
 

198 

สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  36                                                            (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 

  1. ทักทายยามเช้า  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Hi / Hello 
  2. เล่าประสบการณ์  “ความดีที่ฉันท า” ทีละคน/ฟังเรื่องที่เพ่ือนรายงาน  เช่น  
      -  ต่อตนเอง   - ต่อพ่อแม่   - ต่อห้องเรียน/โรงเรียน   - เหตุการณ์ต่างๆ      
 3. ทบทวนการปฏิบัติความรับผิดชอบในหน้าที่  สมาชิกที่ดี  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น                       

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน         
     การเรียนรู ้

1. Brain  Gym  โดยบทร้องเล่น  “กรรไกร ไข่  ผ้าไหม” 
2. สระอุ 
    2.1 ครูอ่านบทร้องเล่น “กินจุ” (จากแผนภูมิ) นักเรียนกวาดสายตาตามที่ครูชี้ (อ่านเป็นจังหวะ) 
    2.2 นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้องเล่น “กินจ”ุ พร้อมกัน และนักเรียนเคาะจังหวะตามเสียงที่อ่าน 
     2.3 ครูออกเสียงค าที่มีสระอุ เช่น จุ ฉุ ดุ ซุ ปุ ให้นักเรียนออกเสียงตาม และนักเรียนช่วยกันสรุป 
     2.4 ครูก าหนดพยัญชนะ เช่น ด ท  น  ต พ  ให้นักเรียนน าไปประสมกับสระด้วยปากเปล่า 
     2.5 ครูบอกวิธีการเขียนสระ อุ การวางรูปสระอุกับพยัญชนะ 
     2.6 นักเรียนช่วยกันคิดค า ที่มีสระ อุ ครูเขียนค า เหล่านั้นบนกระดาน 
     2.7 นักเรียนเขียนค าบนกระดานลงในสมุด 

         3. จ านวนและการล าดับที่ : ใครอยู่ตรงไหน 
             3.1 ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง  “ที่ป่าแห่งหนึ่ง เหล่าสัตว์ทั้งหลาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
เทวดาใจดีเห็นว่าเหล่าสัตว์รักใคร่ปรองดองกันจึงได้พาเหล่าสัตว์ไปเที่ยวสวนสนุก สัตว์ที่ไปเที่ยวสวนสนุก ได้แก่ 
ช้าง เสือ ยีราฟ ม้า และกระต่าย 
             3.2 ครูถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรบนกระดานบ้าง (เครื่องเล่นสวนสนุก ช้าง เสือ ยีราฟ ม้า 
และกระต่าย) มีสัตว์กี่ตัว (5 ตัว) 
เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท. 1.1 ป.1/1  ท. 3.1 ป.1/2  ท. 3.1 ป.1/3   ท 3.1 ป.1/5 ท 5.1 ป.1/2   
ค 1.1 ป.1/1   ส. 2.1 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 2.2 ป.1/1   

 
 
สาระการเรียนรู้  1.  การอ่าน/การฟัง  
                      2. จ านวนและการล าดับที่  
                      3. ตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  :  Letters and Words 
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             3.3 สถานการณ์ปัญหา  “มีสัตว์ไปด้วยกัน 5 ตัว และทุกตัวอยากจะขึ้นเครื่องเล่น แต่ไม่รู้ว่าจะนั่ง
ตรงไหนได้บ้าง อยากให้นักเรียนช่วยกันเลือกที่นั่งให้พวกสัตว์เหล่านี้”   
               3.4 ครูติดค าสั่งบนกระดาน อ่านน าแล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ 
          ค าสั่ง  1.ให้นักเรียนช่วยกันเลือกที่นั่งบนเครื่องเล่นสวนสนุกให้สัตว์ทั้ง 5 ตัวว่าจะนั่งตรงไหน จากนั้น
เข ียนเลขท่ีนั่งของแต่ละตัวใส่ประจ าตัวสัตว์   
                   2. ให้นักเรียนช่วยกันน าสัตว์แต่ละชนิดไปนั่งเก้าอ้ี 
                   3. น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและอธิบายเหตุผล 
 
 
 
               3.5 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกอุปกรณ์ให้ตัวแทนนักเรียน (รูปสัตว์ 5 ตัว ส าหรับติดกระดาษ
น าเสนอพร้อมติดเครื่องเล่นสวนสนุกและเก้าอ้ีบอกต าแหน่ง สีเทียน  สีส าหรับระบายกลุ่มละ 1 แท่ง) 
               3.6 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ครูเดินดูและใช้ค าถามกระตุ้นการคิดและนักเรียนเตรียมน าเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเอง 
               3.7 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 

         - การอธิบายและให้เหตุผลต่อการเลือกต าแหน่งของสัตว์ 
         - ความแตกต่างระหว่างต าแหน่งของสัตว์แต่ละตัวที่นักเรียนติด 
         - การอธิบายและให้เหตุผลต่อการระบายสีเก้าอ้ีที่สัตว์นั่ง 
         - ความแตกต่างระหว่างค าว่า “จากข้างหน้า” และ “จากข้างหลัง” 
         - ครูติดรูปสัตว์ที่ข้ึนหอคอยสวนสนุกและใช้ค าถามเพ่ือเป็นการสรุปความเข้าใจของ

นักเรียนและร่วมกันอภิปรายในเรื่องของความแตกต่างระหว่างค าว่า  “ข้างบน”  “ข้างล่าง” 
               3.8 นักเรียนท าแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกที่ 18) 
       
 
    การเรียนรู้ 

1. Brain  Gym ร้องเพลง My  Body แสดงท่าทางประกอบ 
          2. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  :  Letters and Words 
      2.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
               2.2  ครูเปิดเพลงให้อาสาสมัครที่ครูเลือกไว้แล้ว พร้อมกับสวมหน้ากากเป็นรูปมด  แมว  ช้าง  
ไอศกรีม  คนผู้ชาย  จมูกและส้ม เต้นตามจังหวะเพลง 
               2.3  ครูวางบัตรค าศัพท์บนโต๊ะทั้ง  7 ค า แล้วครูชูบัตรค าทีละบัตรแล้วถามนักเรียนว่าค านี้ข้ึนต้น
ด้วยตัวอักษรอะไร ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกครูไม่ต้องแก้ไข ถ้าตอบถูกครูให้ค าชมเชย 
               2.4  ครูน าบัตรค าที่วางบนโต๊ะให้อาสาสมัครอีก 7 คนถือคนละ 1 บัตร โดยครูสั่งว่า ค าตัวไปนี้
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M ให้วิ่งไปจับคู่กับภาพคนผู้ชาย เช่นนี้จนครบทุกค า 
              2.5  เปลี่ยนอาสาสมัครทั้งบัตรค าและภาพ ฝึกจนนักเรียนสามารถจับคู่ได้ถูกต้องทุกค า 
              2.6  ครูให้นักเรียนออกเสียงค าศัพท์แต่ละค าให้นักเรียนออกเสียงตาม   
              2.7  นักเรียนใช้นิ้วเขียนค าศัพท์บนหลังเพ่ือนตามท่ีครูสะกดค านั้น ๆ  

