
 

224 

สัปดาห์ที่  9  :  ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  41             (เวลา 5 ชั่วโมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi,  Hello,  Good  morning,  How  are  you  today? 
 2.  เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน  ความดีที่ฉันท า 
 3.  รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน   
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  จีบตัว  L  ประกอบเพลง  “เจ้าดอกลั่นทม” 
   2.  สระ  อิ 
    2.1  ครูร้องเพลง  “ม้าวิ่งกับกับ”  ให้นักเรียนฟัง 
    2.2  นักเรียนร้องพร้อมเคาะจังหวะ-ท าท่าประกอบม้าวิ่ง  (ตามอิสระ)   
    2.3  ครูอ่านบทร้องเล่นจากบทร้องเล่นสระอิ  “หนูมากะหนูมี” 
    2.4  นักเรียนสังเกตครูชี้และอ่านตามตัวอักษร  นักเรียนอ่านตามครูชี้และเคาะเป็นจังหวะ  
นักเรียน  อ่านพร้อมกันทั้งห้อง/อ่านเป็นกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย/อ่านเดี่ยว 
   3.  การบวก  :  ความหมายการบวกโดยการน ามารวมกัน 
    3.1  ครูให้นักเรียนทายบัตรตัวเลข  (0-10) 
    3.2  ครูน าตะกร้าออกมา  2  ใบ  แล้วถามนักเรียนว่า  “นักเรียนคิดว่าครูจะให้ท าอะไร”  
(โยนลูกปิงปอง/โยนลูกบอล)  ครูน าตะกร้าใบใหญ่ออกมาวางไว้ตรงกลางห้อง  และน าลูกบอลมาวางไว้  ครู
ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาจับบัตรตัวเลข  2  ใบ  (บัตรตัวเลข  1  –  5)   
    3.3  ครูให้นักเรียนอีก  2  คน  ออกมาหยิบลูกบอลให้เท่ากับจ านวนของตัวเลขท่ีอยู่ในบัตรใส่
ลงในตะกร้าใบที ่ 1  และตะกร้าใบที ่ 2  (นักเรียนเลือกหยิบลูกบอลใส่ลงในตะกร้า) 

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท  1.1  ป.1/1  ท  1.1  ป.1/2  ท  3.1  ป.1/2  ท  3.1  ป.1/3   
ท  3.1  ป.1/4  ท  5.1  ป.1/2  ค  1.2  ป.1/1  ค  1.2  ป.1/2  ค  6.1  ป.1/1  ค.  6.1  ป.1/2   
ศ  2.1  ป.1/3  ศ  2.1  ป.1/4  ศ  3.1  ป.1/1  ศ  3.1  ป.1/2   ต 1.1 ป.1/2  ต 1.1 ป.1/3    
ต 1.2 ป.1/1    
 

 
 

สาระการเรียนรู้   1.  การอ่าน  เขียน  สระอิ   
                       2.  การบวก  :  ความหมายการบวกโดยการน ามารวมกัน  
                       3.  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสี  : What colour do you like ?              
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    3.4  ครูถามนักเรียนว่า  ครูอยากรู้ว่าตอนนี้มีลูกบอลในแต่ละตะกร้าเท่าไร  (นักเรียนตอบตาม
จ านวนของลูกบอลในตะกร้า)  ครูถามนักเรียนอีกครั้งว่า  “  ครูไม่รู้ว่าตอนนี้มีลูกบอลทั้งหมดเท่าไร  จะท า
อย่างไรถึงจะรู้ว่ามีเท่าไร”  (นับเอา/ดูแล้วเอามารวมกัน) 
    3.5  ครูให้สถานการณ์ปัญหาแก่นักเรียน  “ครูอยากจะรู้ว่าลูกบอลมีทั้งหมดเท่าไร  รู้ได้
อย่างไร  และให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษน าเสนอ  เพ่ือจะได้น าเสนอหน้าชั้นเรียน”   
    3.6  นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม  บันทึกผลลงในกระดาษน าเสนอ 
    3.7  นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
    3.8  นักเรียนท ากิจกรรมซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 
    3.9  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
   1)  ความหมายของการรวม   

          
   2)  ผลการรวมลูกบอล  (ตามจ านวนของลูกบอล) 
         3)  วิธีการรวมลูกบอล   

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  ร้องบทร้องเล่น  “กรรไกร  ไข ่ ผ้าไหม” 
   2.  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสี  : What colour do you like ?              
               2.1  ครูน าภาพธงชาติ สีขาว สีน้ าเงิน สีแดง   มาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนบอกสีของ               
ธงชาติเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ 
               2.2  ครูติดแผนภูมิเพลง Red white and blue. 
               2.3  ครูอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม 
               2.4  ครูให้นักเรียนร้องเพลงตามครูทีละวรรค 
               2.5 ครูแสดงท่าทางประกอบเพลงแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
               2.6  ครูชูบัตรธงชาติ  พร้อมพูดประโยค  It is red.   พร้อมบอกความหมายของประโยค  และ
เขียนประโยคบนกระดาน 
               2.7  บอกให้นักเรียนทราบว่าจะถามสีที่ชอบ  จะใช้ประโยคค าถามว่า  What colour do you 
like?  ครูบอกความหมายของประโยค  และเขียนประโยคบนกระดาน 
               2.8  นักเรียนอ่านประโยคบนกระดานตามครู  และอ่านเองพร้อมกัน 
               2.9  นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบโดยใช้ประโยค What’s colour do you like?  และ
ตอบ  I like red. (red , white , blue) . 
       3.10  สุ่มนักเรียนเป็นบางคนครั้งละ  2  คน  ให้ถามและตอบกัน  โดยใช้บัตรภาพ      

