียวกับ  “ฝน/โรคภัยและวิธีดูแลสขุภาพในหน๎าฝน” 
  2.3  ครูชวนสนทนาให๎นักเรียนเลําย๎อนกลับเรื่องที่ฟังแบบตํอเนื่องกันจนจบเรื่อง  ครูเขียน
บันทึกเรื่องที่เขียนบนกระดานครูอํานน าแล๎วนักเรียนอํานตาม 
  2.4  ให๎นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนอิสระ  เรื่อง  “เป็นหวัด”  พร๎อมน าเสนอ 
 3.  การทักทาย  และการตอบรับแบบเป็นทางการ  :  Good  evening/Goodbye   
  3.1  ทบทวนการพูดทักทาย  และถาม/ตอบ 
  3.2  ท ากิจกรรมกลุํม  กิจกรรมคํู  และสลับคู ํ ใช๎ประโยค  (ฝึกซ้ า  โดยนักเรียนเลือก
สถานการณ ์ ตอนเช๎า  ตอนบําย  หรือนักเรียนคิดสถานการณ์เอง) 
     Hi  Hello   
     Good  morning  ,  Good  afternoon   
     Good  evening   
     What’s  your  name?   
     My  name  is  …………… 
                     Good  bye 
    3.3  ครทูบทวนการแนะน าตนเองของเจ๎าของภาษา  เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย 
    3.4  นักเรียนรํวมกันร๎องเพลงและแสดงทําทางประกอบเพลง  ที่เรียนผํานมาแล๎วเพลงใดก็ได๎ 
ก่อนเลิกเรียน 
  1.  บันทึกการบ๎าน 
    2.  ทบทวนการใช๎สิ่งของอยํางประหยัด 

ภาคบ่าย 
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    3.  ทํองบทอาขยาน 
    4.  เลํานิทานให๎นักเรียนฟัง  เรื่อง  “อ่ึงอํางกับวัว” 
    5.  สวดมนต์   

 

 1.  บทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู” 
   2.  เพลง  “จับปูด า”  “ฝนตกแดดออก”  “Hello”  “  Good  morning/Good  afternoon” 
   3.  นิทาน  เรื่อง  อ่ึงอํางกับวัว 
   4.  สถานการณ ์ “เปิดปากถ้ า”.   
   5.  บล็อก   
   6.  แบบฝึกคัดลายมือ 
 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การรํวมกิจกรรม 
-การท างานกลุํม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-การฝึกลีลามือ 
-แบบบันทึกกิจกรรม 
-ภาพวาดระบายสี   
 

ภาษาไทย 
-การอํานออกเสียงค าที่มี
สระอู 
-การเขียนค าที่มีสระอู 
-การสร๎างค าใหมํที่มีสระ
อู 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด  
การให๎เหตุผล  การ
สื่อสารจากการน าเสนอ
และการสะท๎อนผลงาน  
จ านวน  10  มหัศจรรย์ 

สุขศึกษา  พลศึกษา 
-การบอกวิธีดูแลสุขภาพ
ในหน๎าฝน 
-การปฏิบัติตนเพื่อ
ปูองกันโรคภัยในหน๎าฝน 
 

ภาษาอังกฤษ 
-การออกเสียงค าศัพท์ 
-พูดทักทาย  ตาม
สถานการณ์ที่ครูก าหนด 
-พูดกลําวลา  Goodbye   
-ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ของเจ๎าของภาษา                     
-มีความมั่นใจในการ
แสดงออก 

ศิลปะ 
-การร๎องเพลง 
-การเคลื่อนไหวแสดง
ทําทางประกอบบทเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน  
ความรับผิดชอบใน
หน๎าที่  มารยาทในการ
พูด  ความมีน้ าใจ   
-ทบทวนการใช๎สิ่งของ
อยํางประหยัด 
 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้   
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สัปดาห์ที่  6  :  ฝนจ๋า 
 