ภาคบ่าย 
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              2.8  นักเรียนสลับกันเขียนจนครบทุกค าและครบทุกคน 
              2.9  ครูแจกบัตรค าและบัตรภาพทั้ง 7 ชุด ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
              2.10 ครูอธิบายการเล่นเกมจับคู่ค าศัพท์กับภาพให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ โดยสาธิตให้นักเรียนดู 
              2.11 ครูบอกค าศัพท์ 1 ค า เช่น a  ant มด  นักเรียนที่มีภาพและค าเหล่านั้นวิ่งออกมาจับคู่กันหน้า
ชั้น 
              2.12  ให้นักเรียนร่วมกันจับคู่ค ากับหน้ากาก 
     3. นักเรียนฟังนิทานเรื่อง ลิงกับลา (ให้แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าผู้ตามที่)  

  3.1 ครูซักถามข้อคิดจากนิทาน โดยใช้ค าถามน า เช่น ระหว่างลิงกับลา นักเรียนชอบตัวใดเพราะ
เหตุใด  ถ้าเลือกนักเรียนจะเลือกเป็นตัวใด เพราะเหตุใด เป็นต้น 

  3.2 ครูพานักเรียนปรับเปลี่ยนการเลือกหัวหน้าห้องหรือผู้น าคนใหม่ โดยเน้นให้นักเรียนน าเสนอชื่อ
ผู้ที่เหมาะสมมาเป็นผู้น าของห้องเรียน 
               3.3. กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าชั้น ครูจัดเวลาให้นักเรียนที่ถูกน าเสนอสมัครเป็นหัวหน้าชั้นหา
เสียงในช่วงเวลาต่างๆ  
               3.4. นักเรียนแต่ละคนเลือกตั้งหัวหน้าชั้นโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจ าลองการเลือกตั้ง การติด
ดวงดาวในแผ่นโปสเตอร์ของคนที่ต้องการเลือก  
               3.5. เมื่อได้หัวหน้าชั้นคนใหม่ นักเรียนปฏิญาณตนว่าจะเป็นหัวหน้าชั้นอย่างไร จะท างานอย่างไร
บ้าง และกล่าวขอบคุณเพ่ือนๆ ที่เสนอชื่อต่อไป 
 
       ก่อนเลิกเรียน 

1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2.บันทึกการบ้าน 
3. ครูอ่านเรื่องให้ฟัง (ทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังจะหมดไป เช่น ป่าไม้  น้ า   น้ ามัน  เป็นต้น  
4. ท่องค าคล้องจอง/ บทร้อยกรอง  ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว 
5. สวดมนต์ 

       

      
        1. บทร้องเล่น  เช่น   กรรไกร ไข่  ผ้าไหม    กินจุ 
        2. เพลง “My  Body” 
        3. นิทานเรื่องความปรองดอง 
        4.  สถานการณ์ “ใครอยู่ตรงไหน” 
        5. แบบฝึกที่ 18 
        6. ภาพสัตว์ 
        7. บัตรค าศัพท์  เช่น a  ant มด  ( มด  แมว  ช้าง  ไอศกรีม  คนผู้ชาย  จมูกและส้ม) 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
- เล่าประสบการณ์  
“ความดีที่ฉันท า” 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกที่ 18 
 

ภาษาไทย 
 - การอ่านออกเสียงค าท่ีมีสระอุ 
 - การเขียนค าสระอุ 
  - การอ่านบทร้องเล่น 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
จ านวนและล าดับที่ 

ศิลปะ 
- การแสดงท่าทางประกอบบทเพลง 
 

ภาษาอังกฤษ 
-การออกเสียงตัวอักษรได้อย่าง
ถูกต้อง                                
- บอกชื่อตัวอักษรได้                                                   
- จับคู่ตัวอักษรกับภาพค าศัพท์ได้ 

 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าประสบการณ์  
ความดีที่ฉันท า 
-รายงานการปฏิบัติ
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่  สมาชิกที่ดี 
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  37                                                             ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
        1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษ  ร้องเพลง “Down and up” ท าท่าทางประกอบ 
        2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวันเช่น  
            -  ต่อตนเอง   - ต่อพ่อแม่   - ต่อห้องเรียน/โรงเรียน   - เหตุการณ์ตา่งๆ      
        3.  รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ หน้าที่ (ท่ีบ้าน/ห้องเรียน) 
   การเรียนรู้ 
        1. Brain  Gym  ร้องเพลง “เจ้าดอกลั่นทม” ท าท่าทางประกอบ ตรงข้ามกับครู 
        2. สระอุ 

2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น กินจุ     
2.2  นักเรียนบอกค าที่ออกเสียงสระอุ จากบทร้องเล่น 
2.3  นักเรียนฝึกแจกลูกสะกดค า สระอุ   
2.4  นักเรียนวาดภาพระบายสีประกอบบทร้องเล่นตามจินตนาการ 

        3. จ านวนและการล าดับที่ : “อยู่ตรงไหน” 
   3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว (5 นาที) 
   3.2 ครูเล่านิทานให้ฟังว่า “ครอบครัวหนึ่งมีลูกเป็ดอยู่ 5 ตัว ลูกเป็ดท้ัง 5 ตัวมีชื่อว่า A,B,C,D,E 
   3.3 ครูให้นักเรียนจ านวน 5 คน ออกมาช่วยแสดงเป็นลูกเป็ด 
   3.4 ครูให้นักเรียนทั้ง 5 คนออกมาแขวนป้ายชื่อหน้าห้องและนั่งลงบนเก้าอ้ี 
   3.5 ครูตกลงกับนักเรียนว่าทางซ้ายมือของนักเรียนคือข้างหน้าและฝั่งขวามือคือข้างหลัง 

           3.6 ครูเล่าว่า  “ต่อมาลูกเป็ดทั้ง 5 ตัวพลัดหลงกับแม่เป็ด แม่เป็ดออกตาม”  ครูท าท่าตามหาลูกเป็ด  
“สักพักต่อมาแม่เป็ดเจอลูกเป็ดทั้ง 5 ตัวแม่เป็ดไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆ หรือเปล่า จึงได้ทดสอบ ถ้า
ลูกเป็ดสามารถท าตามที่แม่เป็ดบอกได้ แสดงว่าเป็นลูกเป็ดของแม่เป็ดจริงๆ 
         “ให้นักเรียนในห้องช่วยกันดูว่าใช่หรือไม่ใช่” 
           3.7 แม่เป็ดทดสอบว่า  “ลูกเป็ดตัวที่ 3 จากข้างหน้ายืนขึ้น”  “ลูกเป็ดตัวที่ 3 นั่งลง” 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท. 1.1 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  
ค 1. ป.1/1  ศ 1.1 ป.1/5  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 2.2 ป.1/1   