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน   
- การเอาของมารวมกัน   
- เอามาไว้ด้วยกัน 
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              2.13 นักเรียนท า ใบงาน : วาดภาพธงชาติ โดยให้วาดภาพธงชาติ  จากนั้นระบายสีให้สวยงาม 
               2.14  นักเรียนอ่านประโยคบนกระดานพร้อมกัน  2-3  ครั้ง  จากนั้นสุ่มให้อ่านเป็นบางคน 
 3.  การเรียนรู้การใช้  Tablet 
    3.1  ครูสนทนาเกี่ยวกับการใช้ Tablet ของนักเรียนที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นข้อกังวล   
        3.2  ครทู าความเข้าใจกับนักเรียนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบTablet    
                3.3  ครูสาธิตการเปิด  –  ปิด  และข้ันตอนการใช้ 
    3.4  นักเรียนทดลองฝึกปฏิบัติการเปิด-ปิด   
    3.5  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อควรระวังในการใช้Tablet 
ก่อนเลิกเรียน 
 1.  แนะน าการเรียนวันใหม่ 
   2.  บันทึกการบ้าน       3.  ท่องสูตรคูณ 
  4.  ท่องค าคล้องจอง/บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น/บทอาขยาน  ที่เคยเรียน 
   5.  สวดมนต์   

 
 1.  บทร้องเล่น  “หนูมากะหนูมี”  “กรรไกร  ไข ่ ผ้าไหม” 
   2.  เพลง  “เจ้าดอกลั่นทม”  “ม้าวิ่งกับกับ”  “Red white and blue.” 
   3.  บัตรตัวเลข  (0-10) 
   4.  ลูกบอลสีต่างๆ  (มากกว่า  10  ลูก) 
   5.  ตะกร้า 
          6. ภาพธงชาติหรือธงชาติไทย   
          7. บัตรสี  yellow, red, blue, pink, black, brown, white 
          8.  ใบงาน : วาดภาพธงชาติ 

การวัดและประเมินผล 
สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-แสดงท่าทางประกอบ
เพลง 
 
 

ภาษาไทย 
-การอ่านออกเสียง 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการน าสิ่งของ
มารวมกัน 
-ความถูกต้องของการหา
ค าตอบทางคณิตศาสตร์ 
-ตอบค าถามและแสดง
ความคิดเห็นการเอาสิ่งของ
มารวมกัน 
-การน าเสนอวิธีการรวมกัน 

ภาษาอังกฤษ 
    - การอ่านออกเสียง
ค าศัพท์และพูดประโยค
ตามท่ีก าหนดได้                 
- พูดประโยคถามตอบ
เกี่ยวกับสีได้              
What’s  colour do you 
like?     I  like  ____. 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทางประกอบการร้องเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
-การเล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีฉันท า 
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 

สื่อการเรียนรู้   
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สัปดาห์ที ่ 9  :  ข้าวท่ีฉันกิน 
 
แผนการสอนวันที่  42         (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi,  Hello,  Good  morning,  How  are  you  today?   
 2.  เล่าข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  ความดีที่ท า 
 3.  รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  จีบตัว  L 
   2.  สระอิ 
    2.1  อ่านบทร้องเล่นสระอิ  “หนูมากะหนูม”ี 
    2.2  ครูแจกใบงานบทร้องเล่นให้นักเรียนทุกคน 
    2.3  นักเรียนอ่านเป็นกลุ่มใหญ่พร้อมกัน  อ่านกลุ่มย่อย/ครูสุ่มนักเรียนอ่านทีละคน 
    2.4  ครูให้นักเรียนฝึกอ่านกวาดสายตาทีละบรรทัด  สังเกตค าท่ีมีสระ  อิ  จากบทร้องเล่น   
    2.5  ฝึกแจกลูกสะกดค า  สระอิ 
    2.6  หาค าสระอิ  จาก  บทร้องเล่น  ท าวงกลมล้อมรอบแล้วระบายสี  ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม 
   3.  การบวก  :  ความหมายการบวกโดยการน ามารวมกัน 
    3.1  นักเรียนและครูพูดคุยถึงเรื่องท่ีเรียนไปในชั่วโมงท่ีแล้ว  (ลูกบอลสองตะกร้า/รวมบอล) 
    3.2  ครูน าภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงถือลูกบอลติดลงบนกระดาน  “ครูถามนักเรียนว่าเด็ก
แต่ละคนมีลูกบอลจ านวนเท่าไร  (เด็กผู้ชายมีลูกบอล  2  ลกู                   เด็กผู้หญิงมีลูกบอล  2  ลูก) 
 
 
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท  1.1  ป.1/1  ท  1.1  ป.1/2  ท  1.1  ป.1/4  ท  3.1  ป.1/2   
ท  3.1  ป.1/3  ท  5.1  ป.1/1  ค  1.2  ป.1/1  ค  1.2  ป.1/2  ศ  2.1  ป.1/3  ศ  2.1  ป.1/4   
ศ  2.1  ป.1/5  ศ  3.1  ป.1/2  ต 1.1 ป.1/2   ต 1.1 ป.1/3  ต 1.2 ป.1/1    
 

 สาระการเรียนรู้ 1.  การอ่าน   
                     2.  การบวก  :  ความหมายการบวกโดยการน ามารวมกัน   
                     3.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
                     4.  บอกวิธีการท างานช่วยเหลือตัวเอง  การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีปลอดภัย   
                     5.  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของ  เครื่องใช้  ของกิน   
                     6.  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสี  : What colour do you like ?              
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    3.3  ครูถามนักเรียนว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีลูกบอลจ านวน  (2)  ลูก  (นับเอา) 
    3.4  ครูติดสื่อเสริม  “มีลูกบอลจ านวน  2  ลูก”  “มีลูกบอลจ านวน  2  ลูก”   
    3.5  ครูติดภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงน าลูกบอลมารวมกันลงในตะกร้า  จากนั้นถาม
นักเรียนว่า  “มีลูกบอลจ านวนเท่าไร”  (จ านวน  4  ลูก) 
    3.6  ครูถามนักเรียนว่ารู้ได้อย่างไรว่ามีลูกบอลจ านวน  4  ลูก  (นับเอา/เอามารวมกัน) 
    3.7  ครูติด/เขียนข้อความ  “มีลูกบอลทั้งหมดจ านวน  4  ลูก” 
    3.8  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
   1)  ความหมายของการรวม   