แผนการสอนวันที่  28        (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
   1.  ทักทายยามเช๎า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good  morning,  สวัสดี  Hi,  Hello 
   2.  วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําประสบการณ์ 
   3.  ทบทวนกติกาห๎องเรียน  ความรับผิดชอบในหน๎าที่  มารยาทในการพูด  ความมีน้ าใจ   
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  ร๎องเพลง  “สัปดาห์หนึ่ง” 
   2.  ร๎องบทร๎องเลํน/บทร๎อยกรองสระอู 
  2.1  นักเรียนอํานพร๎อมกัน/อํานกลุํมใหญํ/กลุํมยํอย   
    2.2  อํานออกเสียงจากบัตรค า 
    2.3  แจกลูกสะกดค าที่มีสระอู  และน าค าไปสร๎างค าใหมํ  (ครูเขียนค าใหมํบนกระดาน)   
    2.4  ครูแจกใบงานโดยให๎นักเรียนน าค าที่ก าหนดให๎ไปเขียนใต๎ภาพ   
   3.  จ านวน  10  มหัศจรรย ์
    3.1  นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนกิจกรรมชั่วโมงท่ีแล๎วมา  (10  นาที) 
    3.2  นักเรียนตัวแทนแตํละกลุํมรับผลงาน  (ที่กลุํมท าในชั่วโมงท่ีแล๎ว)  พร๎อมอุปกรณ์ 
    3.3  นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน  ครูเดินดูและใช๎ค าถามกระตุ๎น 
   -ท าแบบใดได๎อีกบ๎าง  มีแบบอ่ืนอีกไหม   
   -จะบันทึกอยํางไรให๎ดูงํายเป็นระบบ 
    3.4  นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน๎าชั้น  ครูให๎นักเรียนพูดน าเสนอ  อธิบายแนวคิดและ
เหตุผลประกอบผลงานทีละกลุํม  เพ่ือนและครูฟังการน าเสนอ  และรํวมสะท๎อนผลงาน 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท  1.1 ป.1/1  ท  1.1 ป.1/2  ท  2.1 ป.1/2  ท  3.1 ป.1/1   
ท  3.1 ป.1/2  ท  3.1 ป.1/3  ท  4.1 ป.1/1  ท  4.1 ป.1/2   ค  1.1  ป.1/1  ค  6.1 ป.1/3   
ค  6.1 ป.1/6  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  ส  5.1 ป.1/5  ส  5.2 ป.1/2 
ส  5.2  ป.1/3  ศ  2.1  ป.1/3  ศ  2.1  ป.1/4  ศ  2.1  ป.1/5  ศ  3.1  ป.1/1  ศ  3.1  ป.1/2 

 
สาระการเรียนรู้   1.  การอําน  เขียน  พูด  สระอู  อํานนิทาน  เรื่องราว  บทร๎องเลํน   
                      2.  จ านวนนับ  10   
                      3.  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ  การเกิดฝน   
                      4.  โรคภัยที่มากับฝน  การปฏิบัติตนเพ่ือปูองกันและดูแลสุขภาพตนเอง   
                      5.  การทดลองทางวิทยาศาสตร์   
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    3.5  ครูชวนอภิปรายสรุปผลในประเด็น 
   -รูปแบบการเปิดปากถ้ า 
   -รูปแบบการจัดระบบผลงาน 
    3.6  นักเรียนท าแบบฝึกเสริม  (แบบฝึกที ่ 12) 