 
 

สาระการเรียนรู้ 1.  การอ่าน/การฟัง สระอุ      
                     2. จ านวนและการล าดับที ่    
                     3. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  :  Letters and words  
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           3.8 แม่เป็ดทดสอบต่อว่า  “ลูกเป็ด 3 ตัวจากข้างหน้า ยืนขึ้น”  “ทั้งหมดนั่งลง” 
           3.9 แม่เป็ดทดสอบว่า “ลูกเป็ดตัวแรกยืนขึ้น” “ลูกเป็ดตัวสุดท้ายยืนขึ้น”“ลูกเป็ดตัวที่ 5 นั่งลง”   
“ลูกเป็ดตัวที่ 1 นั่งลง”  “ลูกเป็ดทั้งหมดนั่งลง”  แม่เป็ดยอมรับลูกเป็ดเป็นลูก 
          3.10 ต่อมาครูถามนักเรียนที่นั่งในห้องว่าใครรู้ช่วยบอกครูทีจากค าถามต่อไปนี้   
“ลูกเป็ดตัวที่ 3 ชื่ออะไร”  (c) “ลูกเป็ด 3 ตัวจากข้างหน้าชื่ออะไรบ้าง” (A,B,C)  “ลูกเป็ด 2 ตัว 
จากข้างหลังชื่ออะไรบ้าง” (E,D/D,E) 
         3.11 เมื่อทดสอบเสร็จแล้วครูบอกจะให้ท ากิจกรรมกลุ่มสถานการณ์ “อยู่ตรงไหน” จากนั้นอธิบาย
อุปกรณ์และกติกา ได้แก่ แบบบันทึกกิจกรรม สีเทียน โดยให้นักเรียนช่วยกันระบายสีภาพ ตามค าสั่งในแต่ละ
ข้อ  
            ข้อที่ 1 สัตว์จ านวน 3 ตัว  จากข้างหน้า 
            ข้อที่ 2 สัตว์ตัวที่ 3 จากข้างหน้า 
            ข้อที่ 3 นักเรียนคนที่ 2 จากข้างหลัง     
        3.12 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจ ากลุ่ม 
        3.13 แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูช่วยอ่านค าสั่ง 
        3.14 นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนร่วมชั้น 
        3.15 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
           - ความแตกต่างระหว่างจ านวนกับล าดับที่ 
           - ความหมายของอันแรก และอันสุดท้าย 
           - ความแตกต่างระหว่างค าว่า “จากข้างหน้า” และ “จากข้างหลัง” 
           - การอธิบายและให้เหตุผลต่อการเลือกจ านวนและล าดับที่ 
           - ครูติดรูปคน  ดอกไม้  ผีเสื้อ  ส้ม และปลา  และถามเกี่ยวกับจ านวนและล าดับที่เพ่ือเป็นการ
ทบทวน 
 

การเรียนรู ้
    1. กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain Gym) ร้องเพลง My  body แสดงท่าทางประกอบ 
    2. การระบุตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร  :  Letters and words 
         2.1  นักเรียนร้องเพลง 
         2.2  ครูชูบัตรภาพ มด  แมว  ช้าง  ไอศกรีม  คนผู้ชาย  จมูกและส้ม ทีละบัตรภาพ ให้นักเรียนออก
เสียงค าภาษาอังกฤษ 
         2.3  ครูแนะน าอุปกรณ์การท าพจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ A C I M N O  
         2.4.  นักเรียนลงมือท าพจนานุกรมภาพภาษาอังกฤษ  โดยออกแบบด้วยตนเอง 
         2.5   นักเรียนน าเสนอหรือแสดงผลงานโดยจัดนิทรรศการไว้หลังห้อง (กรณนีักเรียนท าไม่เสร็จให้น าไป
จัดวันต่อไป) 
ก่อนเลิกเรียน 
   1.สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
   2. บันทึกการบ้าน 
   3. ร่วมกันศึกษาและหาวิธีใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้ า ไฟฟ้า/กระดาษ อย่างประหยัดคุ้มค่า 

ภาคบ่าย 
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   4. ท่องค าคล้องจ้อง/ บทร้อยกรอง  ที่เคยเรียนผ่านมาแล้ว       
   5. สวดมนต์ 

   
 
 
 
 

   1. บทร้องเล่น กินจุ    
   2. เพลง   “เจ้าดอกลั่นทม”  “Down and up”   “My  Body” 
   3. นิทานเรื่องลูกเป็ด 
   4. สถานการณ์ “อยู่ตรงไหน” 
   5. ภาพ คน  ดอกไม้  ผีเสื้อ  ส้ม และปลา   
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- ภาพวาดระบายสี 

ภาษาไทย 
 - การอ่านออกเสียงค า
ที่มีสระอุ 
 - การแจกลูกสะกดค าที่
มีสระอุ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
จ านวนและล าดับที่ 

ภาษาอังกฤษ 
-  การออกเสียง
ตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง                                
- บอกชื่อตัวอักษรได้                                                   
- จับคู่ตัวอักษรกับภาพ
ค าศัพท์ได้ 

 

ศิลปะ 
--การร้องบทเพลง  
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง 
 

ความเป็นพลเมือง 
- เล่าเหตุการณ์ประจ าวันเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
เช่น  
        - ต่อตนเอง  
        - ต่อพ่อแม่    
        - ต่อห้องเรียน/โรงเรียน    
        - เหตุการณ์ต่างๆ      
- ร่วมกันศึกษาและหาวิธีใช้ทรัพยากรห้องเรียน          
น้ า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า 
 - รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
หน้าที่ (ท่ีบ้าน/ห้องเรียน) 
 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  38                                                       ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 

 1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษ 
 2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า/เหตุการณ์ต่างๆ 
 3. รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่ (ที่บ้าน/ห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือ

เพ่ือน-ครู) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. Brain  Gym  จีบ ตัว L  ประกอบบทร้องเล่น จ้ าจี้ผลไม้ 
    2. สระอุ 

2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น  กินจุ     
2.2  ฝึกแจกลูกสะกดค าสระ อุ  กุ  มุ  ปุ  ธุ  ผุ  อุ  พุ ลุ  ย ุ 
2.3 สร้างค าใหม่ เช่น กุ เป็น  กุฏิ  กุหลาบ  ผุ  เป็น ฟันผุ  ฝาผุ  ยุ เป็น พายุ  อายุ 
2.4 นักเรียนน าค าที่สร้างใหม่ไปแต่งประโยค  เช่น ฟันผุ   กุหลาบ  พายุ  อายุ เป็นต้น   