    
   2)  วิธีการหาค าตอบ 

    
   3)  การเขียนประโยคบอกเล่า   

    
 

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  กระโดด  3  จังหวะ 
   2.  การท าขนมต้มขาวขนมต้มแดง 
    2.1  ดูภาพขนมต้มขาวขนมต้มแดง  
  2.2  ครูเล่าประวัติความเป็นมาของขนมต้มขาวขนมต้มแดง  เช่น  เรื่อง  ประวัติพระคเณศ
โดยย่อ  เช่น  ใบหูใหญ่ให้ฟังมากกว่าพูด  ตาเล็กให้ระมัดระวังรอบคอบ  แล้วให้นักเรียนจินตนาการ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
    2.3  ฟังนิทานเกี่ยวกับพระคเณศ  โปรดขนมต้มขาวและขนมต้มแดงมาก  ขนาดวันหนึ่งเสวย
เต็มพุง  แล้วขี่หนูเหาะกลับวิมาน  หนูเหลือบเห็นแมวตกใจ  ท าให้พระคเณศหล่นกระแทกพ้ืนท้องแตก  
ขนมเกลื่อนพื้น  ด้วยความเสียดายจึงกวาดขนมกลับเข้าท้อง  น างูรัดเอาไว้ 

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-การเอาของมารวมกัน 
-เอามาไว้ด้วยกัน 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-วาดรูปแทนลูกบอล-นับรวมกัน 
-เอามาไว้ด้วยกัน 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-มี..........จ านวน............... 
-มี.........ทั้งหมดจ านวน........... 
-รวมกัน   
-เป็น/ได้ 
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    2.4  เล่าเรื่องซ้ า  (Re-telling)  คนละหนึ่งประโยค   
    2.5  ครูอธิบายการน าข้าวมาท าเป็นแป้ง  เพ่ือมาท าขนมแบบต่างๆ  ขนมง่ายแบบไทย  และ
เป็นที่ชื่นชอบของเทวดา  คือ  ขนมต้มขาว  และขนมต้มแดง 
    2.6  ครูให้นักเรียนน าอุปกรณ์มาท า  “ขนมต้มขาว  ขนมต้มแดง”ในวันถัดไป 
   3.  การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสี  : What colour do you like ?              
             3.1    ทบทวนค าถาม What’s colour do you like?  และตอบ I  like…… (red , white , 
blue) 
-        3.2  ครชููบัตรสี “เหลือง” พร้อมออกเสียง “ yellow”   นักเรียนออกเสียงตาม   
แล้วครูน าบัตรสีและบัตรค าไปติดบนกระดาน และออกเสียงค าศัพท์พร้อมกัน 2  รอบ (ครูชูบัตรสีจนครบ 
yellow  blue, pink, black, brown,)  

     3.3   ครูแจกบัตรสีให้นักเรียนถือคนละสี เพ่ือเล่นรถไฟ    
              3.4  ครูยืนอยูห่น้าชั้น (นักเรียนยืนอยู่ข้างโต๊ะตนเอง)   
                         - นักเรียนทั้งห้องถามครู  What colour do you like ? 
      -  ครูตอบว่า I  like red  นักเรียนที่ถือบัตรสีแดง จะต้องพูดว่า red พร้อมวิ่งไปเกาะ
เอวครูเพ่ือต่อเป็นรถไฟกระบวนสีแดง (โดยมือด้านซ้ายเกาะเอวครูหรือเพ่ือน มือด้านขวาชูบัตรสี ต่อกัน
เป็นขบวนรถไฟ) 
                        -  ครูเดินไปรอบห้องกับรถไฟสีแดง พร้อมส่งเสียง “red”   
                        -  นักเรียนที่เหลือถามครูด้วยประโยคเดิม ครูตอบชอบสีใด  นักเรียนกลุ่มนั้นวิ่งไปต่อ
เพ่ือนตามล าดับจนครบพร้อมกันร้องเพลง Red white and blue. โดยรถไฟวิ่งไปรอบๆห้อง  
             3.5  ครูให้นักเรียนเล่มเกม Matching Game :  Colours  จากแท็บเล็ต ครูสังเกตขณะนักเรียน
เล่นเกมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและให้ค าแนะน านักเรียน   
            3.6  ครูให้นักเรียนเปิดเพลง Red, Purple, Blue จาก แท็บเล็ต และร้องตาม 2 รอบ (ตามความ
เหมาะสม) 

 4.  การเรียนรู้การใช้  Tablet 
    4.1  ครูซักถามนักเรียน “เล่นเกม” สนุกหรือไม่ ครูยกตัวอย่างกรณีท่ีนักเรียนเปิดปิด Tablet 
ของนักเรียนบ้างคน หรือการวาง Tablet ไม่เป็นทีเ่มื่อเล่นเสร็จ  
      4.2  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อควรระวังในการใช้Tablet 
    4.3  ครูเสนอวิธีการศึกษาหาความรู้โดยการใช้  Tablet   
    4.4  ครูแนะน าวิธีการดูแลรักษา  Tablet   
    4.5  ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดกติกาการใช้  Tablet  ให้ห้องเรียน 
ก่อนเลิกเรียน 
 1.  บันทึกการบ้าน   
   2.  สะท้อนการใช้ทรัพยากรในห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า(น้ า/ไฟฟ้า/กระดาษ)   
   3.  ท่องสูตรคูณ   
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   4.  ท่องบทอาขยาน  “แมวเหมียว”  บทร้องเล่น  “หนูมากะหนูมี”   
   5.  สวดมนต์ 