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  เคลื่อนไหว  “เตะ”  (ซ๎าย  ซ๎าย  ขวา  ขวา  หน๎า  หลัง  หน๎า  หน๎า  หน๎า) 
   2.  ครนู านักเรียนไปเรียนบริเวณสนามนอกห๎องเรียน  (ควรเลือกวันที่มีแดดออก)  นักเรียนยืนเป็น
วงกลมโดยมีครูยืนตรงกลาง 
    2.1  ครูร๎องน าบทร๎องเลํน  “ฝนตกแดดออก”  นักเรียนทํองตามพร๎อมแสดงทําทางประกอบ
จังหวะ  2-3  รอบ  (จากเร็ว  ไปช๎า) 
    2.2  ครูชวนสนทนาให๎นักเรียนจินตนาการและตอบค าถามในประเด็น  “จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าครู
ฉีดน้ าจากสายยางพํนในอากาศ”  นักเรียนคิดและคาดเดา  ครูหยิบบัตรค า  (ที่เตรียมการไว๎)  ตามท่ีเด็ก
คาดเดา  ชูขึ้นให๎เด็กเห็นและอํานพร๎อมกัน  เชํน  น้ าพุํง  น้ าเป็นฝอย  น้ าไมํไหล  เปียก  เป็นต๎น 
    2.3  ครูน า  ร๎องบทร๎องเลํน  “ฝนตกแดดออก”  ให๎นักเรียนทํองตามแล๎วจัดให๎นักเรียนยืน
ใหมํเป็นแถวตอน  หันหน๎าเข๎าหาพระอาทิตย์  ครูยืนข๎างหน๎านักเรียน  (ครูควรยืนสูงกวําเด็กเพ่ือจะได๎
มองเห็นทั่วถึง) 
    2.4  ครูชวนสนทนาให๎นักเรียนสังเกตในประเด็น  “ตอนนี้เรายืนอยูํอยํางไร” 
    2.5  ให๎นักเรียนทํองบทร๎องฝนตกแดดออกไปพร๎อมๆกัน  2-3  รอบ  เตรียมสังเกตการฉีดน้ า  
วําเกิดอะไรขึ้น  นักเรียนเห็นอะไรบ๎าง  (การฉีดน้ าควรฉีดพํนให๎เป็นฝอยในลักษณะพุํงสูงไปใน   
อากาศ)   
    2.6  ครูสอบถามนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ๎าง  ให๎นักเรียนพูดน าเสนอที่สังเกตเห็นประมาณ  
5-7  คน   
    2.7  ครูท าสัญญาณให๎นักเรียนหันหลังกลับ  (เป็นการยืนหันหลังให๎พระอาทิตย์แทนและ 
ย๎ายที่ยืนของครูให๎อยูํหน๎าแถวของนักเรียน)  แล๎วสอบถามนักเรียน  “ต๎อนนี้เรายืนอยูํอยํางไร” 
  2.8  ครูชวนสนทนาในประเด็น”จะเกิดอะไรขึ้นถ๎าเราฉีดน้ าโดยหันหลังให๎พระอาทิตย์”   
  (ฉีดนาน  3-5  นาท)ี 
  2.9  ครูน าร๎องบทร๎องเลํน  ฝนตกแดดออก  นักเรียนทํองตาม  พร๎อมสังเกตการฉีดน้ า 
ของครู 
  2.10  ครูชวนสนทนา  “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ๎าง”  เชํน  เห็นน้ า  เห็นรุ๎งกินน้ า  เป็นต๎น   
  2.11  ครูเชิญชวนให๎นักเรียนเตรียมตัวทดลองเองในวันพรุํงนี้   
ก่อนเลิกเรียน 
   1.  อํานให๎ฟังนิทานคุณธรรม  (การท าหน๎าที่ของสมาชิก) 
   2.  บันทึกการบ๎าน 
   3.  ทํองค าคล๎องจ๎อง/บทร๎อยกรอง  ทีเคยเรียนผํานมาแล๎ว   
   4.  สวดมนต์ 

ภาคบ่าย 
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 1.  บทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู” 
 2.  บทร๎องเลํน  “ฝนตกแดดออก” 
 3.  เพลง  “Good  morning”  “สัปดาห์หนึ่ง” 
 4.  แบบฝึกที ่ 12 
 5.  บัตรค า  เชํน  น้ าพุํง  น้ าเป็นฝอย  น้ าไมํไหล  เปียก  (ค าท่ีเกี่ยวกับฝน) 
 6.  น้ า  และสายยางฉีดน้ า 
 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การรํวมกิจกรรม 
-การท างานกลุํม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-ใบงาน 
-แบบฝึกที ่ 12   
 

ภาษาไทย 
-การอํานออกเสียงจาก
บัตรค า 
-การอํานแจกลูกสะกด
ค าท่ีมีสระอี 
-การสร๎างค าใหมํที่มีสระ
อี 
-เขียนค าสระอู 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด  
การให๎เหตุผล  การ
สื่อสาร  จากการ
น าเสนอและการสะท๎อน
ผลงาน  จ านวน  10  
มหัศจรรย์ 

วิทยาศาสตร์ 
-การบอกสิ่งที่นักเรียน
สังเกตเห็น 

ศิลปะ 
-การร๎องบทร๎องเลํน 
-การร๎องเพลง 
-การเคลื่อนไหวแสดง
ทําทางประกอบบทร๎อง
เลํน 

ความเป็นพลเมือง 
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน  
ความรับผิดชอบใน
หนา๎ที ่ มารยาทในการ
พูด  ความมีน้ าใจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้   

กิจกรรมเสนอแนะ 
  แนะน าให๎นักเรียนน าเสื้อกันฝนมาด๎วยในวันรุํงขึ้นเนื่องจากมีการทดลองเป็นกลุํมอาจจะเปียกได๎ 
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สัปดาห์ที่  6  :  ฝนจ๋า 
 

