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สัปดาห์ที่ 3-4 
  แผนการสอน 200 วัน มุ่งออกแบบให้เป็นแผนการสอนตั้งต้นเพื่อให้ครูน าไปใช้ในการสร้าง
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนความรู้อันเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นที่
นักเรียนจะได้สั่งสมส าหรับเป็นต้นทุนแห่งชีวิตของเขาให้เขาอ่านโลกออกด้วยภาษาและวิธีเชิงปฏิภาณได้มี
ดังนี้ 
       สัปดาห์ท่ี 3 – 4          ครูอาจเริ่มน าส านวนการทักทายง่ายๆ เป็นภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ เช่น Hi,     
                                     Hello , Good morning  นอกจากนี้ในระยะนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 ต่อการเริ่มต้นเข้าสู่กิจกรรมฝึกฝนหลายประการ ได้แก่ 
 ฝึกให้เป็นสมาชิกที่ดีมีคุณภาพ ฟังเรื่องที่อ่าน นิทาน ครูสามารถใช้เป็นสื่อส าหรับการอ่านให้ฟัง 
เพ่ือเตรียมกระบวนการอ่านให้กับนักเรียนและนิทานที่ใช้อ่านในช่วงนี้ หากมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข /อย่างมีความสุข จะช่วยให้ครูน าแนวคิดนักเรียนสู่การพูดคุย ท ากิจกรรมสร้างกติกา/
ข้อตกลง และการท าหน้าที่สมาชิกที่ดีของห้องเรียนได้ราบรื่นขึ้น  
   ยามเช้า เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างความไว้วางใจต่อครูและเพ่ือนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความ
มั่นใจ ในตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกฝนให้มีการทบทวนการปฏิบัติตนตามระเบียบกติกา/ข้อตกลง ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวของห้องเรียนและของโรงเรียน 
     ในระยะแรกนักเรียนควรได้รับการแนะน าให้รับรู้  ได้ปรับตัวและปฏิบัติตัวตามระเบียบ
ปฏิบัติเบื้องต้นของโรงเรียน 
     ต่อไปอีกประมาณเดือนที่ 2  เขาควรมีโอกาสได้ร่วมกันก าหนดกติกาข้อตกลงของ
ห้องเรียน พร้อมทั้งเลือกผู้น าในห้องเรียนครั้งแรกแบบมีเหตุผลด้วยตนเอง รวมทั้งได้ร่วมทบทวน การ
ปฏิบัติตนตามกติกา/ข้อตกลงของตนเองและสมาชิกในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ก่อนที่จะมีการปรับปรุง
กติกา/ข้อตกลงของห้องเรียน หรือเลือกผู้น าใหม่ในระยะต่อไป 
             วาดภาพระบายสี 
    นอกจากจะใช้เป็นกิจกรรมส าหรับพัฒนากล้ามเนื้อมือของนักเรียนในวัยนี้ ให้พร้อมจะ
เขียนหนังสือด้วยลายมือที่สวยงาม หรือท ากิจกรรมอ่ืนๆอย่างมั่นคงแล้วยังเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ช่วย
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วย 
    การเรียนรู้  หลังการเตรียมความพร้อมแล้ว 2 สัปดาห์ ช่วงนี้จึงเป็นเวลาเริ่มต้นของการ
เข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้ 
  ภาษาไทย 
     ใช้บทร้องเล่นง่ายๆ ในการน าเสนอค าพ้ืนฐานให้ได้ฝึกการฟัง ฝึกการเล่าเรื่อง การออก
เสียง สังเกตค า และพยัญชนะ 
     พัฒนากล้ามเนื้อมือ จากการวาดภาพระบายสีและฝึกลีลามือ 
     บทบาทของครู  ออกเสียง/เลือกน าเสนอสื่อการออกเสียง ที่เป็นแบบอย่าง อย่างถูกต้อง 
     บทร้อยกรอง/บทร้องเล่น 
   การเลือกใช้สื่อ เช่น บทร้อยกรอง หรือบทร้องเล่นในการจัดกิจกรรม นอกจากจะท าให้
นักเรียน ตื่นเต้นกับเสียงของค า สนุกกับจังหวะ และท่วงท านองที่ไพเราะของสื่อเหล่านี้แล้ว ยังเป็น
สถานการณ์ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกตท้ังรูปและเสียงอ่านที่ถูกต้องของค า พยัญชนะและสระ ท าให้
เขาเริ่มมองเห็น วิธีการประสมค า ได้ลองประสมค าเอง ฝึกคิดสร้างค าใหม่ และแสดงความหมายของค าด้วย
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ตนเอง  เป็นการเข้าสู่การเรียนรู้หลักภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งในระยะนี้ควรเริ่มที่สระเสียงยาวที่เป็น
สระเดี่ยว โดยเริ่มจาก   สระอาและสระอี  สระอู  สระเอ  และสระโอ เป็นต้น 
    การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสความไพเราะ  ความงดงามของภาษา จากบทร้อย
กรอง บทร้องเล่นอย่างสม่ าเสมอ นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย ยังใช้เป็น
สถานการณ์ ให้นักเรียนขั้นฐานราก ได้สัมผัสและรู้จักกับเสียงที่ถูกต้องของค า พยัญชนะ และสระ  เป็นต้น 
  คณิตศาสตร์   
    นักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ จะผ่านขึ้นมาจากการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาล  ซึ่งจะ
ได้รับ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับจ านวนนับมาบ้างแล้ว คือได้เห็นตัวเลขและฝึกออกเสียงนับมาแล้ว 
ดังนั้น การเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของชั้น ป.1 จึงเริ่มต้นที่เรื่อง “รู้จักจ านวน 0-10 ในมิติของการ
เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็น เพ่ือให้เห็นว่านักเรียนได้เข้าถึง ความหมายของ
จ านวนอย่างแท้จริง เด็กควรได้โอกาสแสดงความเข้าใจของเขาเอง ด้วยตนเอง   
  ครูจึงเป็นผู้มีบทบาท ดังนี้ 
   1. จัดเตรียมสถานการณ์/ปัญหา ที่น่าสนใจ ท้าทายและเหมาะสมส าหรับนักเรียน ได้ค้นหา/ 
ค้นพบความหมายของจ านวน 
   2. น าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนได้เผชิญ  โดยปราศจากการชี้น า/อธิบาย หรือบอก
เกี่ยวกับความหมายจ านวนหรือค าตอบใดๆ 
   3. น าเสนอสื่อกึ่งรูปธรรม  เช่น ตัวนับ บล็อก ภาพบล็อก สติ๊กเกอร์ ส าหรับนักเรียน ได้สัมผัส    
และหาทาง ใช้แสดงแทนความหมายของจ านวนตามที่เด็กเข้าใจ 
     การให้นักเรียนหาวิธีแสดงจ านวนโดยใช้สื่อ เช่น ตัวนับ บลอ็ก ภาพบล็อก สติ๊กเกอร์ 
หรือภาพอ่ืนจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสสื่อก่ึงรูปธรรม อันจะน าไปสู่การเข้าถึงสัญลักษณ์และสะดวกขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติในล าดับต่อไป 
     การให้นักเรียนได้ลงมือท าการเลือกวางต าแหน่งของจ านวนแต่ละจ านวน จะท าให้
นักเรียนรู้ว่าแต่ละจ านวนนั้นอยู่อย่างไร และจะเห็นได้ว่าจ านวนจะเพ่ิมขึ้นทีละ 1 เมื่อเรียงจากน้อยไปหา
มาก พร้อมทั้งจะเห็นได้ว่าจ านวนจะลดลงทีละ 1 เมื่อเรียงจากมากไปหาน้อย ท าให้นักเรียนเข้าถึงการ
เรียงล าดับได้ง่ายขึ้น  
   4. ให้เวลานักเรียนอย่างเหมาะสม ส าหรับการค้นหาจ านวนจากสถานการณ์และการแสดง
แทนความหมายตามความเข้าใจโดยปราศจากการชี้น าหรือการแทรกแซง 
   5. ใช้ค าถาม และให้โอกาส นักเรียนได้พูดอธิบายแนวคิดหรือวิธีการแสดงแทนความหมาย 
ของจ านวน “ความหมายของจ านวน 0” ที่เขาเข้าใจด้วยตนเอง การเลือกใช้สถานการณ์ มีความส าคัญต่อ
การท าให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของ “0” อย่างแท้จริงได้ กิจกรรมโยนห่วง หรือกิจกรรมโยนบอลลง
ตะกร้า  นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส ได้เคลื่อนไหวร่างกายตามวัย  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กติกาไปพร้อมกัน แล้วยังเป็น สถานการณ์ที่ท าให้นักเรียนได้รู้สึกถึงความเป็น “0” การโยนผิดพลาดด้วย
ตนเอง จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงความหมายของ “0” ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สามารถคิด แสดงความหมาย
หรือใช้สัญลักษณ์แสดงแทนและอธิบายได้ด้วยตนเอง  
     การให้นักเรียนน าเสนอผลงานและอธิบายเหตุผลการแก้ปัญหา และการลงมือท า
ผลงาน ร่วมกับเพื่อน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกพูดอธิบายแนวคิดด้วยภาษาของตนเอง และฝึกสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ 
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สัปดาห์ที่  3   :  วันวิสาขบูชา 