 
 
 1.  บทร้องเล่น  “หนูมากะหนูมี”   
 2.  บทอาขยาน  “แมวเหมียว”   
 2.  เพลง  “Hello” 
 3.  นิทานเกี่ยวกับพระคเณศ 
 4.  สถานการณ ์ “โยนลูกบอล” 
 5.  ภาพพระคเณศ   
           6. แท็บเล็ต Project 3 : My Friends : Song/Chants 2   Red, Purple, Blue  
           Games  1  Matching Game :  Colours   
 
 

การวัดและประเมินผล 
สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม   

 การแสดงความคิดเห็น 
-การเสนอกติกาการใช้  
Tablet  ในห้องเรียน 
 

ภาษาไทย 
-การอ่าน-การแจกลูก
สะกดค า 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผล   
-ความถูกต้องของการหา
ค าตอบทางคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 
-การอ่านออกเสียง 
-การสะกดค า 
-การบอกความหมาย
ของค า 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทาง
ประกอบบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
-เล่าข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  ความดีที่ท า 
-รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/
หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน 
-การสะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/
คุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้   
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สัปดาห์ที ่ 9  :  ข้าวท่ีฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที ่ 43         (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ  ขอบคุณครับ/ค่ะ  ขอโทษครับ/ค่ะ   
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ  ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ  Hi,  Hello,  Good  morning,  How  are  you  
today? 
 2.  เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า 
 3.  รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/ห้องเรียน 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  บทร้องเล่น  “แก้วกะลา”   
   2.  ทบทวนบทร้องเล่นสระอิ  “หนูมากะหนูมี” 
    2.1  ฝึกประสมค า  แจกลูกค าที่ประสมสระอิ 
    2.2  สร้างค าจากค าที่ประสม  สระอิ  เช่น  ทิ  เป็น  กะท ิ ปิ  เป็น  กะปิ  ลิ  เป็น  มะลิ  ลิเก  
เป็นต้น 
    2.3  ครูเขียนค าบนกระดาน 
    2.4  นักเรียนคัดลายมือค าที่สร้างจาก  สระอิ  แล้วน ามาสร้างประโยค 
   3.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  :  โดยการรวม 
    3.1  นักเรียนและครูจัดห้องเรียนให้นักเรียนนั่งเรียนกับพ้ืน  และทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมง
ที่ผ่านมา  (ลูกบอลรวมกัน/โยนลูกบอล) 
    3.2  ครูใช้สถานการณ์ปัญหา  “ลูกกบกับพระราชา” 
  สถานการณ์ปัญหา  ณ  เมืองหนึ่งมีพระราชาชื่อ(ชื่อนักเรียน)  อยู่มาวันหนึ่งพระราชาออก
ประพาสป่าได้ไปพบสระแห่งหนึ่งกลางป่า  ในสระนั้นมีกบน้อยจ านวนมาก  พระราชาจึงได้ใช้กระบอกตัก

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท  1.1  ป.1/1  ท  1.1  ป.1/2  ท  2.1  ป.1/1  ท  2.1  ป.1/2   
ค  1.1ป.1/1  ค  1.1  ป.1/2  ค  2.1  ป.1/1  ค  6.1  ป.1/1  ค  6.1  ป.1/2  ว  8.1  ป.1/1   
ว  8.1  ป.1/2  ว  8.1  ป.1/3  ว  8.1  ป.1/4  ว  8.1  ป.1/5  ว  8.1  ป.1/6,  ง  1.1  ป.1/1   
ง  1.1  ป.1/2  ง  1.1  ป.1/3  ศ  2.1  ป.1/3  ศ  2.1ป.1/4  ศ  3.1  ป.1/1,  ศ  3.1  ป.1/2 

 

สาระการเรียนรู้ 1.  สระ  อิ   
                     2.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  :  โดยการรวม   
                     3.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
สิ่งของ  เครื่องใช้  ของกิน  
                     4.  บอกวิธีการท างานช่วยเหลือตนเอง  การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีปลอดภัย 
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กบข้ึนมา  โดยกระบอกใบแรกตักกบได้  3  ตัว  กระบอกใบที่สองตักกบได้  2  ตัว  ทันใดนั้นก็มีเทวดา
ปรากฏตัวขึ้น  และบอกกับพระราชาว่านี่คือกบวิเศษ  ให้พระราชาน ากบในกระบอกนี้  ไปปล่อยยังสระ
กลางเมือง  จะท าให้บ้านเมืองของท่านอยู่เย็นเป็นสุข  จากนั้นพระราชาได้น ากบกลับมายังบ้านเมือง  เมื่อ
มาถึงก็จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่  เพ่ือที่จะเทกบวิเศษ   
    3.3  ครูน าเสนอกระบอกใส่ตุ๊กตาลูกกบ  2  กระบอก  และอ่าง 1 ใบ  ส าหรับใส่กบรวมกัน  
กบ  3  ตัว  กบ  2  ตัว 
    3.4  น าเสนอกระบอกท่ี  1  ใช้ค าถาม  “มีกบในนี้เท่าไร” 

   
  3.5  ติดรูปกบ  3  ตัว  บนกระดาน 
    3.6  น าเสนอกระบอกท่ี  2  ใช้ค าถาม  
 “มีกบในนี้เท่าไร” 

    
  3.7  ติดภาพกบ  2  ตัวบนกระดาน  จากนั้น   
ครูติดภาพเทกบใส่ลงในอ่างที่เตรียมไว้ 
  3.8  ครูติดภาพการเทกบ  จาก  2  กระบอก 
  3.9  ครูน าเสนอรูปเทกบ 
 ครูใช้ค าถาม  “มีกบทั้งหมดในอ่างนี้เท่าไร” 

   
 ครูใช้ค าถาม  “ท าไมในอ่างนี้จึงมีกบ  5  ตัว” 