แผนการสอนวันที่  29        (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
   1.  ทักทายยามเช๎า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good  morning,  สวัสดี  Hi,  Hello 
   2.  วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําประสบการณ์ 
   3.  ทบทวนกติกาห๎องเรียน  ความรับผิดชอบในหน๎าที่  มารยาทในการพูด  ความมีน้ าใจ 
การเรียนรู ้  
   1.  Brain  Gym  ร๎องเพลง  “Good  morning”  “จับคูํทักทาย” 
   2.  ทํองบทร๎องเลํน  บทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู” 
  2.1  ทบทวนค าที่มีสระอู   
    2.2  ออกเสียงแจกลูกสะกดค า   
    2.3  ฝึกลีลามือ   
    2.4  นักเรียนเขียนแผนผังความคิดค าที่ประสมด๎วยสระอู 
   3.  จ านวน  10 
    3.1  นักเรียนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล๎ว  (5  นาที) 
  เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา 
    3.2  ครูเลําสถานการณ์  “ครูมีบัตรจ านวนอยูํหลายบัตรครูอยากจัดบัตรพวกนี้ให๎เป็นคูํๆ  ให๎
แตํละคํูจับกันแล๎วเป็น  10”  นักเรียนชํวยครูที 
    3.3  นักเรียนเข๎ากลุํม  ครูติดค าสั่งบนกระดาน  ครูอํานน าและนักเรียนอํานตาม  2  รอบ  
แล๎วครูให๎ตัวแทนกลุํมรับอุปกรณ์  ได๎แกํ  ใบกิจกรรม  บัตรจ านวนและตัวเลข  (0-10)  ปากกาเมจิก 
    3.4  นักเรียนลงมือปฏิบัติ  ครูเดินดูการปฏิบัติของแตํละกลุํม  ใช๎ค าถามกระตุ๎น 
   -นําจะได๎คูํก่ีคูํ   

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   
ท  3.1  ป.1/1  ท  3.1  ป.1/2  ท  3.1  ป.1/3  ท  3.1  ป.1/4  ท  4.1  ป.1/1  ส  5.1  ป.1/5   
ส  5.2  ป.1/1  ส  5.2  ป.1/3   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.1/5  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.  การอําน  เขียน  พูด  สระอู  อํานนิทาน  เรื่องราว  บทร๎องเลํน   
                     2.  จ านวนนับ  10   
                     3.  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ  การเกิดรุ๎งกินน้ า   
                     4.  การทดลองทางวิทยาศาสตร์   
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   -จับคูํแบบใดได๎บ๎าง 
   -จัดระบบผลงานอยํางไรให๎ดูงําย 
    .5  นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน๎าชั้น  ครูให๎พูดน าเสนออธิบายแนวคิดและเหตุผลประกอบ
ผลงานทีละกลุํมครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอและรํวมสะท๎อนผล 
    3.6  ครูน าอภิปรายในประเด็น 
   -คูํใดเป็น  10  บ๎าง   
   -วิธีจัดระบบผลงานให๎ดูงําย 
  3.7  นักเรียนท าแบบฝึกเสริม  (แบบฝึกที ่ 13) 

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  ตบมือบทร๎องเลํน  “เสือ  สิง  กระทิง  แรด” 
   2.  ครูน านักเรียนไปเรียนรู๎กลางสนาม  เพ่ือท าการทดลองตํอ 
    2.1  ครูเลําเรื่องการเกิดรุ๎งกินน้ า  ให๎ฟังสั้นๆ 
    2.2  ครูทบทวนขั้นตอนการทดลองการเกิดรุ๎งกินน้ า  (โดยแบํงเรียนเป็นกลุํม  5-7  คน) 
    2.3  ให๎นักเรียนทดลองฉีดพํนน้ าด๎วยตนเอง  แล๎วเก็บอุปกรณ์ตํางๆให๎เรียบร๎อย 
    2.4  ครูจัดแถวน านักเรียนเดินกลับเข๎าห๎องเรียน  แล๎วชวนสนทนาให๎นักเรียนย๎อนคิดแล๎ว  
วาดภาพระบายสี  เขียนอิสระให๎หัวเรื่อง  “รุ๎งกินน้ า” 
  2.5  นักเรียนน าเสนอผลงาน  ครูอํานเรื่องที่เกี่ยวกับ  “รุ๎งกินน้ า”  ให๎นักเรียนฟัง   
    2.6  ครูให๎นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การท าเครื่องใช๎กันฝนจากเศษวัสดุในวันถัดไป 
ก่อนเลิกเรียน 
 1.  ครูอํานให๎ฟัง  นิทานคุณธรรม  (ลูกที่ดี/สมาชิกที่ดี) 
 2.  สร๎างข๎อตกลงการท าหน๎าที่  ลูกที่ด ี นักเรียนที่ดี  เพ่ือนที่ดี 
   3.  บันทึกการบ๎าน 
   4.  ทํองบทอาขยาน/บทร๎องเลํน   
   5.  สวดมนต์ 

 