แผนการสอนวันที่  11                                                            (เวลา 5 ชัว่โมง)  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
  
   ก่อนเรียนรู้ 
        1. ทักทายยามเช้า ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning สวัสดี  Hi, Hello 
        2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ 
        3. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน (ตามความสนใจ) 
        4. ทบทวนย้ าการปฏิบัติ กติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู)    
    การเรียนรู้ 
        1.  Brain Gym นักเรียนร้องบทร้องเล่น โพงพาง พร้อมแสดงท่าทางประกอบอย่างอิสระตามจังหวะ
เพลง 
        2. พยัญชนะ 
            2.1    ฟังบทร้องเล่น โพงพาง  
            2.2    ครูเล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ 

2.3 นักเรียนฝึกเล่าเรื่องเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเองทีละคน 
2.4 สังเกตค าในบทร้องเล่น โพงพาง มีพยัญชนะใดบ้างที่นักเรียนรู้จัก 
2.5    นักเรียนเขียนพยัญชนะบนกระดาน ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ 

       3. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่ มองเห็น เรื่อง มีอะไรยังไง......จ านวนเท่าไร 
             3.1  นักเรียนนั่งรวมกันที่หน้าชั้นเรียนและร้องเพลงที่เคยฝึกมาแล้วที่เกี่ยวกับสัตว์  
             3.2  นักเรียนดูภาพสวนสัตว์บนกระดานและเล่าเรื่องครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่สวนสัตว ์
             3.3  นักเรียนอาสาออกมาเล่าเรื่องจากภาพท่ีเห็น 
             3.4  นักเรียนตอบค าถามของครู  
                   - นักเรียนเห็นอะไรบ้าง (ครูรอค าตอบ/กระตุ้นให้กล้าตอบ) 
                   - มีอะไร จ านวนเท่าไหร่ เช่น มีช้างก่ีตัว  มียีราฟก่ีตัว ฯลฯ 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 3.1 ป.1/4 ,  ท 4.1 ป 1/1  ค 1.1 ป.1/1,  ค 6.1 ป.1/3 , ค 6.1 ป.1/4    
ส 1.1 ป. 1/4 ,  ส 1.2  ป.1/1,  ส 1.2 ป.1/3    ศ 1.1 ป.1/5 , ศ 2.1 ป.1/3 , ศ 3.1 ป.1/2                                  
ต 1.1 ป.1/1, ต 1.2 ป.1/1  
 

สาระการเรียนรู้ 1. การพูดเล่าเรื่อง  พยัญชนะ   
                     2. จ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็น    
                     3. ความส าคัญของวันวิสาขบูชา การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา     4. การวาดภาพ     
                     5. การพูดทักทายและตอบรับค าทักทายอย่างเป็นทางการ  : Hi ,Hello  
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                    - นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่ามันคือจ านวนที่นักเรียนตอบโดยการนับจ านวน 
             3.5  นักเรียนท าแบบฝึกเสริม   (แบบฝึกท่ี 1, 2 และ 3 )    
 
 
การเรียนรู้  
      1. Brain Gym โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว (เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า  สลับแขน 
ซ้าย-ขวา เอามือประสานกัน เขียนตัวอักษรตามที่ครูก าหนด) 
      2. ครูน าเสนอภาพกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
           2.1  ครูน าสนทนาและตั้งค าถามให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ตนเองที่เคยไปร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา (เล่าเป็นรายบุคคลประมาณ 9 – 10 คน) ครูเขียนชื่อกิจกรรมที่นักเรียนท า บนกระดาน
เช่น ตักบาตร  กรวดน้ า  ไหว้พระ เวียนเทียน เป็นต้น 

      2.2  ครูเขียนค าว่า “วันวิสาขบูชา”บนกระดานแล้วอธิบาย “วันวิสาขบูชา” โดยสังเขป 
ให้นักเรียนฟัง 
           2.3  ครู/นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องย้อนกลับเรื่อง“วันวิสาขบูชา” 
           2.4  ครูอ่านค าที่อยู่บนกระดานและให้นักเรียนอ่านตาม 2-3 ครั้ง  