   
 3.10  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม 
    ค าสั่ง  ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีการหาจ านวนกบลงในกระดาษน าเสนอ 
   3.11  ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม  ได้แก่  กระดาษปรู๊ฟ  สีเทียน  บล็อกไม้ 
   3.12  นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
   3.13  ครูติดรูปกระบอกในกระดาน    
  ครูใช้ค าถาม  “มีกบในกระบอกท่ี  1  นี้เท่าไร” 
    “มีกบในกระบอกท่ี  2  นี้เท่าไร” 
    “ท าอย่างไรจึงรู้ว่ามีกบ.......ตวั” 
    “ถ้าไม่นับจะท าอย่างไรดี” 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
“3  ตัว” 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
“2  ตัว” 

 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
“5  ตัว” 

 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-เทใส่กัน   
-เทรวมกัน 
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    ครูใช้ค าถาม  “ถ้าไม่นับกบจะท ายังไง” 

   
 

  ครูติดบล็อกแทนจ านวนกบ  และติดข้อความข้างล่างบล็อก  กบ  3  ตัว,  กบ  2  ตัว 

     
   ครูใช้ค าถาม  “กบ  3  ตัว  กับ  กบ  2  ตัว  ท าอะไรนะ” 
  ครูติดข้อความ  เทรวมกัน,รวมกัน 
 3.14  ครูติดรูปอ่างกบบนกระดาน   
  ครูใช้ค าถาม  “มีกบทั้งหมดในอ่างนี้เท่าไร” 

   
  ครูติดกบลงในอ่างให้ครบตามจ านวนที่นักเรียนตอบ 
  คร ู ใช้ค าถาม  “รู้ได้อย่างไรว่าในอ่างมีกบ  5  ตัว 
  -นับจ านวน  3  กับ  2  รวมกัน  เป็น  5 

ครูใช้ค าถาม  “ถ้าไม่นับกบจะท ายังไง” 

   
 3.10  ครูน าเสนอบล็อกแทนจ านวนกบ 
   ครูใช้ค าถาม  “จะใช้บล็อกเท่าไรแทนจ านวนกบ” 

  
3.11  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  การบวกจ านวนสองจ านวน  หาได้โดยการนับรวมกัน 
 

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  ร้องเพลง  “นิ้วมือ”  โป้ง  ชี้  กลาง  นาง  ก้อย 
   2.  ลงมือท าขนมต้มขาวขนมต้มแดง 
    2.1  ครูตรวจสอบอุปกรณ์และแนะน าการใช้ที่ปลอดภัย 

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
ใช้บล็อกแทน 

 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-รวมกัน 
-เทรวมกัน 

 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-5  ตัว 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
-ใช้ตัวนับแทน 
-ใช้บล็อกแทน 
 

คาดการณแ์นวคิดของนักเรียน 
-5  บล็อก  ครูติดบล็อกจ านวน  5  บล็อกและ
ติดข้อความ  กบ  5  ตัว 
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    2.2  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละกลุม่ช่วยเตรียมส่วนประกอบได้แก่  
แป้งข้าวเหนียว  น้ าตาลมะพร้าว  น้ า  มะพร้าวขูด  อุปกรณ์ได้แก่  หม้อต้มน้ า  ขนมต้มขาวใส่ไส้น้ าตาล
ข้างใน  ส่วนขนมต้มแดงคลุกน้ าตาลด้านนอก   
    2.3  นักเรียนเรียนรู้เรื่องการตวง  การชั่งและอัตราส่วนระหว่างแป้งกับน้ า ขณะลงมือท าขนม   
    2.4  นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้งก่อนและหลังถูกความร้อน   
    2.5  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการท างานและสิ่งที่สังเกต   
ก่อนเลิกเรียน 
 1.  บันทึกการบ้าน   
 2.  รายงานการใช้ทรัพยากร  (น้ า/ไฟฟ้า/กระดาษ)  อย่างประหยัด  คุ้มค่า   
 3.  ท่องสูตรคูณ   4.  บทร้อยกรอง  บทร้องเล่น   
 5.  สวดมนต์ 

 
 1.  บทร้องเล่น  “แก้วกะลา”  “หนูมากะหนูม”ี   
   2.  เพลง  “นิ้วมือ” 
   3.  สถานการณ ์ “ลูกกบกับพระราชา”   
   4.  อุปกรณ์การตวง  การชั่ง 
   5.  อุปกรณ ์ และส่วนผสม  การท าขนม  ต้มขาวต้มแดง  (ตามสภาพท้องถิ่น) 
 

การวัดและประเมินผล 
สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
 

ภาษาไทย 
-การอ่านแจกลูกประสม
ค าสระอิ 
-การสร้างค าใหม่จากค า
ที่ประสมสระอิ 
-การแต่งประโยคจากค า
ที่ประสมสระอิ 
-การเขียนค าจากค าที่
ประสมสระอิ 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลการ
รวมกัน 
-การแสดงวิธีหาค าตอบ
การรวมกัน 
-การแสดงวิธีหาค าตอบ
เกี่ยวกับการชั่งตวง 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-การท างานช่วยเหลือ
ตนเอง 
-การใช้อุปกรณ์ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทางประกอบบทร้อง
เล่น/บทเพลง 
 

ความเป็นพลเมือง 
-เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีที่ท า 
-รายงานการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่บ้าน/
ห้องเรียน 
-รายงานการใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด  คุ้มค่า   

 
 
 