   1.  บทร๎อยกรอง  “ดูหนูสูํรูงู” 
   2.  บทร๎องเลํน  “เสือ  สิง  กระทิง  แรด” 
   3.  เพลง  “Good  morning”   
   4.  สถานการณ ์ “จับคูํแล๎วเป็น  10” 
   5.  แบบฝึกที ่ 13 
   6.  บัตรจ านวนและตัวเลข  (0-10) 
   7.  น้ า  และสายยางฉีดน้ า 
   8.  เรื่องเลํา  “การเกิดรุ๎งกินน้ า”  (ครูพิจารณาตามความเหมาสม  หรือตามสภาพท๎องถิ่น) 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้   
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การวัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การรํวมกิจกรรม 
-การท างานกลุํม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกหัดที่  13 
-การวาดภาพระบายสี  
“รุ๎งกินน้ า” 
 

ภาษาไทย 
-การอํานออกเสียงค าที่มี
สระอู 
-การแจกลูกสะกดค าท่ีมี
สระอู 
-การลากเส๎น 
-การเขียนผังความคิด 
ค าท่ีประสมด๎วยสระอู 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด  
การให๎เหตุผล  การ
สื่อสารจากการน าเสนอ
และการสะท๎อนผลงาน  
จ านวน  10 
 

วิทยาศาสตร์ 
-การทดลองฉีดพํนน้ า 

-การเลําประสบการณ์
ขณะทดลองฉีดพํนน้ า 

ศิลปะ 
-การทํองบทร๎องเลํน 
-การตบมือเป็นจังหวะประกอบ           
บทเพลง 
 

ความเป็นพลเมือง 
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน  ความ
รับผิดชอบในหน๎าที่  มารยาทในการพูด  
ความมีน้ าใจ 
-สร๎างข๎อตกลงการท าหน๎าที่  ลูกที่ด ี 
นักเรียนที่ดี  เพ่ือนที่ดี 
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สัปดาห์ที่  6  :  ฝนจ๋า 

แผนการสอนวันที่  30        (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
   1.  ทักทายยามเช๎า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good  morning,  สวัสดี  Hi,  Hello 
   2.  วงกลมแหํงความไว๎วางใจและเลําประสบการณ์ 
   3.  ทบทวนกติกาห๎องเรียน  ความรับผิดชอบในหน๎าที่  มารยาทในการพูด  ความมีน้ าใจ 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  อํานบทร๎อยกรอง  “ตาเขกะตาข า” 
   2.  การอําน  เขียน  สระเอ 
    2.1  ครูอํานบทร๎องเลํน  “ตาเขกะตาข า”  ประกอบจังหวะตามแผนภูมิ 
    2.2  ครูอํานทีละวรรค  ให๎นักเรียนอํานตาม   
    2.3  ครูและนักเรียนอํานพร๎อมกัน  2  รอบ 
    2.4  นักเรียนดูแผนภูมิ  “ตาเขกะตาข า”  ชํวยกันบอกวําสระตัวใดที่เรียนมาแล๎ว  ครูขีดเส๎น
ใต๎ค าโดยให๎นักเรียนฝึกสะกดค าและแจกลูกค าเหลํานั้น 
    2.5  ครูเขียนวงกลมล๎อมรอบค าท่ีประสมสระ  เอ  ในแผนภูม ิ บอก  อธิบายถึงการเขียนสระ
เอ  การวางรูปสระเอ   
    2.6  นักเรียนออกเสียง  เอ  หลายๆ  ครั้ง  แล๎วบอกวําเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว   
    2.7  นักเรียนฝึกลีลามือค าสระเอ 
   3.  จ านวน  10 
    3.1  นักเรยีนและครูรํวมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล๎ว  (5  นาที) 
  เข๎าสูํสถานการณ์ปัญหา 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/1   
ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3  ท  3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/1  ท  4.1 ป.1/2  ค 1.1  ป.1/1   
ว  3.1 ป.1/1  ว  3.1 ป.1/2  ส  5.1  ป.1/5  ศ 1.1 ป.1/3  ศ  1.1 ป.1/4  ศ 2.1 ป.1/3   
ศ  2.1 ป.1/4  ศ  3.1 ป.1/1  ศ  3.1 ป.1/2  ง1.1 ป.1/1  ง 1.1 ป.1/2  ง 1.1  ป.1/3 
 