      2.5  ครูให้นักเรียนเลือกค าท่ีชอบจากประสบการณ์ตนเองที่เคยไปร่วมในกิจกรรมวันส าคัญทาง 
ศาสนา น ามาสื่อความหมายตามความรู้สึกของตนเองโดยการวาดภาพระบายสี 

      2.6  ครูให้เด็กไปถามผู้ปกครองว่า“วันวิสาขบูชา”  มีความส าคัญอย่างไร 
      3.  พูดทักทายและตอบรับค าทักทายอย่างเป็นทางการ   : Hi, Hello 
           3.1 ครูเดินเข้าห้องเรียนพูดทักทายนักเรียนทั้งห้องด้วยค าว่า “Hello” 
           3.2 ครูเดินทักทายนักเรียนทีละคนด้วย ค าว่า “Hello” 
           3.3  ครูติดแผนภูมิเพลง Hello ที่กระดาน 
           3.4  ครูอ่านเนื้อเพลงและร้องเพลงน านักเรียน 2 รอบแล้วให้นักเรียนตามครู 
           3.5  ครูแสดงท่าทางประกอบเพลง 
           3.6  ครูน าเสนอค าว่า Hi, Hello โดยแสดงบัตรค าให้นักเรียนดูพร้อมกับออกเสียงทีละค า 
           3.7  นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกออกเสียง Hi, Hello ตามครูทีละค าและแสดงท่าทางประกอบ   
           3.8  นักเรียนฝึกออกเสียง ค าว่า  Hello. และ Hi เอง  
           3.9  ครูอธิบายความหมายของการใช้ Hi, Hello 
           3.10 นักเรียนจับคู่กันฝึกทักทายด้วยค าว่า Hi, Hello 
           3.11 นักเรียนสลับคู่กันฝึก 
           3.12 ครูอธิบายความหมายของการใช้ Hi, Hello ซ้ าอีกครั้ง 
           3.13 นักเรียนท างานตามใบงานที่ครูแจกให้ 
           3.14 น าเสนอผลงานตามใบงานหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันชื่นชมผลงาน 
           3.15 นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบ   

ภาคบ่าย 
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 ก่อนเลิกเรียน 
      1. แนะน าการเรียนวันต่อไป     
      2.  บันทึกการบ้าน (แบบฝึกลีลามือ : ครูสามารถจัดท าได้ตามความเหมาะสม) ทบทวนการกล่าวลา 
การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
      3.  ท่องพยัญชนะ และ จ านวน 1-10 
      4.  ท่องบทร้องเล่น (ตามความสนใจของนักเรียน) 
      5.  สวดมนต์ 

    4. สวดมนต 

     
     1.  บทร้องเล่น  โพงพาง 
     2.  เพลง  สวัสดี,  Hello 
     3.  สถานการณ์ สวนสัตว์ 
     4.  แบบฝึกที่  1 , 2  และ 3 
     5. รูปภาพกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
     

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
   - การร่วมกิจกรรม 
   - เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
    

ตรวจผลงาน 
   - ภาพวาดระบายสี 
   - แบบฝึกที่ 1, 2  
และ 3 

ภาษาไทย 
- การเล่าประสบการณ์ 
- การเขียนพยัญชนะบน
กระดาน 
- การอ่านออกเสียง
พยัญชนะ 

คณิตศาสตร ์
  - อธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
จ านวนจากสิ่งที่เห็น 
 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การตอบค าถาม
เกี่ยวกับการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
 

 ศิลปะ 
- การท่องบทร้องเล่น 
- ร้องเพลงและท าท่า
ประกอบ 
-การวาดภาพระบายสี 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
- การพูดโต้ตอบ 
ในการทักทายด้วย  
Hi และ Hello 
- การแสดงออก 
ถึงความสนุกสนาน
ในการร้องเพลง 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติ กติกา
ห้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้         

กิจกรรมเสนอแนะ 
1.วิชาคณิตศาสตร์ – การเข้าใจความหมายของจ านวนอย่างแท้จริงนักเรียนอาจแสดงได้โดยการใช้วัตถุ
กึ่งรูปธรรม (Semi-concrete object) เช่น ตัวนับ บล็อกไม้ รูปภาพ      - การน าเสนอบล็อกไม้ ภาพ
บล็อก เข้าไปในกิจกรรมจึงเป็นการช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ได้ง่ายขึ้นและ
เป็นธรรมชาติ  
   2.ครูอาจให้นักเรียนไปศึกษา เรื่องวันส าคัญทางศาสนาจาก Learning Object  กลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  หน่วยฉันเป็นเด็กดี เรื่องวันส าคัญทางศาสนา เพื่อสรุปหรือน าเข้าสู่บทเรียนตาม
ความเหมาะสม 



 

63 

สัปดาห์ที่  3   :  วันวิสาขบูชา 

แผนการสอนวันที่  12                                                           ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
  
   ก่อนเรียนรู้ 
        1.  ทักทายยามเช้า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ Good morning,  สวัสดี  Hi, Hello 
        2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ 
        3. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
        4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน  (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู)    
    การเรียนรู้ 
        1. Brain Gym การเคลื่อนไหวสลับข้าง(เช่น มือขวาจับหูซ้าย มือซ้ายจับหูขาว สลับไปมา)  
        2. เรียนบทร้องเล่น จับปูด า 

     2.1  ฟังบทร้องเล่น “จับปูด า” 
     2.2  นักเรียนบอกเรื่องราวจากเรื่องที่ฟัง 
     2.3  พูดเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง 
     2.4  ฝึกออกเสียงบทร้องเล่น “จับปูด า” 
     2.5  แจกใบงาน บทร้องเล่น“จับปูด า” ให้อ่านแล้วระบายสี       

        3. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่ มองเห็น เรื่อง “มีอะไร......จ านวนเท่าไหร่” 
            3.1นักเรียนนั่งรวมกันที่หน้าชั้นเรียนและร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับป่า  
            3.2 ให้นักเรียนดูภาพ การเที่ยวป่าทีติ่ดบนกระดาน และเล่าเรื่องครูจะพานักเรียนไปเที่ยวป่า  
            3.4 นักเรียนตอบค าถามของครู  
                - นักเรียนว่าเห็นอะไรบ้าง (ครูรอค าตอบ / กระตุ้นให้กล้าตอบ) 
                - มีอะไร จ านวนเท่าไหร่ เช่น มีนกเท่าไหร่ มีพระอาทิตย์หรือมีดวงจันทร์ เป็นต้น 
                - นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่ามันคือจ านวนที่นักเรียนตอบโดยการนับจ านวน 
            3.5 นักเรียนท าแบบฝึกเสริม  (แบบฝึกท่ี 4 และ 5)     
 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป 1/1,  ท 3.1 ป.1/2, ท 3.1 ป.1/3    ค 1.1 ป 1/1 , ค 6.1 ป 1/3    
ส 1.2 ป.1/3 , ส 1.1 ป. 1/4    ศ 1.1 ป.1/5 , ศ 2.1 ป.1/3    ต 1.1 ป.1/1, ต 1.2 ป.1/1   
 