   3.จ านวนและการล าดับที่ 
        3.1 นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
        3.2 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มให้นักเรียนยืนเข้าแถวเป็นแถวตอนจากข้างหน้าห้องไปทางหลังห้อง 
โดยให้เป็นลูกเป็ด 3 กลุ่มกลุ่มละ 4 ตัว 
        3.3 ครูแสดงบทบาท เมื่อวานแม่เป็ดได้เจอลูกเป็ดแล้ว วันนี้แม่เป็ดออกมาหาอาหารแล้วลูกเป็ด 4 ตัว 
ออกมาเดินเล่น แล้วหลง จากนั้นแม่เป็ดมาเจอลูกเป็ด 12 ตัว แม่เป็ดไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่เป็นลูกเป็ดของตัวเอง ก็
เลยอยากจะตรวจสอบดูว่าลูกเป็ดกลุ่มไหนที่เป็นลูกเป็ดของแม่เป็ด”   
       3.4 ครูตกลงกับนักเรียนว่า ทางหน้าห้องคือข้างหน้า และทางหลังห้องคือข้างหลัง 
       3.5 ครูตกลงกับนักเรียนว่าทางซ้ายมือของนักเรียนคือข้างหน้าและฝั่งขวามือคือข้างหลัง 
       3.6 แม่เป็ดทดสอบว่า  “นับจากข้างหน้า ลูกเป็ดตัวที่ 3 ยืนขึ้น”“นับจากข้างหน้า ลูกเป็ดตัวที่ 3 นั่งลง” 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 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.1/3  ท.5.1 ป.1/2   ค 1.1 ป.1/1  ค 1.1 ป.1/2     ส 4.3 ป.1/3   ศ 1.1 ป.1/1  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.  การอ่าน/การฟังสระอุ การสร้างค าใหม่     
                     2. จ านวนและการล าดับที่ 
                     3. การสร้างสรรค์งานศิลป์ 
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       3.7 แม่เป็ดทดสอบต่อว่า  “นับจากข้างหน้า ลูกเป็ด 3 ตัว ยืนขึ้น”“ลูกเป็ดทั้งหมดนั่งลง” 
       3.8 แม่เป็ดทดสอบว่า  “นับจากข้างหน้าลูกเป็ดตัวแรกยืนขึ้น“นับจากข้างหน้าลูกเป็ดตัวสุดท้ายยืนขึ้น”  
“ลูกเป็ดทั้งหมดนั่งลง”แม่เป็ดยอมรับลูกเป็ดทุกตัวเป็นลูก 
       3.9 เมื่อทดสอบเสร็จแล้วครูบอกว่าจะให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถามของครู “ กิจกรรมดวงดาวที่
เท่าไหร่” 
         - รูปที่ 1 ถ้านับจากดาวสีแดง ดาวสีฟ้าจะเป็นดาวดวงที่เท่าไร(ดวงที่ 4) 
         - รูปที่ 2 ถ้านับจากดาวสีแดง ดาวสีฟ้าจะเป็นดาวดวงที่เท่าไร(ดวงที่ 3) 
         - รูปที่ 3 ถ้านับจากดาวสีแดง ดาวสีฟ้าจะเป็นดาวดวงทีเท่าไร(ดวงที่ 5) 
       3.10 ครูจะให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ครูแสดงภาพนักเรียน 6 คน 
      3.11 ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มและให้นักเรียนเข้าที่ประจ ากลุ่ม 
      3.12 แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม ครูช่วยอ่านค าสั่ง “ให้นักเรียนช่วยกันบอกต าแหน่งของนักเรียนที่ยกมือตอบ
ทั้งสองคน” 
      3.14 นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนร่วมชั้น 
      3.15 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
           - ความแตกต่างระหว่างจ านวนกับล าดับที่ 
           - ความแตกต่างระหว่างค าว่า “จากข้างหน้า” และ “จากข้างหลัง” 
           - การอธิบายและให้เหตุผลต่อการเลือกจ านวนและล าดับที่ 
           - ครูติดรูปภาพ ผีเสื้อ ส้ม หลอดไฟ และหมวกงานเลี้ยง และถามเกี่ยวกับจ านวนและล าดับที่เพ่ือเป็น
การทบทวน      
 

การเรียนรู ้
    1. กิจกรรมกระตุ้นสมอง (Brain  Gym) เพลง “แก้วกะลา” ประกอบท่าทาง 
    2. ข้าวมาจากไหน 
        2.1 ครูน าเมล็ดข้าว/ข้าวสุก ให้นักเรียนดูทบทวนประโยชน์และลักษณะของต้นข้าวและถามด้วยค าถาม 
“ข้าวมาจากไหน”   
        2.2  ทบทวนงานที่ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นิทานเก่ียวกับ “ข้าว” 
        2.3  นักเรียนออกมาเล่านิทานให้เพื่อนฟัง และเพ่ือนๆช่วยกันซักถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม(ในกรณี
เป็นเรื่องตรงกัน) 
       2.4 เขียนค าในนิทานลงบนกระดานให้นักเรียนอ่านตาม และร่วมกันสรุปนิทานเกี่ยวกับข้าวมีอะไรบ้าง 
       2.5 ครูยกสถานการณ์การรับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆ ที่ “โรงอาหาร”: พบว่า ยังมีเด็กบางคน
ทานอาหารไม่หมด  ทานข้าวหกตามพ้ืน  เป็นต้น  
       2.6  นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมเหล่านั้น และชวนคุยในประเด็น “การรับประทานอาหาร
ให้หมดจาน”  (ในแง่ของความประหยัด การเห็นคุณค่าของข้าว มุมมองของอาชีพชาวนา เป็นต้น) และช่วยกัน
หาวิธีแก้ไขรวมกัน)  
       2.7 ครูให้นักเรียนน าอุปกรณ์ท่ีจะท าสมุดภาพนิทาน Pop-upเช่น ภาพจากนิตยสาร อ่ืนๆมาในวันถัดไป
ก่อนเลิกเรียน 
    1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 

ภาคบ่าย 
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2. บันทึกการบ้าน 
3. สร้างข้อตกลงการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้ า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค้า 
4. ท่องค าคล้องจ้อง/ บทร้อยกรอง / บทอาขยานที่เรียนมาแล้ว 
5. สวดมนต์      
 