สื่อการเรียนรู้   

กิจกรรมเสนอแนะ 
  ครูอาจจะน าเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ที่เก่ียวกับข้าว  เพ่ือท าขนมไทยชนิดต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
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สัปดาห์ที่  9  :  ข้าวที่ฉันกิน 
แผนการสอนวันที่  44        (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  Hi,  Hello,  Good  morning,  How  are  you  today? 
ขออนุญาตเข้าห้อง  May  I  come  in  please?  ขออนุญาตออกนอกห้องเรียน   
May  I  go  out  please? 
 2.  เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า  (ความรับผิดชอบในหน้าที่  มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน) 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  บทร้องเล่น  “เสือ  สิง  กระทิง  แรด” 
   2.  สระอะ 
    2.1  ครูอ่านบทร้องเล่นสระอะ  “มานะกะมานี”  ให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตาม 
    2.2  นักเรียนท่องบทร้องเล่น  และท าท่าทางประกอบ 
    2.3  ครูยกบัตรค าที่ประสมสระอะ  ให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดค า 
    2.4  ให้นักเรียนหาค าท่ีประสมด้วยสระอะ  จากบทร้องเล่น  เขียนบนกระดานด า  แล้วอ่าน
แจกลูกสะกดค า  ให้เพ่ือนฟัง   
    2.5  นักเรียนคัดค าที่ประสมสระอะ  ลงในสมุด 
   3.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  :  โดยการรวม 
    3.1  ครูน าเสนอ  “ภาพเทลูกกบ”  นักเรียนและครูพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว  
(กบ  2  ตัว  กบ  3  ตัว  เทกบรวมกันเป็นกบ 5 ตัว) 
    3.2  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในประเด็น 
   -ความหมายของค า  เช่นค าว่า  เทรวมกัน  เทเข้าหากัน  รวม  รวมกัน  คือ  การบวก  
และเขียนเครื่องหมายการบวก  (+) 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2   
ท 3.1 ป.1/3  ท  3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/1  ค 1.2 ป.1/1  ค 6.1 ป.1/3,  ค 6.1 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  ส 2.1 ป.1/1  ส 4.2 ป.1/1   
ง 1.1 ป.1/1  ง 1.1 ป.1/2   ง 1.1 ป.1/3 

สาระการเรียนรู้ 1.  การอ่าน  เขียน  ค าสระ  อะ   
                     2.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  โดยการรวม   
                     3.  บอกความเปลี่ยนแปลงของ  สภาพแวดล้อม  สิ่งของ  เครื่องใช้  ของกิน   
                     4.  บอกวิธีการท างานช่วยเหลือตนเอง  การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีปลอดภัย   
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   -ความหมายของค า  เช่นค าว่า  เป็น  ทั้งหมดมี  คือ  เท่ากับ  และเขียนเครื่องหมาย
เท่ากับ  (=)  
   -ส่วนประกอบของประโยคสัญลักษณ์  3+2=  ประกอบด้วยสามส่วน  คือ 
   1.  3+2 
   2.  = 
   3.   
  ครูใช้ค าถาม  “จะใช้เครื่องหมายอะไรแทนค าว่า(น าค าท่ีนักเรียนพูดมาใช้)  เทรวมกัน  เทเข้า
หากัน  รวมกัน 
  คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
  -เครื่องหมายบวก  โดยนักเรียนท านิ้วมือไขว้กันเหมือนกากบาท   
  บทบาทครู  :  บันทึกวิธีคิดของนักเรียน/ใช้สื่อเสริมเครื่องหมายบวก 

ตัวอย่าง  
 
  ครูใช้ค าถาม  “จะใช้เครื่องหมายอะไรแทนค าว่า  (น าค าท่ีนักเรียนพูดมาใช้)  เป็น  “ทั้งหมด
มี”  คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
  -เครื่องหมายเท่ากับ  โดยนักเรียนท านิ้วมือเรียงกันเหมือนเท่ากับ 

บทบาทครู  :  บันทึกวิธีคิดของนักเรียน/ใช้สื่อเสริมเครื่องหมายบวก 
  ตัวอย่าง 

   
 
  ครูน าเครื่องหมายไปติดใต้ข้อความ 
    3.3  ครูถามนักเรียน  “ประโยคสัญลักษณ์” เป็นอย่างไร 
  ค าสั่ง  ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนประโยคสัญลักษณ์  กบ  3  ตัว  เทรวมกับ  กบ  2  ตัว  เป็น  
กบ  5  ตัว  ลงในกระดาษ  แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน” 
    3.4  นักเรียนรับกระดาษและลงมือท ากิจกรรม 
    3.5  ครูเลือกตัวแทนนักเรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
    3.6  ครูสรุปประโยค  3+2  =  คือประโยคสัญลักษณ์  พร้อมให้นักเรียนพูดตาม 
    3.7  ครูใช้ค าถาม  “ประโยคสัญลักษณ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

   

 

 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 

- 3
+
2 

-  
 
= 

-  
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  ครูใช้ค าถาม  “แล้วจะเรียงอย่างไร” 

   
  3.8  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนอย่างไร  อ่านอย่างไร 
  3  +  2  =  อ่านว่า  สามบวกสองเท่ากับเท่าไร 
    3.9  นักเรียนท าใบงานเสริมทักษะแผนการสอนที่  44 
 

 
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  ร้องเพลง  “นิ้วมือ”   
   2.  จัดท าคู่มือท าขนมต้ม 
    2.1ครูชวนสนทนาเกี่ยวกับรสชาติขนมต้มขาวที่นักเรียนท ากันเมื่อวาน 
    2.2  ครูและนักเรียนร่วมกัน  จัดท า“คู่มือท าขนมต้ม”  ครูถ่ายภาพ  print-out  ให้นักเรียน
น ามาติดบนกระดาษ  แล้วเขียนค าอธิบาย 
    2.3  ครูให้นักเรียนระบายสีเพ่ิมเติมตามที่ต้องการ  และอ่านคู่มือพร้อมกัน 
    2.4  ครูตั้งค าถาม  “นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่าในอดีตคุณตา/คุณย่าหรือชุมชนของเราท าขนม
อะไรบ้าง”   
    2.5  ครูให้นักเรียนไปสืบค้นโดยการสัมภาษณ์เพ่ือเล่าสู่เพ่ือนฟังในวันพรุ่งนี้ 
ก่อนเลิกเรียน 
 1.  บันทึกการบ้าน 
 2.  รายงานการใช้ทรัพยากร  (น้ า/ไฟฟ้า/กระดาษ)  อย่างประหยัด  คุ้มค่า   
 3.  ท่องสูตรคูณ 
 4.  ท่องบทอาขยาน  “แมวเหมียว”  บทร้องเล่นสระอะ  “มานะกะมานี” 
 5.  สวดมนต์   