 

สาระการเรียนรู้ 1. พยัญชนะภาษาไทย  การพูดแสดงความคิดเห็น   
                     2. จ านวน 0-10 :ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็น   
                     3. ความส าคัญของวันวิสาขบูชา การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา                                 
                     4. พูดทักทายและตอบรับค าทักทายอย่างเป็นทางการ   : Hi , Hello  
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   การเรียนรู้ 
     1. Brain Gym ตบมือเป็นจังหวะ  เสือ  สิง  กระทิง  แรด 
     2. ครูตั้งค าถาม “วันวิสาขบูชา มีความส าคัญอย่างไร” 
          2.1 ครูน าเสนอเรื่องราวสั้นๆเก่ียวกับความเป็นมา ความส าคัญ “วันวิสาขบูชา” (ฉายวีดิทัศน์ หรือ 
ให้ดู เนื้อหาใน Learning Object ใน แท็บเล็ต  เป็นต้น)  ครูให้นักเรียนช่วยกันเล่าย้อนกลับ เรื่อง                
“วันวิสาขบูชา มีความส าคัญอย่างไร” 
          2.2 ครูชวนสนทนาแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ครูบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน 
บนกระดาน เฉพาะค าส าคัญ เช่น เข้าวัด  ท าบุญ  ตักบาตร กวาดลานวัด ฟังเทศน์ ท าความสะอาด  
เป็นต้น 

2.3 ครูอ่านค าที่บันทึกบนกระดาน นักเรียนอ่านตาม 
2.4 นักเรียนเขียนค าที่ชอบเกี่ยวกับกิจกรรมในวันวิสาขบูชา วาดภาพประกอบและระบายสีให้ 

สวยงาม  
      3.  พูดทักทายและตอบรับค าทักทายอย่างเป็นทางการ   : Hello, Hi  
  3.1 ทบทวนการพูดทักทาย Hello, Hi 
           3.2 ท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และสลับคู่ ใช้ค าทักทาย Hi  Hello  

 3.3  ครูร้องเพลงหรือครูเปิดเพลง  “Hello, Hi”  ในแท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play  
&  Learn หน่วยMyself   : Songs/Chants ให้นักเรียนฟัง จากเจ้าของภาษา 

3.4 นักเรียนฝึกออกเสียงตามแบบและฝึกซ้ า  
3.5 ครูสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทักทายของเจ้าของภาษา                                                              
3.6  นักเรียนร้องเพลงและท าท่าทางประกอบ 

    ก่อนเลิกเรียน 
      1.  ฟังเรื่องที่ครูอ่าน : นิทานคุณธรรม (การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข /ผู้น าผู้ตาม) 
      2. บันทึกการบ้าน     ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
      3. ท่องบทร้องเล่นที่เคยเรียนมาแล้ว 
      4. สวดมนต์       
 

 
     
      1. บทร้องเล่น “จับปูด า” 
      2. เพลง  Hello, Hi   ใน แท็บเล็ต วิชาภาษาอังกฤษ Project : Play & Learn หน่วย Myself   : 
Songs/Chants  ) 
      3.  สถานการณ์ “เทียวป่า” (3  สถานการณ)์  
      4.  แบบฝึกที่ 4 และ 5 
      5.  วีดิทัศน์/ สื่อ Learning  Object  ใน แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ฉัน
เป็นเด็กดี  เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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      6. ใบงานบทร้องเล่น จับปูด า (ครูสามารจัดท าได้เองตามความเหมาะสม) 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม 
- เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การสวดมนต์ด้วยความ
ตั้งใจ 
- การท่องบทร้องเล่น/
ร้องเพลง 
-การตบมือเป็นจังหวะ 
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 4 และ 5 

-ภาพวาดระบายสี 

ภาษาไทย 
  - การเล่าประสบการณ์
และความรู้สึกเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 
 - การอ่านออกเสียงบท
ร้องเล่น 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผล
ความหมายของจ านวน
จากสิ่งที่ มองเห็น 
 

สังคมศึกษาฯ 
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความส าคัญของ
วันวิสาขบูชาและการ
ปฏิบัติทางศาสนา 
 

ภาษาอังกฤษ 
การออกเสียงทักทาย 
โดยใช้ค า  Hello , Hi   
 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตาม กติกา
ห้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

สัปดาห์ที่  3   :  วันวิสาขบูชา 

แผนการสอนวันที่  13                                                          ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
ก่อนเรียน 
    1. ทักทายยามเช้า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good morning.  สวัสดี  Hi, Hello 
    2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ 
    3. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
    4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน – ครู)    
การเรียนรู ้
    1. Brain Gym บทร้องเล่น กรรไกร  ไข่  ผ้าไหม 
    2. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 

2.1 ครรูอ้งเพลงหรือครูเปิดเพลงพยัญชนะ/สระ ให้นักเรียนฟัง นักเรียนฝึกร้องตามจนสามารถ 
ร้องได้ 

2.2  นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะ เสียงเหมือนกัน เช่น ค ฆ /ช ฌ / ฑ ฒ ท ธ/ น ณ / ร ล ฬ  
/ ส ศ ษ เป็นต้น 

2.3 ฝึกเขียนพยัญชนะตามที่ก าหนด      
     3. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็นและเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก 
         3.1 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูเล่าเรื่อง“ไปตลาด”ให้นักเรียนฟัง 
         3.2 ครูน าภาพเรื่อง “ไปตลาด” ติดบนกระดานให้นักเรียนดู  
         3.3 ครูถามนักเรียน “เห็นอะไรบ้าง?”  นักเรียนสังเกตภาพละเอียดขึ้น 
         3.4 ครูน าเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา“ไปตลาด”  “คุณครูอยากรู้ว่าที่ตลาด มีผัก ผลไม้อะไรบ้าง มี
จ านวนเท่าไร”         
        3.5 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน (ภาพชุดไปตลาด) แบบบันทึกและบล็อกกระดาษแข็ง 
        3.6 ครูใช้ค าสั่ง “ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาจ านวนสิ่งของที่ครูก าหนดให้” โดยบันทึกลงในแบบ
บันทึกของกลุ่มตนเอง (นักเรียนสามารถใช้วิธีค้นหาได้หลากหลายวิธี เช่น การนับจ านวนภาพ / การใช้
บล็อกติดที่ภาพแล้วนับบล็อก การกากบาททับ / การเขียนวงกลมรอบ  เป็นต้น) ครูใช้ค าถาม เช่น 
             1)   มีอะไร... จ านวนเท่าไหร่  เช่น    มีกล้วยจ านวนเท่าไหร่    มีเงาะจ านวน เท่าไหร่ 
             2)  รู้ไดอ้ย่างไรว่ามันเป็นจ านวนที่ตอบจริง 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/1  ค 1.1 ป 1/1  ค 6.1 ป 1/3                  
ส 1.1 ป 1/4   ส 1.2 ป.1/1  ส 1.2 ป.1/2  ส 1.2 ป.1/3   ศ 1.1 ป.1/5 ศ 2.1 ป.1/3    
 