 สาระการเรียนรู้ 1.  การอําน  เขียน  พูด  สระเอ  อํานนิทาน  เรื่องราว  บทร๎องเลํน 
                     2.  จ านวนนับ  10   
                     3.  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ  การเกิดฝน   
                     4.  วาดภาพระบายสีธรรมชาติที่พบเห็น  การใช๎อุปกรณ์ทางทัศนศิลป์   
                     5.  ขั้นตอนการท างาน  การใช๎อุปกรณ์ท่ีปลอดภัย   
                     6.  การประดิษฐ์   ของใช๎เครื่องใช๎จากเศษวัสดุทีส่ามารถกันน้ าได ๎ 
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    3.2  ครูเลําสถานการณ์  “ครูมีจ านวนอยูํจ านวนหนึ่งแตํจ านวนเหลํานี้ยังไมํเป็น  10  ครู
ต๎องการหาจ านวนที่เป็น  10 
    3.3  ครูติดค าสั่งบนกระดาน  ครูอํานน านักเรียนอํานตามพร๎อมกัน  2  รอบ 
  ค าสั่ง  “ให๎นักเรียนชํวยกันหาวําจะต๎องเพ่ิมอีกเทําไหรํจึงจะเป็น  10” 
    3.4  นักเรียนเข๎ากลุํม  ครูให๎ตัวแทนกลุํมรับอุปกรณ์  ได๎แก ํ ใบกิจกรรม  บล็อก  2  สี  (เชํน  
บล็อกสีเหลือง  กับบล็อกสีเขียว)  กระดาษบรู๏ฟ  สีเทียน 
    3.5  นักเรียนชํวยกันคิดหาวิธีเพ่ิมให๎เป็น  10  เขียนน าเสนอแนวคิดในกระดาษบรู๏ฟ  ครูเดินดู  
ใช๎ค าถามกระตุ๎น 
   -ตรวจสอบได๎อยํางไรวําเพ่ิมจ านวนได๎ถูกต๎อง 
   -เขียนน าเสนออยํางไรจึงเป็นระบบและดูงําย 
    3.6  นักเรียนน าผลงานติดแสดงหน๎าชั้นเรียน 
    3.7  นักเรียนท าแบบฝึกเสริม  (ครูก าหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม) 

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  กิจกรรม  จับตัว 
   2.  ประดิษฐ์ของใช๎ในฤดูฝน  (จากเศษวัสดุ) 
    2.1  ครูแตํงตัวใสํหมวก  สวมเสื้อกันฝนและถือรํม  น าร๎อง  บทร๎องเลํน  “ฝนตกแดดออก”  
นักเรียนทํองตามท าทําทางประกอบจังหวะ  2-3  รอบ   
    2.2  ครูชวนสนทนาซักถามเกี่ยวกับเครื่องใช๎ดังกลําวในประเด็น  “เราจะท าเครื่องใช๎กันฝน
อยํางประหยัดได๎อยํางไร”  นักเรียนเลําประสบการณ์แสดงความคิดเห็น  3-5  คน  
  2.3  ครูแบํงกลุํมนักเรียนกลุํมละ  (3-5  คน)  แจกอุปกรณ์และใบงานขั้นตอนการท าหมวก/
รํม/เสื้อกันฝน  (จากเศษวัสดุ  เชํน  กลํองนม  ถุงพลาสติก  เป็นต๎น) 
    2.4  นักเรียนสังเกตลักษณะและคุณสมบัติวัสดุที่น ามาท าเครื่องใช๎ในฤดูฝน  (กันน้ าได๎)   
    2.5  ทดลองการกันน้ าของวัสดุที่เลือกมา  เปรียบเทียบวัสดุใดกันน้ าได๎ดีที่สุด  นักเรียนเลือก
วัสดุดังกลําวมาเป็นวัสดุที่จะจัดท าเครื่องใช๎ที่ตนเองสนใจ 
  2.6  ครูสาธิตการท าเครื่องใช๎  นักเรียนลงมือท าตามขั้นตอน จัดตกแตํงให๎สวยงามแล๎วจัดเก็บ
ท าความสะอาดให๎เรียบร๎อย 
  2.7  นักเรียนเขียนอิสระเรื่องที่ท า  เชํน  “รํม/เสื้อกันฝน/หมวก”  แล๎วน าเสนอผลงาน  (โดย
การจัดนิทรรศการ  หรือเดินแฟชั่นโชว์) 
ก่อนเลิกเรียน 
   1.  บันทึกการบ๎าน   
   2.  ท าฉันทามต ิ ข๎อตกลงการท าหน๎าที่ลูกท่ีดี  นักเรียนที่ดีและเพ่ือนที่ดี 
   3.  ร๎องบทร๎องเลํน  “ชมพํูมําเหมี่ยว”/บทอาขยาน   
   4.  ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ล าดับที่  1  คือในหลวง...ปวงชน  
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับ  “พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว”   
   5.  สวดมนต์ 