 
   1.  บทร้องเล่น  “เสือ  สิง  กระทิง  แรด”  “มานะกะมานี” 
   2.  บทอาขยาน  “แมวเหมียว” 
   3.  เพลง  “Good  morning”  “นิ้วมือ” 
   4.  ภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  44  “ภาพเทลูกกบ” 
   5.  บัตรประสมค าสระอะ 
   6.  บัตรตัวเลข  และ  บัตรเครื่อง  หมายบวก 
   7.  บัตรค า  “รวมกัน”  “เท่ากัน”  “ได้”  “รวม”  “เป็น”   
 
   

สื่อการเรียนรู้   

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
  3  +  2  =   



 

238 

การวัดและประเมินผล 
สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
-การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
 

 ตรวจชิ้นงาน 
-ใบงานเสริมทักษะ
แผนการสอนที่  44 
 

ภาษาไทย 
-การอ่านแจกลูกประสม
ค า 
-การเขียนค า 
-การคัดลายมือ 
 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลจ านวน
และสิ่งที่เห็น 
-การใช้สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสารการบวกจ านวน
สองจ านวน 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทางประกอบบทร้องเล่นและ            
บทเพลง 
 

ความเป็นพลเมือ 
-การเล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า 
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 
-รายงานการใช้ทรัพยากร  (น้ า/ไฟฟ้า/กระดาษ)  อย่าง
ประหยัด  คุ้มค่า   
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สัปดาห์ที่  9  :  ข้าวที่ฉันกิน 
 

แผนการสอนวันที่  45        (เวลา  5  ชั่วโมง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก่อนเรียนรู้ 
 1.  ทักทายยามเช้า  สวัสดีครับ/ค่ะ  ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ  ขอบคุณครับ/ค่ะ  ขอโทษครับ/ค่ะ   
มีอะไร  ให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ  ทักทายเป็นภาษาอังกฤษ  Hi,  Hello,  Good  morning,  How  are  you  
today? 
 2.  เล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีที่ท า  (ความรับผิดชอบในหน้าที่  มารยาทในการอยู่  ร่วมกับ
ผู้อื่น  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)   
การเรียนรู ้
   1.  Brain  Gym  จับตัว   
   2.  สระอะ 
  2.1  นักเรียนท่อง  บทร้องเล่น  “มานะกะมานี” 
  2.2  ครูชูภาพตะปู  กะลา  ชะนี  มะละกอ  ให้นักเรียนตอบว่าเป็นภาพอะไร 
  2.3  นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดค าท่ีประสมสระ  อะ 
  2.4  นักเรียนสร้างค าใหม่จากค าท่ีครูก าหนดให้เช่น  กะ  เป็น  กะลา  ตะ  เป็น  ตะไบ  ตะปู  
แล้วน าไปแต่งประโยค 
   3.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  :  โดยการรวม   
    3.1  นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว  (การบวก/กบ  5  ตัวของ
พระราชา/กบ  2  ตัว  เทรวมกับ  กบ  3  ตัว  เป็น  กบ  5  ตัว/3+2=5) 
    3.2  ครูใช้สถานการณ์ปัญหา  ครูอยากจะรู้  นักเรียนช่วยบอกที  (5  นาที)  สถานการณ์
ปัญหา  “ลูกแมวน้อย” 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2   
ท 3.1 ป.1/3  ท 4.1 ป.1/3  ค  2.1 ป.1/1  ค.6.1 ป.1/1  ค.6.1 ป.1/2  ส  4.2  ป.1/1   
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.  การอ่าน  เขียน  ค าสระ  อะ   
                     2.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน  9  โดยการรวม  
                     3.  บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของ  เครื่องใช้  ของกิน   

 



 

240 

  ครูน าเสนอภาพแมวรวมกัน 
  ใช้ค าถาม  “ในภาพนี้มีแมวทางซ้ายเท่าไร  มีแมวทางขวาเท่าไร  แล้วมีแมวทั้งหมดเท่าไร” 

   
  ใช้ค าถาม  “แล้วรู้ได้อย่างไรว่ามีแมว  (จ านวนที่นักเรียนตอบ)ตัว 

   
 ครูใช้ค าถาม  “ถ้าเราไม่นับแมวจะใช้อะไรแทนได้บ้าง” 

       
  3.3  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม 
  ค าสั่ง  ให้นักเรียนติดบล็อกและเขียนแสดงวิธีการรวมจากภาพที่ครูก าหนดให้   
    3.4  นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
    3.5  ครูติดภาพแมวบนกระดาน 
    3.6  ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม 
    3.7  นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
    3.8  ครูติดภาพบนกระดาน  “มีขนมเท่าไหร่”  
  ครูใช้ค าถาม  “มีขนมในจานที่  1  เท่าไร” 
    “มีขนมในจานที่  2  เท่าไร” 
  ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาติดบล็อกแทนจ านวนขนมในจานทั้งสองใบ 
    ครูใช้ค าถาม  “ครูอยากรู้ว่ามีขนมท้ังหมดเท่าไร” 
    3.7  ครูให้นักเรียนออกมาเขียนแสดงการน าเสนอการรวม 

      
  ครูใช้ค าถาม  “จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไร” 
  ครูให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์  และช่วยกันอ่าน 
    3.8  นักเรียนท าแบบฝึกที ่ 20   
 