มนต 

 
   1. บทร้องเล่น เช่น   จ้ าจี้ผลไม้  กินจุ 
   2. เพลง “แก้วกะลา” 
   3. นิทานเกี่ยวกับ “ข้าว”    (ครูพิจารณาตามความเหมาะสมสภาพท้องถิ่น)  
   4. สถานการณ์ “ดาวดวงที่เท่าไหร่” 
   5. ดาวสีแดง ดาวสีฟ้า 
   6. เมล็ดข้าว/ข้าวสุก 
   7. ตัวอย่างสมุดภาพนิทาน Pop-up 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

ภาษาไทย 
 - การแจกลูกสะกดค า
สระอุ 
 - การสร้างค าใหม่ที่มี
สระอุ 
- การแต่งประโยคจาก
ค าท่ีมีสระอุ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
จ านวนและล าดับที่ 

ศิลปะ 
-การร้องเพลง  
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง 
 

ความเป็นพลเมือง 
  -เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า/เหตุการณ์ต่างๆ 
- รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 
หมายเหตุ  จากข้อ 3.2 – 3.8  เป็นการเล่นบทบาทสมมติ โดยครูเป็นแม่เป็ดนักเรียนเป็นลูกเป็ด เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับล าดับที่และต าแหน่ง ครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  39                                                        ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
      1. ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษร้องเพลง “Hello”  ท าท่าทางประกอบ 
      2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน ความดีที่ท า/เหตุการณ์ต่างๆ 
      3. รายงานการปฏิบัติความรับผิดชอบหน้าที่ ที่บ้าน/ห้องเรียน(การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู) 

  2.7 ครูก าหนดพยัญชนะให้นักเรียนน าค าไปประสมกับสระออ เช่น  ก นักเรียนก็ออกเสียง กอ-ออ-กอ ฯ            
  2.8 นักเรียนฝึกเขียนค าที่ประสมสระ ออ 

   3. จ านวนกับการล าดับที่ 
       3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
       3.2 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับการไปเที่ยวสวนสนุก “นักเรียนเคยไปสวนสนุกหรือไม่  (เคย / ไม่เคย)   

เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา “อยู่ต าแหน่งใด” 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym  บทร้องเล่น  กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 
2. สระออ 
  2.1. ครูอ่านบทร้องเล่น “เจ้าด่างกะเจ้ามอ”  ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ  
  2.2. นักเรียนอ่านพร้อมครู พร้อมเคาะจังหวะ (2-3 รอบ) 
  2.3.นักเรียนสังเกตค า จากที่ครูชี้ทีละบรรทัด แล้วอ่านออกเสียง  
  2.4 ครูสนทนาเกี่ยวกับบทร้องเล่นที่อ่าน  
  2.5 ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกค าที่มีสระที่เรียนผ่านมาแล้ว โดยครูขีดเส้นใต้ค าเหล่านั้นในแผนภูมิ  

นักเรียนอ่านค าท่ีขีดเส้นใต้ 
  2.6 ครูอ่านออกเสียงค าท่ีมีสระ ออ เช่น ขอ ปอ งอ  ยอ  ฯลฯ นักเรียนฝึกออกเสียงตามครู   

แล้วเวลาไปสวนสนุกเราจะพบอะไรบ้าง (ปราสาท/ม้าหมุน) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1ป. 1/1  ท 1.1ป. 1/3  ท 2.1 ป. 1/3  ท 4.1 ป.1/1  ท 4.1ป.1/2   
ค 1.2 ป.1/1    ส 4.3 ป.1/3  ง 1.1 ป.1/1  ง 1.1 ป.1/2    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       

 
สาระการเรียนรู้ 1.  การอ่าน/การฟัง  
                     2. จ านวนกับการล าดับที่     
                     3. การท างานช่วยเหลือตนเอง  และการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย   
                     4. การสร้างสรรค์งานศิลป์   
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        3.3  ครูเล่าสถานการณ์ปัญหา  “มีนักเรียนนั่งอยู่ด้วยกัน 5 คน แต่ครูไม่รู้ว่าใครอยู่ต าแหน่งใด” 
        3.4  ครูน าเสนอภาพสถานการณ์ “อยู่ต าแหน่งใด”  ครูอ่านค าสั่งและให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 
รอบ 
        3.5 นักเรียนเข้ากลุ่ม 
        3.6 ครูอธิบายค าสั่ง  และ ทวนค าสั่งจนนักเรียนเข้าใจ 
        3.7 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ประกอบด้วย แบบบันทึกกิจกรรม สีเทียน 
        3.8 นักเรียนท ากิจกรรม แล้วบันทึกผลการท ากิจกรรมลงในกระดาษน าเสนอ 
        3.9 นักเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่ม อธิบายเหตุผลการจัดต าแหน่ง 
        3.10 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
             - จากภาพใครเป็นคนแรก และใครเป็นคนสุดท้าย 
             - การเปรียบเทียบวิธีการของกลุ่มตัวเองกับกลุ่มเพ่ือนๆ 
               1) ครูใช้ค าถาม นักเรียนจัดต าแหน่งอย่างไร บันทึกวิธีคิดและใช้สื่อเสริม 
               2) ครูใช้ค าถาม “ใครอยู่ต าแหน่งใดบ้าง” (คนแรก/คนข้างหน้า/คนที่ 1/คนข้างหลัง/คนสุดท้าย) 
นักเรียนท าแบบฝึกท่ี 19      

 

    

   การเรียนรู้ 
       1.Brain  Gym ร้องเพลง แก้วกะลา  แสดงท่าทางประกอบ 
       2. เลือกนิทานเกี่ยวกับข้าวที่ชอบ 

   2.1 ครูน าบัตรค าซึ่งเป็นค าที่เก่ียวกับนิทานที่เด็กเล่าในวันที่ผ่านมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 
   2.2 ครูให้นักเรียนเลือกนิทานเกี่ยวกับข้าวที่ตนชอบ 1 เรื่อง หรือแต่งเอง (อาจจะท าเป็นกลุ่ม หรือ

รายบุคคล ครูพิจารณาตามความเหมาะสม 
   2.3  ครูสาธิตการท านิทานสมุดภาพนิทาน Pop-up  
   2.4  ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยก่อนลงมือท า  
   2.5  นักเรียนวางแผนและออกแบบสมุดภาพนิทาน  
   2.6   นักเรียนเสนอโครงร่างการออกแบบสมุดภาพนิทานและเนื้อเรื่องเพ่ือขอค าแนะน า 
    

  ก่อนเลิกเรียน  
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 

       2. บันทึกการบ้าน 
       3. ร่วมกันสร้างข้อตกลงการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้ า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดและคุ้มคา่ 
       4. ท่องค าคล้องจ้อง/ บทร้อยกรอง / บทอาขยานที่เรียนมาแล้ว 
       5. สวดมนต์      
 
 