ภาคบ่าย 
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   6.  ร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี   

 
 1.  บทร๎องเลํน  “ตาเขกะตาข า”  “ฝนตกแดดออก”  “ชมพํูมําเหมี่ยว”   
   2.  เพลง  “Good  morning” 
   3.  ใบกิจกรรม  บล็อก  2  สี   
   4.  เศษวัสดุ  ถุงนม  กลํองนม  ถุงพลาสติก   
   5.  สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  ล าดับที่  1  คือในหลวง...ปวงชน   
 ในแท็บเล็ต (Tablet)   มัลติมีเดีย  :  ในหลวงของเรา   
 

การวัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การรํวมกิจกรรม 
-การท างานกลุํม 
 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-การฝึกลีลามือ 
-การประดิษฐ์ของใช๎จาก
เศษวัสดุ 
-แบบฝึกหัดเสริม 
 

ภาษาไทย 
-การอํานแจกลูกสะกด
ค าสระเอ   
-การเขียนค าสระเอ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด  
การให๎เหตุผล  การ
สื่อสารจากการน าเสนอ
และการสะท๎อนผลงาน  
จ านวน  10   

วิทยาศาสตร์ 
-สังเกตและระบุลักษณะ
วัสดุที่ใช๎ท าเครื่องใช๎/
ของเลํน 
-ระบุเกณฑ์ท่ีใช๎จ าแนก
วัสดุที่น ามาท าเครื่องใช๎/
ของเลํน 

การงานพื้นฐานอาชีพ 
-ขั้นตอนการท างาน 
-การใช๎อุปกรณ์อยําง
ปลอดภัย 
-การน าเสนอผลงาน  
(การประดิษฐ์ของใช๎/
เครื่องใช๎ที่กันน้ าได๎เชํน 
หมวกกันฝน กระเป๋า 
กันน้ า  ) 
 

ศิลปะ 
-การเคลื่อนไหวทําทาง
ประกอบบทร๎องเลํน 
-การทํองบทร๎อยกรอง
และบทร๎องเลํน 

ความเป็นพลเมือง 
-ทบทวนกติกาห๎องเรียน  
ความรับผิดชอบใน
หน๎าที่  มารยาทในการ
พูด  ความมีน้ าใจ 
-การท าฉันทามติ  
ข๎อตกลงการท าหน๎าที่
ลูกที่ด ี นักเรียนที่ดีและ
เพ่ือนที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้   
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่  6 

  บทร้อยกรอง 

   

 

 

   

 

 

    

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร๎องเลํน  ฝนตกแดดออก 
ฝนตกแดดออก  นกกระจอกเข๎ารัง 
แมํหม๎ายใสํเสื้อ  ถํอเรือไปดูหนัง 
ฝนตกคนก็แชํง  ฝนแล๎งคนก็ดํา 
มนุษย์นี้หนอ  ดําทอเทวดา 

 

บทร๎องเลํน  มะละกอ 
  มะละกอ  ขอสักลูก 
กินแก๎ท๎องผูก  ลูกสุกกินหวาน 
ลูกดิบส๎มต า  ท ากินเมื่อวาน 
อาหารอีสาน   บ๎านเราชอบกิน 

 

บทร๎องเลํน  ชมพู่ม่าเหมีย่ว 
  ชมพูํมําเหมี่ยว  เดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวหวาน 
ดอกชมพูํบาน  เต็มลานบ๎านเรา 

 

บทร้องเล่น  ตาเขกะตาข า 
ตาเขกะตาข า ชอบร๎องร าร๎องลิเก 
ตาข าชอบร๎องเหํสํวนตาเขชอบร๎องร า 
มานะฟังตาข า  สํวนเจ๎าด าฟังตาเข 
พวกเรามาฮาเฮ  ฟังตาเขกะตาข า 

 

บทร๎อยกรอง  ด ู หน ู สู ่ รู  งู 
ดู  หนู  สูํ  รู  งู       งู  สุด  สู ๎ หนู  สู๎  งู 
หนู  งู  สู ๎ ดู  อยูํ     ดู  มู  ทํู  หนู  ม ู ทู 

 

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  จับปูด า 
จับปูด า  ขย าปูนา  จับปูม๎า  คว๎าปูทะเล 

  วิ่งไมํทัน  หกล๎มขาเป๋  เหมือนปูทะเล  ยักแย๎ยักยัน 
 

บทร้องเล่น 

 