 
  การเรียนรู้ 
 1.  Brain  Gym  “จับตัว” 
 2.  ครูให้นักเรียนน าเสนอรายงานประวัติเกี่ยวกับขนมในชุมชน   

ภาคบ่าย 
 

คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
3 ตัว/1  ตัว/4  ตัว 

  3  ตัว/1  ตัว/3+1  เป็น  4  ตัว 
 

  คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
  นับเอา/เอามารวมกัน/เอามาบวกกัน 
 

  คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน 
  ใช้นิ้วมือ/ใช้บล็อก 

 
 

  คาดการณ์แนวคิดของนักเรียน   
  2+2  =    ,  2+2  =  4 
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 3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างขนมสมัยปู่ย่ากับปัจจุบัน  
นักเรียนเลือกขนมในอดีตที่ชอบมาหนึ่งชนิดแล้ววาดภาพระบายสีและเขียนบอกส่วนประกอบ 
ก่อนเลิกเรียน   
 1.  สรุปบทเรียน   
 2.  บันทึกการบ้าน 
 3.  ท่องบทอาขยาน/บทร้อยกรอง/ค าคล้องจอง/บทร้องเล่น 
 4.  ท่องสูตรคูณ 
 5.  ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ล าดับที่  3  ฝนแรกท่ีเขาหินซ้อน 
 6.  สวดมนต์ 
 7.  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 
 1.  บทร้องเล่น  “มานะกะมานี” 
   2.  สถานการณ ์ “ลูกแมวน้อย”  “มีขนมเท่าไหร่”  และ  “ขนมน่ากิน” 
   3.  ภาพประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  45 
   4.  แบบฝึกที ่ 20   
   5.  ภาพตะปู  กะลา  ชะนี  มะละกอ   
   6.  สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ล าดับที่  3  ฝนแรกท่ีเขาหินซ้อน 
ใน  แท็บเล็ต  มัลติมีเดีย  :  ในหลวงของเรา 
 

การวัดและประเมินผล 
สังเกต 
-การร่วมกิจกรรม 
 

ตรวจชิ้นงาน 
-แบบฝึกที ่ 20   
-ภาพวาดระบายสี   
 

ภาษาไทย 
-การอ่านแจกลูกสะกด
ค า 
-การสร้างค าใหม่ 
-การแต่งประโยค 

คณิตศาสตร ์
-การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลการ
รวมกันของจ านวนสอง
จ านวน 
-ตรวจแบบฝึกหัด 

ศิลปะ 
-การแสดงท่าทางประกอบการร้องบทร้องเล่น 

ความเป็นพลเมือง 
-การเล่าเหตุการณ์ประจ าวันความดีท่ีท า 
-การปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน 

สื่อการเรียนรู้   
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ภาคผนวก  สัปดาห์ที่  9 
บทร้องเล่น 

 
              
              
              
   
 
              
              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

เพลง  “นิว้มือ” 
  นิ้วโป้งอยู่ไหน  นิ้วโป้งอยู่ไหน   
อยู่นี่จ๊ะ  อยู่นี่จ๊ะ  สุขสบายดีหรือไร   
สุขสบายดีหรือไร  ไปก่อนนะ  สวัสดี 

 

บทร้องเล่น  มานะกะมาน ี
ผู้เขียน  :  พันธมาศ 
  ชะนีมีสองตา  ส่วนตาสามีตาดี 
มานะกะมาน ี พาชะนีมาศาลา 
ตาสากะตาส ี ป่านฉะนี้  ยังไม่มา 
นั่นใครเคาะกะลา  อ้อมานะกะมาน ี

 

บทร้องเล่น  แก้วกะลา 
  แก้ว  กะลา  ขัน  โอ่ง 

เป่าลูกโป่ง  โอ่งขัน  กะลา  แก้ว 
ท่าทางประกอบ 
  แก้ว  =  แสดงท่าทางถือแก้ว 
 กะลา  =  ท ามือคล้ายกะลาคว่ า 
 ขัน  =  แสดงท่าทางถือขัน 
โอ่ง  =  กางมือออก 2  ข้างท าท่าทางเหมือนโอ่ง 
เป่าลูกโป่ง  =  แสดงท่าทางเป่าลูกโป่ง 
 

 

บทร้องเล่น  หนูมากะหนูมี 
หนูมา  มานี่ซิ  สระอิ  มะลิลา 
หนูมี  หนีมาหา  สระอา  มาดูซิ 

 

 

เพลง  “เสือ  สิง  กระทงิ  แรด” 
  ท่าทางประกอบ 

เสือ  สิง  กระทิง  แรด 
  เสือ  (ตบมือ  3  ครั้ง) 
  สิง  (ตบ  ไขว ้ ตบ) 
 กระทิง  (ไขว ้ ตบ  ไขว้) 
  แรด  (ไขว ้ ไขว ้ ตบ) 

 

เพลง  เจ้าดอกลั่นทม 
โอ้เจ้าดอกลั่นทม  เขาเด็ดเจ้าดม   
เขาชมเจ้าเล่นเด็ดเช้า  เด็ดเย็น   
เขาชมเจ้าเล่น  เด็ดดม  เด็ดดม 

 

เพลง 
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เพลง  “Head  Shoulders  Knees  and  Toes” 
 Head  shoulders  knees  and  toes 
 Knees  and  toes    
 And  eyes  and  ears  and  mouth  and  nose 
 Head  shoulders  knees  and  toes 
 Knees  and  toes 

 เพลง Red, white, blue 
 

Red, white, blue 
Red, white, blue 
Look over there. 

That is a flag. 
You can see red, white and blue 
You can see red, white and blue 
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44 ภาพประกอบแผนการสอนที ่ 44 
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ใบงาน : วาดภาพธงชาต ิ

ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติพร้อมระบายสีให้สวยงาม 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ…………………………………………………….ชั้น………………………………. 

 

 