ภาคบ่าย 
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    1. บทร้องเล่น  เช่น  เจ้าด่างกะเจ้ามอ    กรรไกร ไข่ผ้าไหม          
    2. เพลง  “แก้วกะลา”  “Hello” 
    3. สถานการณ์ “อยู่ต าแหน่งใด” และ ฉันอยู่ล าดับที่เท่าไร” 
    4. บัตรค า (ซึ่งเป็นค าท่ีเกี่ยวกับนิทานที่เด็กเล่า) 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-การท าสมุดภาพ   
Pop-up 
- แบบฝึกที่ 19      
 

ภาษาไทย 
 - การอ่านออกเสียงค า
ที่มีสระออ 
 - การแจกลูกประสมค า 
 - การเขียนค าท่ีมี   สระ
ออ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
จ านวนและล าดับที่ 
 
 

งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-การท างานตามข้ันตอน 
-การใช้วัสดุ อุปกรณ์ใน
การท างานอย่าง
ปลอดภัย 

ศิลปะ 
-การเคาะจังหวะ
ประกอบการร้องบทร้อง
เล่น 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบการร้องเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
- สร้างข้อตกลงการใช้
ทรัพยากรห้องเรียนน้ า
ไฟฟ้า/กระดาษฯลฯ
อย่างประหยัดคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         



 

211 

สัปดาห์ที่ 8 : ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  40                                                           ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 

  1.  ทักทายยามเช้าไทย-อังกฤษ  ร้องเพลง “เจ้าดอกลั่นทม” ท าท่าทางประกอบ 
  2. เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท าเหตุการณ์ต่างๆ 
  3. รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบหน้าที่(ที่บ้าน/ห้องเรียน) 

การเรียนรู ้
1. Brain  Gym  บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 
2. สระออ 
    2.1  ทบทวนบทร้องเล่น สระออ  (เจ้าด่างกะเจ้ามอ) 
    2.2  ฝึกแจกลูกสะกดค า (ปากเปล่า)  กอ   ขอ   คอ  งอ   จอ  ซอ   มอ เป็นต้น  
    2.3  สร้างค าใหม่   กอ   เป็น กอไผ่  มะละกอ   ขอ  เป็น ขอโทษ  ตะขอ   ซอ เป็น สีซอ  มอซอ 
    2.4  นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของค า 
    2.5  แต่งประโยคจากค าใหม่เช่น มะละกอ  กอไผ่  สีซอ  ขอโทษ  มอซอ เป็นต้น 
3. จ านวนและการล าดับที่ : ได้ที่เท่าไหร่ 
    3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว (5 นาที)        
           - การอธิบายและให้เหตุผลในเรื่องของรูปแบบในการจัดอันดับการเข้าเส้นชัย 
           - ความแตกต่างระหว่างค าว่า “อันดับที่ 1” และที่สุดท้าย” 
           * อันดับที่ 1  คือเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก/ชนะการแข่งขัน     * ที่สุดท้าย คือมาถึงเป็นคนสุดท้าย          
    3.2 ครูน าภาพสัตว์เข้าแข่งขันรถยนต์ (จากสถานการณ์ “ฉันอยู่ล าดับที่เท่าไหร่” แผนการสอนที่ 39)         

บนกระดาน ครูถามนักเรียนว่าเห็นอะไรในภาพบ้าง (สัตว์ชนิดต่างๆ แข่งขัน แข่งรถยนต์ตัวเลขบนธง) 
    3.3 ครูเลือกตัวแทนนักเรียนผู้โชคดีมาเล่าเรื่องจากภาพที่เห็นให้เพื่อนๆ ในห้องฟ้ง  

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1ป. 1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1ป. 1/2  ท 2.1 ป. 1/3   ท 4.1 ป.1/2    
ท 4.1 ป.1/3     ส 4.3 ป.1/3     ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2   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 2.1 ป.1/5  ศ 3.1 ป.1/1 ศ 3.1 ป.1/2 

 
 สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน/เขียน การสร้างค าสระออ  

                     2. จ านวน และการล าดับที่   
                     3. การท างานช่วยเหลือตนเองและการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย  
                     4. สร้างสรรค์งานศิลป์   
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ครูถามนักเรียนเพื่อท าความเข้าใจในเรื่องของการเข้าเส้นชัยของสัตว์ เช่น สัตว์ตัวใดเข้าที่ 1 สัตว์ตัวไหนเข้า
อันดับสุดท้าย 
    เข้าสู่สถานการณ์ปัญหา 
         3.4 สถานการณ์ปัญหา “วิ่งแข่ง” ในการแข่งขันกีฬาสีจะต้องมีการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันวิ่งครูไม่รู้ว่าในชั้น ป.1 จะส่งใครเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมดี”  ครูถามนักเรียนว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจะส่ง
ใครเข้าร่วมการแข่งขัน (เลือกเอา/แข่งวิ่ง) 
         3.5 ครูอธิบายค าสั่ง  “ให้นักเรียนแต่ละทีม แข่งขันวิ่ง โดยครูจะก าหนดจุดเริ่มต้นและเส้นชัยให้  ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันทีละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลการแข่งขันวิ่งลงในแบบบันทึก” 
         3.6 ครูและนักเรียนออกมาร่วมกันท ากิจกรรม 
         3.7 ครูให้นักเรียนน าภาพตัวเองมาติดลงบนกระดาษน าเสนอ 
         3.8 ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง 
         3.9 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “การอธิบายและให้เหตุผลในการติดรูปภาพของ
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน” 
 
 
การเรียนรู ้

1.  Brain  Gym  ร้องเพลงและท าท่าทางประกอบ เพลงอ่ึงอ่าง 
2.  ลงมือท าสมุดภาพนิทาน Pop-up 
    2.1 ครูติดบัตรค าศัพท์จากนิทานที่นักเรียนเล่าบนกระดาน จากวันที่ผ่านมา  
    2.2 ให้นักเรียนน าสมุดภาพในวันที่ผ่านมาด าเนินการท าสมุดภาพนิทาน Pop-up ต่อ 
    2.3  ครูและนักเรียนช่วยกันเขียนค าหรือประโยคง่ายๆ เกี่ยวกับนิทาน (ที่กลุ่ม หรือตนเองแต่งหรือ

เขียน)   
    2.4  นักเรียนน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนกันอ่าน 
    2.5 ครูสรุปต านาน/วัฒนธรรม/เรื่องราวและความเชื่อในชุมชนของเรา(ภูมิปัญญา) 
3. จังหวะการเคลื่อนไหว   
    3.1 ครูน าเสนอภาพ (หรือของจริง) สัตว์หรือวัตถุที่มีความเร็วแตกต่างกัน เช่น รถไฟกับจักรยาน ม้าวิ่ง