เพลง  “เสือ  สิง  กระทงิ  แรด” 
  ท่าทางประกอบ 
  เสือ  สิง  กระทิง  แรด 
  เสือ  (ตบมือ  3  ครั้ง) 
  สิง  (ตบ  ไขว ๎ ตบ) 
  กระทิง  (ไขว๎  ตบ  ไขว๎) 
  แรด  (ไขว ๎ ไขว ๎ ตบ) 

 

เพลง 
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เพลง  สัปดาห์หนึ่ง 
สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน  วันอาทิตย์  วันจันทร์   

วันอังคาร  วันพุธ  พฤหัส  ศุกร ์ เสาร์  สิ้นสุด 
โรงเรียนเราหยุด  พักผํอนสองวัน 

 

เพลง  กล้วยน้ าละว้า 
กล๎วยน้ าละว๎า  ก๎านใบตัดมา 

ท าม๎าขี่วิ่ง  ท าปืนแล๎วยิง 
วิง่ไลํให๎ทัน  ท าดาบไว๎ฟัน  เลํนกันสนุกดี 

 

เพลง  Good  morning  to  you   

  (ท านอง  happy  birthday) 

Good  morning  to  you.  Good  morning  to  you. 

Good  morning.  Good  morning.   Good  morning  to  you. 

  (เปลี่ยน  Good  afternoon) 
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นิทาน  เรื่อง  อึ่งอ่างกับวัว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  "นี่พํอ"เจ๎าอึ่งอํางตัวน๎อยพูด ลูกอึ่งอํางตัวหนึ่งพอเห็นวัวเป็นครั้งแรกก็กลับมาคุย 
กับพํอของมันวํา  "ฉันไปเจอสัตว์ประหลาดนํากลัวเข๎าตัวหนึ่ง รํางมันสูงใหญํอยํางกับ
ภูเขา มีเขาบนหัว  หางยาว  และกีบเท๎าของมันแยกออกเป็นสองกีบ "เฮ๎อ เด็กหนอ
เด็ก"  อึ่งอํางตัวพํอเอํยตอบ  "นั่นมันแคํวัวของชาวนาตระกูลไวท์เทํานั้นแล๎วมันก็ไมํได๎
ตัวโตขนาดนั้นสักหนํอย  สูงกวําพํอแคํนิดเดียว แล๎วพํอก็ท าตัวเองให๎ใหญํกวํานี้ได๎
สบายๆ  เลย  ดูสิลูก ดังนั้นมันจึงพองตัวของมันให๎ใหญํขึ้นใหญํขึ้นอีก  และใหญํขึ้นไป
อีก  "ใหญํเทํานี้ใชํใหม?"  อึ่งอํางตัวพํอถาม  "โอโห  ใหญํกวํานี้เยอะเลย" ลูกอึ่งอําง
ตอบ  พํออ่ึงอํางจึงพองตัวเองออกอีกคร้ังหน่ึงและถามลูกอ่ึงอํางวํา  เจ๎าวัวนั่นใหญํ
เทํานี้ใชํหรือไมํ  "  ใหญํกวํา  พํอใหญํกวํานี้"  ลูกอึ่งอํางตอบ ดังนั้น  พํออึ่งอํางจึงสูด
หายใจเข๎าลึกๆ  และพองตัวมากขึ้นและมากขึ้นตัวของมันบวมเปุงขึ้นมาเรื่อยๆ  เปุงขึ้น
เรื่อยๆ  แล๎วมันก็พูดวํา  "พํอแนํใจวําเจ๎าวัวนํะมันไมํใหญํเทํา...  "  แตํแล๎วในวินาที
นั้นเองตัวพํออึ่งอํางก็ระเบิดออก 

 

  นิทานเรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา  "การหลอกตัวเองยํอมน าไปสูํการท าลายตนเอง 

นิทาน 
 

นิทาน 
 

ที่มา  1.  พรพิไล  เลิศวิชา.  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง 
  กับพัฒนาการทางสมอง,  2555.     
        2.  http://นิทานอีสบ. 
 

http://นิทานอีส/
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สถานการณ ์
“ดอกไม้สองสี” 

แผนการสอนที่  ๒๖ 
 

ค าสั่ง  :   
  ๑.  ต้องการซื้อดอกไม้  ๙  ดอก  ให้ได้ทั้งดอกสีชมพ ู และดอกสเีหลือง   
  ให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีซื้อว่าเป็นแบบใดได้บ้าง 

  ๒.  เขียนแสดงวิธีซื้อแต่ละแบบในกระดาษบันทกึ  แล้วติดแสดงบนกระดาน   
  และน าเสนอ 
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