 
สาระการเรียนรู้ 1. การพูดเล่าเรื่อง   
                     2. จ านวน 0-10 :ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่มองและเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก                                
                     3. ความส าคัญของวันวิสาขบูชา  การปฏิบัติตาม  พิธีกรรมทางศาสนา    
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        3.7 ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดหาทางจัดระบบผลงาน /เรียงล าดับวิธีคิดของกลุ่ม ครูใช้ค าสั่ง                            
“ท าอย่างไร ท าให้ผลงานดูง่าย”  
       3.8 ครูน าอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนจัดระบบความเข้าใจ  ครูใช้ประเด็นอภิปราย 
             - วิธีการหาจ านวนสิ่งของที่ครูต้องการเป็นอย่างไรบ้าง 
             - จ านวนบล็อกท่ีติดเป็นอย่างไร 
             - รูปแบบการติดบล็อกในแบบบันทึกที่ดูง่าย  ท าอย่างไรบ้าง 

 

   การเรียนรู้ 
       1. Brain Gym  เคลื่อนไหวสลับซ้ายขวา  
       2. สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 
          2.1 ครูเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา (ฉาย VDO หรือ อ่านให้ฟังนักเรียน
อ่านตามพร้อมกัน) 
          2.2 ครูอ่านสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชา 
          2.3 ครูสาธิตวิธีการกราบพระ 
          2.4 นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม 
          2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชาในหัวข้อ “ความดีท่ีจะท า” 
          2.6 ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบและบอกเหตุผลในประเด็น “บุคคลและเหตุการณ์ส าคัญ                
ในวันวิสาขบูชา คือใคร” 
          2.7 ครูให้นักเรียนไปสอบถามพ่อแม่เพ่ิมเติม 
   ก่อนเลิกเรียน 
       1. ฟังเรื่องที่ครูอ่าน : นิทานคุณธรรม (การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข /ผู้น าผู้ตาม) 
       2. บันทึกการบ้าน   ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ 
       3. ท่องบทร้องเล่น “ฝนตกเปาะแปะ” ปรบมือประกอบ สลับ บน-ล่าง,ซ้าย-ขวา 
       4. สวดมนต์ 

วดมนต 

      
1. บทร้องเล่น  เช่น  กรรไกร  ไข่ ผ้าไหม   ฝนตกเปาะแปะ เป็นต้น 
2. เพลงพยญัชนะ/สระ 

      2.  สถานการณ์  ไปตลาด 
      4. วีดิทัศน์/ สื่อ Learning Object  ใน แท็บเล็ต วิชา สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ฉันเป็นเด็กดี  
เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
      
 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การสวดมนต์ด้วยความ
ตั้งใจ 
-การท่องบทร้องเล่น 
- การร้องเพลง 
- การปรบเมือประกอบ
บทร้องเล่น 

ตรวจชิ้นงาน    
 - แบบบันทึก(จ านวน
พืชผักผลไม้) 
  - ภาพวาดระบายสี
และ 
เขียนอิสระ “ความดีที่
จะท า" 
 

ภาษาไทย 
 - การออกเสียง
พยัญชนะ 
 - การเขียนพยัญชนะ 
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนิทาน 

 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลวิธีการหา
จ านวนสิ่งของ 
- การสื่อสารวิธีการหา
จ านวนสิ่งของ 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การปฏิบัติการกราบ
พระ 
- การตอบค าถาม
เกี่ยวกับความส าคัญใน
วันวิสาขบูชา  
-อธิบายและให้เหตุผลสิ่ง
ควรปฏิบัติใน 
วันวิสาขบูชา 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

-  
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สัปดาห์ที่  3   :  วันวิสาขบูชา 

แผนการสอนวันที่  14                                                           ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
  
  
   ก่อนเรียน 
        1. ทักทายยามเช้า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ   Good morning,  สวัสดี  Hello ,Hi  
        2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ     
        3. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
        4. ทบทวนกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู)   
   การเรียนรู้ 
        1. Brain Gym นักเรียนฝึกร้องเพลงช้าง พร้อมแสดงท่าทางประกอบไปรอบๆ ห้องเรียน 
        2. ลีลามือสระอา 
            2.1  ครูอ่านและร้องเพลง “ช้าง”ให้นักเรียนฟังนักเรียนฝึกร้องเพลงช้างจนร้องได้ 
            2.2  นักเรียนร้องเพลงช้างพร้อมกับท าท่าประกอบเพลง 
            2.3  อ่านออกเสียงสระ จากแผนภูมิสระ 
            2.4  บอกชื่อสระจากเพลงช้าง ฝึกอ่านออกเสียงสระ 
            2.5  ฝึกลีลามือ สระอา เขียนค า ตา งา หาง ช้าง 
        3. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวน 0 
           3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในคาบท่ีแล้วน าเสนอสถานการณ์ปัญหา 
           3.2 ครูเล่าสถานการณ์ปัญหา  “ครูอยากดูว่านักเรียนคนใดมีความแม่นย าบ้าง   
ครูจะจัดแข่งขันการโยนห่วงเป็นกลุ่ม” 
           3.3 ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม (3-5 คน) แล้วครูแจกอุปกรณ์ให้กลุ่มละชุด ได้แก่  เสาส าหรับโยนห่วง  
ห่วงที่ใช้โยน  แบบบันทึกและปากกาเมจิก 
           3.4 ครูติดค าสั่งบนกระดานแล้วครูอ่านค าสั่งให้นักเรียนอ่านตาม  2 รอบ 
          ค าสั่ง  “ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโยนห่วงลงในเสาเมื่อโยนแล้วให้บันทึกผลการโยนทุกครั้ง”   ลงมือ
ปฏิบัติเผชิญปัญหาและหาทางออก 
          3.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติตามค าสั่งและบันทึกผลในแบบบันทึก 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   ท 1.1 ป. 1/1  ท 2.1 ป.1/1  ท 3.1 ป.1/2    ค 1.1 ป 1/1   ค 6.1 ป. 1/1   
ส 1.1 ป.1/1  ส 1.2 ป.1/2  ส 1.2 ป.1/3   ศ 1.1 ป.1/5  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. การลากเส้น ลีลามือ  (เส้นโค้งในทิศทางต่างๆ) การพูดเล่าเรื่อง  การเขียนอิสระ                 
                     2. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวน 0    
                     3. บุคคลส าคัญในวัสวิสาขบูชา ประวัติพระพุทธเจ้า  
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          3.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าแบบบันทึกผลติดแสดงหน้าชั้นเรียน 
          3.7 ครูชวนสนทนาจากผลงานในแบบบันทึกในประเด็น 
               - สนุกหรือไม่ โยนห่วงลงทุกครั้งหรือไม่ เวลาโยนห่วงลงรู้สึกอย่างไร 
               - โยนห่วงลงแล้ว บันทึกอย่างไร (ใช้วาดรูปแทนจ านวนครั้งที่ลง/เขียนตัวเลขแทน) 
               - นักเรียนโยนห่วงไม่ลง นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
               - ถ้าโยนห่วงไม่ลง บันทึกผลอย่างไร (ใช้เครื่องหมายอะไรแทน/เพราะอะไร)     
         3.8   นักเรียนท าแบบฝึกหัดเสริม (แบบฝึกที่ 6)           
 