กับเต่าคลาน 
   3.2  นักเรียนเลียนแบบการเคลื่อนไหวจากฟากหนึ่งของห้องไปยังอีกฟากหนึ่งของห้อง คือ คลานอย่าง

เต่า และวิ่งแบบม้า 
   3.3  สนทนากันว่าสิ่งเหล่านั้นเคลื่อนตัวได้ช้าหรือเร็วต่างกันมากอย่างไร 
   3.4  นักเรียนตบมือตามจังหวะกลองหรือเคาะจังหวะของครู ช้า-เร็ว สลับกันหลายครั้ง 
   3.5  นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายอิสระตามจินตนาการ ตามจังหวะกลอง เร็ว – ช้า ของครู 
   3.6  ครูฝึกนักเรียนร้องเพลง “ม้าวิ่งกับ กับ” และแสดงท่าทางประกอบ 
   3.7  ครูและนักเรียนร่วมกันท าม้าก้านกล้วย และให้นักเรียนควบม้าแข่งกันตามเสียงเพลง  

ก่อนเลิกเรียน 
       1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 

ภาคบ่าย 
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       2. บันทึกการบ้าน  
       3. ท าประชามติข้อตกลงของการใช้ทรัพยากรในห้องเรียน น้ า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค้า 
       4. ท่องค าคล้องจอง/ บทร้อยกรอง / บทอาขยานที่เรียนมาแล้ว 
       5. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่  2  วันที่รอคอย   ครูชวนนักเรียน
สนทนาเก่ียวกับสิ่งที่“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ทรงปฏิบัติทีเ่กิดประโยชน์ต่อประชาชน จากการดู              
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ 
       6. สวดมนต์      
       7. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

วดมนต 

 
       1. บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม   สระออ: เจ้าด่างกะเจ้ามอ 
       2. เพลง เจ้าดอกลั่นทม 
       3. สถานการณ์ “อยู่ต าแหน่งใด” และ ฉันอยู่ล าดับที่เท่าไร” 
       4. อุปกรณ์ท าสมุดภาพนิทาน Pop-up 
       5  สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่  2  วันที่รอคอย  ใน  แท็บเล็ต   
มัลติมีเดีย : ในหลวงของเรา  
 

วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การท างานกลุ่ม 
 

การตรวจชิ้นงาน 
-การบันทึกผลการแข่ง
วิ่ง 
 

ภาษาไทย 
 - การอ่านออกเสียงแจก
ลูกสะกดค าท่ีมีสระออ 
 - การสร้างค าใหม่ที่มี
สระออ 
  - การบอกความหมาย
ของค าท่ีมีสระออ 
-การแต่งประโยคจากค า
ที่มีสระออ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิด การ
ให้เหตุผล การสื่อสาร 
จากการน าเสนอและ
การสะท้อนผลงาน  
จ านวนและล าดับที่  
 
 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทางประกอบการร้องเพลง 
- การตบมือประกอบจังหวะของบทเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
-เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีที่ท าเหตุการณ์ต่างๆ 
-รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
หน้าที่(ที่บ้าน/ห้องเรียน) 
- การท าประชามติข้อตกลงของการใช้ทรัพยากรใน
ห้องเรียน น้ า ไฟฟ้า/กระดาษ ฯลฯ อย่างประหยัด            
คุ้มคา่ 
 

 

สื่อการเรียนรู้         
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 8 

บทร้องเล่น 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

 

            

            

            

            

            

            

            

            

         

บทร้องเล่น เจ้าด่างกะเจา้มอ 
      เจ้าด่างสีซอ   เจ้ามอนั่งฟัง 
ด่างเคาะระฆัง    ดังรัวลั่นไป 
เจ้ามอสับสน     ลุกลนยกใหญ่ 
เจ้าด่างชอบใจ    วิ่งไล่เจ้ามอ 

 บทร้องเล่น ตั้งไข ่
ถ้าตั้งไข่ล้ม   จะต้มไข่กิน 

ไข่พลัดตกดิน   อดกินไขต่ม้ 
 

บทร้องเล่น กินจุ 
กิน จุ จน อ้วน ฉุ   มุทะลุ  อย่า ดุ ซิ 

ถ้า ลิง กิน กะปิ   คอย ดู ซิ  ลิง ดุ นัก 
 

 

บทร้องเล่น กรรไกร ไข่ ผ้าไหม 
กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม  ไข่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ 
ห้าสิบ สองบาท หนึ่งใบ ไข่ ผ้าไหม ไข่ กรรไกร 

 
 

 

ท่าทางประกอบ “กรรไกร ไข่ ผ้าไหม” 
      ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 1.  ให้ผู้เล่นนั่งเป็นแถวตอน  ผู้น าสามารถมองเห็นได้ทั่วถึง 
 2.  สอนผู้เล่นให้ร้องบทร้อง“กรรไกร ไข่ ผ้าไหม”  จนคล่อง 
 3.  ผู้น าสาธิตแสดงท่าทางประกอบการร้องดังนี้ 
        กรรไกร  -  ยกมือท้ังสองข้างชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้กับนิ้วกลางกางออก 
            เหมือนกรรไกร) หันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง 
        ผ้าไหม   -  กางนิ้วแยกพองาม ออกท้ัง 10 นิ้ว  ฝ่ามือหันเข้าตัวเอง 
        ไข ่       -  ก ามือขวาหลวมๆ ยกขึ้น   
         1  ใบ    -  ชูนิ้วชี้ ท้ังสองมือขึ้น 
        สองบาท -  ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือ หันหลังมือเข้าหาตัวเอง 
        ห้าสิบ    -  ยกมือท้ังสอง กาง 5 นิ้ว หันหลังมือเข้าหาตัวเอง  
 4.  เมื่อสาธิตแล้วให้ทุกคนท าตาม 
 5.  ร้องเพลงพร้อมกับให้ทุกคนท าท่าทางประกอบ 
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เพลง  เจ้าดอกลั่นทม 
โอ้เจ้าดอกลั่นทม    เขาเด็ดเจ้าดม   

เขาชมเจ้าเล่นเด็ดเช้า เด็ดเย็น  
เขาชมเจ้าเล่น เด็ดดม  เด็ดดม 

 

นิทานเรื่อง ลิงกับลา 
 มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมด้วยความเหงานางจึงหาสัตว์      
มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนสองตัว คือ ลิงและลา วันหนึ่งหญิงชาวบ้านคนนี้ต้องออกไปตลาดเพื่อซื้อ
อาหาร  ก่อนออกจากบ้านเธอได้เอาเชือกมาผูกคอลิงแล้วมัดขาของลาเอาไว้ทั้งสองข้าง      
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เล้ียงท้ังสองตัวเดินย่ าไปมาในกระท่อมจนท าให้ข้าวของต่างๆ ได้รับ 
ความเสียหาย ทันทีท่ีหญิงชาวบ้านออกจากบ้านไปลิงซึ่งมีความฉลาดและแสนซนเป็น
คุณลักษณะประจ าตัว ก็ค่อยๆ คลายปมเชือกออกจากคอของมัน อีกท้ังยังซุกซนไปแก้เชือกมัด
ขาให้แก่ลาอีกด้วย หลังจากนั้นเจ้าลิงก็กระโดดโลดเต้น ห้อยโหนโจนทะยานไปทั่วกระท่อม 
จนท าให้ข้าวของต่างๆ ล้มระเนระนาดกระจัดกระจายไปทั่ว อีกท้ังยังซุกซนรื้อค้นเส้ือผ้า 
ของหญิงชาวบ้านมาฉีกกัดจนไม่เหลือชิ้นดี ในขณะท่ีลาได้แต่มองดูการกระท าของเจ้าลิง 
อยู่เฉยๆ สักครู่หนึ่งหญิงชาวบ้านคนนี้ก็กลับมาจากตลาดเจ้าลิงมองเห็นเจ้าของเดินมาแต่ไกล
จากทางหน้าต่างก็รีบเอาเชือกมาผูกคอตนไว้อย่างเดิมและอยู่อย่างสงบนิ่งฝ่ายหญิงชาวบ้าน
เมื่อเปิดประตูกระท่อมเข้ามาเห็นข้าวของของตนถูกรื้อค้นกระจุยกระจายเช่นนั้นก็เกิดโทสะขึ้น
ทันทีหันมองลิงและลาเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ก่อเรื่อง  และเห็นว่าลาไม่มีเชือกผูกขาดังเดิม  

 

เพลง  “ม้าวิ่งกับกับ” 
     ม้าวิ่งกับ กับ   เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป 
ม้าว่ิงเร็วไว   วิ่งทันใจ ควบกับ กับ กับ 
ม้าว่ิงเร็วรี่    ดูซีหายไป วิ่งไวควบกับ กับ กับ 

 

บทร้องเล่น  แก้วกะลา 
แก้ว  กะลา  ขัน  โอ่ง 

เป่าลูกโป่ง  โอ่งขัน กะลา แก้ว 
 

ท่าทางประกอบบทร้องเล่น  แกว้กะลา 
แก้ว = แสดงท่าทางถือแก้ว 

กะลา = ท ามือคล้ายกะลาคว่ า 
ขัน = แสดงท่าทางถือขัน 

โอ่ง =  กางมือออก 2 ข้างท าท่าทางเหมือนโอ่ง 
เป่าลูกโป่ง = แสดงท่าทางเป่าลูกโป่ง 

 
เพลง 

 

นิทาน 
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เธอก็คิดเอาเองว่าเจ้าลานี่เองคือตัวปัญหาท าให้กระท่อมของเธอมีสภาพไม่ต่างจากโรงเก็บ
ขยะ ดังนั้น หญิงชาวบ้านจึงวิ่งไปหยิบท่อนไม้นอกบ้านมาทุบตีลาอย่างรุนแรงซึ่งเจ้าลา       
ผู้น่าสงสารก็ได้แต่ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดจนสิ้นใจโดยไม่สามารถท าอะไรได้เลย 

อ่านนิทานเร่ืองนี้แล้วหลายคนคงไม่ค่อยชอบตอนจบของนิทานเรื่องนี้นักเพราะ
สงสารเจ้าลาท่ีไม่ได้ท าความผิดอะไร แต่กลับถูกเจ้าของท าโทษจนตายส่วนเจ้าลิงซึ่งเป็น
ต้นเหตุแท้ๆ กลับรอดพ้นและไม่ได้รับผลกรรมใดๆแตแ่ท้ท่ีจริงแล้วนิทานเรื่องนี้ต้องการให้
ข้อคิดส าหรับผู้น าได้เป็นอย่างดีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้น าของหญิงชาวบ้าน(ผู้บริหาร/
หัวหน้า)ท่ีไม่พิจารณา  เหตุการณ์ให้ถ่องแท้เชื่อแค่สิ่งที่ตนเห็นแล้วลงโทษไปตามความรู้สึก
และประสบการณ์ส่วนตัวพอมองเห็นข้าวของเสียหายและมองเห็นลาท่ีหลุดออกมาจากเชือก
แล้วตัดสินว่าลาคงเป็นผู้กระท าแต่ไม่ได้มองว่าลาไม่มีปัญญาจะแก้เชือก  และไม่มีนิสัยชอบร้ือ
ท าลายเธอมองเห็นลิงยังถูกเชือกล่ามอยู่ก็คิดว่าลิงคงไม่ใช่ผู้กระท าแต่มองไม่ออกว่าผู้น่าจะ 
แก้ปมเชือกได้และมีนิสัยชอบร้ือท าลายนั้นคือลิงความจริงถ้าเธอรู้จักส ารวจร่องรอยความ
เสียหายเสียสักเล็กน้อยเธอก็จะพบรอยเท้าและฟันของลิงกระจายไปท่ัวห้องแต่ไม่พบรอยเท้า
ของลาเลย  เพราะลาไม่ได้เคลื่อนท่ีไปไหน 
 นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเหตุที่องค์กรของเราต้องเหน็ดเหนื่อยทรมานกันอยู่ทุกวันนี้ 
ก็เพราะความสะเพร่าของผู้น า  ท่ี "ปล่อยให้ลิงสร้างปัญหา แต่ลารับเคราะห์" ลาก็เหมือนกับ
คนท่ีปฏิบัติงานได้ตามหน้าท่ีแต่ไม่ค่อยมีปากมีเสียง  พูดจาตรงไปตรงมาแต่ไร้เล่ห์เหลี่ยม    
ลิงก็เหมือนกับคนท่ีฉลาดแกมโกงพูดมาก น าเสนอเก่งอ้างอิงต าราได้สารพัดแต่ไม่เคยท างาน
จริง นายท่ีดีไม่ควรปล่อยให้ลิงหลงระเริงว่าท าผิดเท่าไหร่นายก็ไม่มีทางรู้ 
 ผู้เป็นนายก็ไม่ควรยึดติดความสบายนั่งขึ้นอืดรอฟังแต่รายงานในห้องประชุมต้องยอม
เสียสละเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อค้นหาความจริงเพื่อควบคุมเจ้าลิงเพราะไม่เช่นนั้นองค์กรหรือ
สมาชิกก็จะทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าลิงสงบได้องค์กรก็จะพลอยสบายและมีความสุข
อย่างยั่งยืนไปด้วย 
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ลูกเป็ดตัวทีส่ามจากด้านหน้า 
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เส้นชัย 
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แผนการสอนที่  36 
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แผนการสอนที่  39 