 
     การเรียนรู้ 
        1. Brain Gym นักเรียนร้องเพลง ช้าง พร้อมแสดงท่าทางประกอบไปรอบๆ ห้องเรียน 
        2. บุคคลส าคัญในวันวิสาขบูชา 
           2.1 ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องบุคคลส าคัญในวันวิสาขบูชา จากการไปถามผู้ปกครอง   
           2.2 ครูน าเสนอ ประวัติพระพุทธเจ้า (ดูวีดิโอ หรือ Learning Object หรืออ่านประวัติ
พระพุทธเจ้าให้ฟัง) 
           2.3 ครูชวนสนทนาและให้นักเรียนเล่าย้อนกลับ  วาดภาพระบายสี “ประวัติพระพุทธเจ้า” และ
น าเสนอผลงาน 
           2.4 ครูน าเสนอภาพการจัดดอกไม้ส าหรับบูชาพระหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดแจกัน  จัดเป็น
กรวย ร้อยเป็นมาลัย เป็นต้น 
           2.5 ครูชวนสนทนาให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและช่วยกันเลือกรูปแบบการจัดดอกไม้ส าหรับ
บูชาพระและให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือก 

    2.6 ครูนัดหมายและมอบหมายงานให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์และดอกไม้ใบไม้น ามาฝึกจัด
ดอกไม้บูชาพระ 
      ก่อนเลิกเรียน 
          1. บันทึกการบ้าน 
          2. การเลือกผู้น าในห้องเรียนครั้งที่ 1 
          3. ท่องบทร้องเล่น/บทร้องกรอง/พยัญชนะ/จ านวนนับ 

   4. สวดมนต์     
 

  
        1. เพลง “ช้าง” 
        2. แบบฝึกที่ 6 
        3.  ห่วง และเสาไม้    
        4. แบบบันทึกการโยนห่วง 
        5. VDO หรือ Learning  Object  ใน แท็บเล็ต วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการ
เรียนรู้ ฉันเป็นเด็กดี เรื่อง พุทธประวัติ 
        6. ภาพการจัดดอกไม้บูชาพระ (ครูเลือกภาพได้ตามความเหมาะสม) 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

 สังเกต 
 - การร่วมกิจกรรม                     
  - การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การร้องเพลง 
- การเลียนแบบการ
เคลื่อนไหว 
- การแสดงท่าทางง่ายๆ
เพ่ือสื่อความหมาย
ประกอบเพลง 
  
 

 ตรวจชิ้นงาน 
- แบบบันทึกการโยน
ห่วง 
- ภาพวาดระบายสีและ 
- เขียนอิสระ “ประวัติ
พระพุทธเจ้า” 
- แบบฝึกท่ี 6 
 

ภาษาไทย 
 - การอ่านออกเสียง 
สระอา 
- บอกสระอาที่ปรากฏ
ในเพลงช้าง 
- การลากเส้น (ลีลามือ) 
 - การเขียนค าสระอา 
 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ
การให้เหตุผลเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องหมายแทน
จ านวน 
 

สังคมศึกษาฯ 
- การตอบค าถาม
เกี่ยวกับประวัติ
พระพุทธเจ้า 
- การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวการจัดดอกไม้บูชา
พระ 

ความเป็นพลเมือง 
-  การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
           ในภาคเช้าวิชาคณิตศาสตร์  กิจกรรมโยนห่วง  อาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของห้องเรียน
และอุปกรณ์ท่ีมี เช่น อาจใช้  กิจกรรมโยนบอลลงตะกร้า  แทน (กิจกรรมที่ใช้ครั้งนี้มุ่งให้นักเรียนเห็น
ความหมายของจ านวน 0) 
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สัปดาห์ที่  3   :  วันวิสาขบูชา 

แผนการสอนวันที่  15                                                           ( เวลา  5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
  

   ก่อนเรียน 
       1. ทักทายยามเช้า  ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  Good morning, สวัสดี, Hi, Hello            
       2. วงกลมแห่งความไว้วางใจ  
       3. เล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
       4. ทบทวนการปฏิบัติตามกติกาห้องเรียน (การพูด/หน้าที่/การช่วยเหลือเพ่ือน-ครู)    
   การเรียนรู้ 
       1. Brain Gym แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แสดงท่าทางเคลื่อนไหวเลียนแบบแมงมุมลาย  
ท่าทางประกอบ 
        2. การพูดเล่าเรื่อง   
            2.1  ครูร้องเพลงหรือเปิดเพลง แมงมุมลาย 
            2.2  ครูติดชาร์ดเพลงหรือเขียนเนื้อหาบนกระดาน 
            2.3  ครูอ่านเนื้อเพลงที่ละวรรค นักเรียนอ่านตาม 
            2.4  ครูร้องท านองเพลง  แมงมุมลาย เช่น  ลา ลา ลา  นักเรียนฝึกร้องตาม 
            2.5  ครูร้องเพลงที่ละวรรคนักเรียนฝึกร้องตามจนสามารถร้องได้ 
            2.6  นักเรียนร้องเพลงพร้อมกันและฝึกแสดงท่าทางประกอบ 
            2.7  สนทนา ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง และให้นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับแมงมุม 
            2.8  ครูแจกใบงานเพลง แมงมุมลาย 
            2.9  สังเกตพยัญชนะจากเนื้อเพลง 
            2.10  ตอบค าถามว่ามีพยัญชนะใดบ้าง 
            2.11  ระบายสีพยัญชนะท่ีบอกด้วยสีแตกต่างกัน เช่น ม-สีเหลือง, ล-สีชมพู เป็นต้น     

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 3.1 ป.1/2 ท 3.1 ป.1/3  ท 4.1 ป.1/1   ค 1.1 ป 1/1  ค 6.1 ป 1/3         
ส 1.1 ป 1/4  ส 1.2 ป.1/3     ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3  ศ 3.1 ป.1/1  ศ 3.1 ป.1/2    ง 1.1 ป.1/1 
ง 1.1 ป.1/2  ง 1.1 ป.1/3     

 

สาระการเรียนรู้ 1. การลากเส้น/ลีลามือ (วงกลมในทิศทางต่างๆ)   
                     2. การพูดเล่าเรื่อง  การเขียนอิสระ           
                     3. จ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็น    
                     4. การจัดดอกไม้บูชาพระ   
                     5. การใช้อุปกรณ์ปลอดภัย/การท างานช่วยเหลือตนเอง (การจัดดอกไม้) 
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        3. รู้จักจ านวน 0-10 : ความหมายของจ านวนจากสิ่งที่มองเห็น 
            3.1 นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงทีผ่่านมา  
            3.2 ครูน าเสนอแบบฝึกบนกระดานและใช้ค าสั่ง“ให้หาจ านวนสัตว์ที่อยู่ในภาพ” 
            3.3 นักเรียนเข้ากลุ่ม ครูแจกบล็อกไม้และอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้แต่ละกลุ่ม และนักเรียนท าแบบฝึก 
แล้วน าแสดงผลงานบนกระดาน 
            3.4 นักเรียนและครูร่วมอภิปรายในประเด็น 
                  -มีวิธีหาจ านวนสัตว์อย่างไร   
                  -จัดระบบผลงานอย่างไร 
               3.5 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเสริมโดยให้นักเรียนเลือกวาดภาพสัตว์ / สิ่งของ (ตามความ
สนใจ) และเขียนแทนจ านวนของสิ่งที่วาดจ านวน 10 ข้อ 
 
 

    การเรียนรู้ 
       1. Brain Gym เคลื่อนไหวด้วยการกระโดดแตะเท้า ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-หน้า-หน้า-หน้า 
       2.  การจัดดอกไม้บูชาพระ 
           2.1 ครูน าเสนออุปกรณ์การจัดดอกไม้บูชาพระ 
           2.2 ครูชวนนักเรียนพิจารณาการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย 
           2.3 ครูสาธิตวิธีจัดดอกไม้บูชาพระ 
           2.4  นักเรียนเข้ากลุ่มเตรียมอุปกรณ์ และวางแผนการท างาน  
           2.5 นักเรียนลงมือจัดดอกไม้บูชาพระ (เป็นรายบุคคล โดยให้กลุ่มช่วยเหลือกัน) และเก็บท าความ
สะอาดให้เรียบร้อย 
           2.6 นักเรียนน าดอกไม้ที่จัดไว้ถวายพระในกิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็นก่อนเลิกเรียน/ในกิจกรรมวัน
วิสาขบูชา  

2.7 ครูให้นักเรียนเตรียมวาดภาพระบายสี (ในวันต่อไป)     
ก่อนเลิกเรียน 

          1. บันทึกการบ้าน  ทบทวนการกล่าวลา การไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่         
     2. ท่องบทร้องเล่น จับปูด า   
     3. สวดมนต์                     
     4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี     

3 ต 

 
1. บทร้องเล่น  จับปูด า   
2. เพลง สวัสดี, แมงมุมลาย,  Hi, Hello 

         3.  ใบงาน เพลงแมงมุมลาย (ครูจัดท าตามความเหมาะสม)  

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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         4.  อุปกรณ์จัดดอกไม้ 
         5. ดอกไม้ส าหรับบูชาพระ (ตามสภาพของท้องถิ่น) 
 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
- การร่วมกิจกรรม 
- เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การสวดมนต์อย่าง
ตั้งใจ 
- การร้องเพลง 
- การแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวเลียนแบบ
แมงมุม  
- การแสดงท่าทาง
ประกอบบทเพลง 

ตรวจชิ้นงาน 
  - ระบายสีพยัญชนะ 
 
 

ภาษาไทย 
- การท่องบทร้องเล่น 
- การถาม-ตอบ เกี่ยวกับ
เนื้อหาของเพลง 

คณิตศาสตร ์
- การอธิบายแนวคิดและ 
การให้เหตุผลวิธีหา
จ านวนสัตว ์
- การอธิบายวิธีและ
เหตุผลการจัดระบบ
ผลงาน 
- การเขียนแทนจ านวน
ของสิ่งที่วาดจ านวน 10 
ข้อ 

สังคมศึกษา ฯ 
- การเล่าประสบการณ์
ความประทับใจ ใน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 

การงานและเทคโนโลยี 
- การใช้อุปกรณ์อย่าง
ปลอดภัย 
- การอธิบายการขั้นตอน
การท างานช่วยเหลือ
ตนเอง 
- การอธิบายแนวคิดการ
จัดดอกไม้บูชาพระ 
 

ความเป็นพลเมือง 
- การปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

ภาคผนวก  สัปดาห์ที่ 3 

      บทร้องเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น ฝนตกเปาะแปะ 
ฝนตกเปาะแปะ  มีแพะเดินมา   แปลกใจจริงหนา  เอ๊ะน้ ามาจากไหน 

มองซ้ายมองขวา  ไม่เห็นจะมีอะไร   เอ๊ะนี่น้ าอะไร    ตกลงมาเปาะแปะ 
 

 

 
 

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

 
 

 

ท่าทางประกอบบทร้อง “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 
        ไข่        -  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 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

     

เพลงช้าง 
ผู้แต่ง  คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง  

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง  
น้อง เคยเห็นช้าง รึเปล่า 

ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆ  
เรียกว่างวง 

มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว 

 

                 เพลง "แมงมุมลาย"  
เนื้อร้อง: อาจารย์ "วิชัย น้อยเสนีย์" 
ท านอง: แปลมาจากเพลงภาษาอังกฤษ  "Itsy Bisy Spider" 

แมงมุมลายตัวนั้น  ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน  
วันหนึ่งมันถูกฝน   ไหลหล่นจากบนหลังคา 
พระอาทิตย์ส่องแสง   ฝนแห้งเหือดไปลับตา  
มันรีบไต่ขึ้นฟ้า หันหลังมาท าตาลุกวาว วาว วาว วาว 

 

บทร้องเล่น  จับปูด า 
จับปูด า  ขย าปูนา   จับปูม้า  คว้าปูทะเล 

 วิ่งไม่ทัน  หกล้มขาเป๋   เหมือนปูทะเล  ยักแย้ยักยัน 
 

บทร้องเล่น โพงพาง 
โพงพางเอย ปลาเข้าลอด      ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง 

โพงพางเอย นกกระยางเข้าลอด   เสือปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง    
กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย 

 

จ านวนผู้เล่น :  เล่นได้ไมจ่ ากัดจ านวนผู้เล่น 
วิธีเล่น :  เลือกคนท่ีเป็นปลา โดยการจับไม้สั้นไม้ยาว เอาผ้าผูกตาคนท่ีเป็นปลา  
แล้วหมุน 3 รอบ ผู้เล่นคนอื่นๆ ล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลม พร้อมร้องเพลง
ประกอบ เมื่อจบเพลงนั่งลง ถามว่า "ปลาเป็นหรือปลาตาย" ถ้าตอบว่า "ปลาเป็น" 
คนท่ีอยู่รอบวงจะขยับเขยื้อนหนีได้ถ้าบอก "ปลาตาย" จะต้องนั่งอยู่เฉยๆ คนท่ีถูก
ปิดตาทายถูกก็ต้องมาเป็นแทน ถ้าทายผิดต้องเป็นต่อไป (ผู้ท่ีเป็นปลา ซึ่งถูกปิดตา
จะต้องทายว่า ผู้ท่ีถูกจับได้เป็นใคร ชื่ออะไร) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Itsy_Bitsy_Spider
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นิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา    1.  พรพิไล  เลิศวิชา. ขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน. เชียงใหม่  :  ธารปัญญา, 2543. 
         2.  http://นิทานอีสป.net 
 

 

 

 

 

นิทาน เรื่อง คนขี้เหนียวกับทองค า 
 

             ชายคนหนึ่งเป็นคนข้ีเหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดินไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมน ามา 
ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทองไว้หลายเเห่งเขาจึงขายสมบัติทั้งหมด 
เเล้วซื้อทองค าเเท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้านเเล้วหมั่นไปดูทุกวัน คนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดูที่หลังบ้าน 
เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสียชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่า ในวันต่อมาก็เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปบอก
เพ่ือนบ้านคนหนึ่งเพ่ือนบ้านจึงเเนะน าประชดประชันว่า"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นทองค าสิ 
เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว" 
 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่า ถ้าไม่น ามาท าให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมเป็นของไร้ค่า 
 
 

 

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

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

You say goodbye. I say hello. 
 

เพลง Hello 

Hello   Hello Hello. Hello, How  do  you  
do?I’m  glad  to  be  with  you. 

And  you  and  you  and  you.La  
 la la la la la la la la 

(New  friend) 
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ใบกิจกรรมประกอบแนวการจัดการเรียนรู้  

ค าชี้แจง 

      1.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าแถวในต าแหน่งที่ก าหนดให้  โดยยืนอยู่ห่างจากจากเสาเป็นระยะทาง  1  
เมตร   ดังรูป 

 

 

  

 
          2.   ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มโยนห่วงลงเสารอบละ  1  ครั้ง 
 3.    สมาชิกคนใดที่โยนห่วงลงเสาให้ไปบันทึกผลการโยน  โดยใช้สีเทียนท าวงกลมรอบเสา 
ในแผนภาพที่ก าหนดให้  ( โดยเมื่อโยนครบทุกคนในแต่ละรอบให้เขียนตัวเลขแสดงจ านวนห่วงที่ลงเสาและ 
จ านวนห่วงที่ไม่ลงเสาในช่องสี่เหลี่ยมที่ก าหนดให้) 
 4.  ให้นักเรียนท ากิจกรรมในข้อ   2  , 3  อีกกลุ่มละ  2  รอบ 
 5.  เมื่อท ากิจกรรมครบ  3  รอบแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มเลือกรอบที่คิดว่าโยนได้ดีที่สุดพร้อมทั้งบอก
เหตุผลในการเลือก 
          6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานต่อเพ่ือนร่วมชั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  เมตร 
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แบบบันทึกผลการโยนห่วง 

     1.  ให้นักเรียนที่โยนห่วงลงเสาลากเส้นท าวงกลมรอบเสา  1  รูป   ต่อการโยนห่วงลงเสา   1  ครั้ง 
     2.   เมื่อสิ้นสุดการโยนห่วงในแต่ละรอบให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจ านวนห่วงที่โยนได้  และไม่ได้ลง
ในช่องสี่เหลี่ยมที่ก าหนดให้ 
 

รอบท่ี  1                  

จ านวนห่วงที่ลงเสา  จ านวนห่วงที่ไม่ลงเสา 

 

 

รอบท่ี  2                

จ านวนห่วงที่ลงเสา  จ านวนห่วงที่ไม่ลงเสา 

 

 

รอบท่ี  3                 

จ านวนห่วงที่ลงเสา  จ านวนห่วงที่ไม่ลงเสา 
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ความหมายของ วันวิสาขบูชา 

ค าว่าวิสาขบูชา  ย่อมาจากค าว่า วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  ดังนั้น 
วิสาขบูชา  จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 
  เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์ส าคัญในวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่าง
กันนับเวลาหลายสิบปี   ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์  3 ประการได้แก่ 

1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 
2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 
3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน 
ในวันที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2542  องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญ 

แห่งโลก 
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สถานการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สวนสัตว์” 
แผนการสอนที่ 11 

 ค าสั่ง : มีอะไร... จ านวนเท่าไร 



 

82 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์  
“เที่ยวป่า” 

   แผนการสอนที ่12 
     ค าสั่ง : มีอะไร ... จ านวนเท่าไร 
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                สถานการณเ์ที่ยวป่า  2  มีอะไร ... จ านวนเท่าไร 
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สถานการณ์เที่ยวป่า 3  มีอะไร ... จ านวนเท่าไหร่
เท่าไร 
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สถานการณ์  
“ไปตลาด” 

แผนการสอนที่ 13 

       ค าสั่ง : มีอะไร ... จ านวนเทา่ไร 
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แบบฝึกที่ 1 
ลีลามือ 

นับและเขียนตัวเลข 0 – 10 
แผนการสอนที่ 11 

      ให้นักเรียนลากเสน้เขียนเลขฮินดูอารบิก 
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แบบฝึกที่ 2 
ลีลามือ 

นับและเขียนตัวเลข ๐ – ๑๐ 
แผนการสอนที่ 11 

      ให้นักเรียนลากเสน้เขียนเลขไทย 
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