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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช 
 

แผนการสอนวันที่ 81                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
3. ทบทวนมารยาทในการฟัง การเคารพสิทธิ/ความรับผิดชอบ/การท าหน้าที่         
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ตบมือ 10 ครั้ง  
2. สระเอีย 
  2.1 ครูร้องบทร้องเล่น หนูมาไว้ผมเปีย 
  2.2 ครูอ่านบทร้องเล่น หนูมาไว้ผมเปีย ทีละบรรทัด เคาะจังหวะตามเสียงร้อง 
  2.3 ครู นักเรียนร้องบทร้องเล่นพร้อมกันพร้อมกับเคาะจังหวะ 2-3 รอบ 
  2.4 ครู นักเรียนร่วมกันสนทนา เรื่อง สระเอีย อ่านออกเสียง เขียน และแจกลูกสะกดค า 
  2.5 นักเรียนช่วยกันหาสระเอียในแผนภูมิบทร้องเล่น น าไปเขียนบนกระดาน นักเรียนร่วมกันอ่านแจก
ลูกสะกดค า 
     2.6 นักเรียนเขยีนสะกดค า เลือกวาดภาพประกอบค าที่ประสมสระเอีย ระบายสีให้สวยงาม 
3. จ านวนที่มากกว่า 10 : ความหมายของ 13 
  3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว  
  การเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา มีกระต่ายอยู่เท่าไร 
  3.2 ครูเล่าเรื่อง “ไปเที่ยวสวนสัตว์” และถามนักเรียนว่า “ไปเที่ยวสวนสัตว์นักเรียนจะเจอสัตว์
อะไรบ้าง” ครนู าเข้าเรื่อง กล่าวถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่สวนสัตว์ คือ กระต่าย และอยากให้นักเรียนช่วยกันหา
จ านวนกระต่ายจากภาพท่ีก าหนดให้  
  3.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูอธิบายค าสั่งและแนะน าอุปกรณ์ 
  ค าสั่ง   1) ให้นักเรียนติดรูปกระต่ายท้ังหมด ลงในสวนสัตว์ที่ก าหนดให้  

ภาคเช้า 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/4  ท 4.1 ป.1/1  
ท 4.1 ป.1/2   ค 1.1 ป.1/2   ส 4.2 ป.1/2  ส 4.3 ป.1/1  ศ 1.1 ป.1/5  ศ 2.1 ป.1/3   ต 1.1 ป.1/3   
ต 1.2 ป.1/1    
 
 สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียงค า, การพูดเล่าเรื่อง, การเขียนสื่อสาร  
                     2. จ านวนที่มากกว่า10 ความหมายของ 13        
                     3. ความส าคัญของวันปิยมหาราช, ความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่างสุจริต       
                     4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทร้อยกรอง    
                     5. ค าศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1 
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                   2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหากระต่าย  
                   3) ให้นักเรียนจัดบล็อกท่ีใช้นับจ านวนกระต่าย แล้วเลือกภาพบล็อกสติ๊กเกอร์แทนจ านวน
กระต่ายติดลงในแบบบันทึกกิจกรรม  
                   4) ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจ านวนกระต่ายลงในแบบบันทึกกิจกรรม  
                   5) นักเรียนน าเสนอผลงาน  
  3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้ค าถามกระตุ้นการคิด เช่น  
                   1) ติดครบไหม ตรวจสอบดูหรือยัง  
                   2) จะหาจ านวนกระต่ายได้อย่างไร  
                   3) จะเขียนตัวเลขแสดงแทนจ านวนกระต่ายอย่างไร 
  3.5 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้น าเสนอ อธิบายแนวคิด เหตุผลการท างานประกอบการ
น าเสนอผลงาน ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน 
 3.6 ร่วมอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของบทเรียนในแต่ละชั่วโมง ประเด็นการ
อภิปรายร่วมกัน คือ  
                    1) ความหมายของ 13 จากการเห็นการมีอยู่ของจ านวนกระต่าย โดยผ่านการหยิบ จับ  
นับรูปกระต่ายและใช้บล็อกแทนจ านวนกระต่าย  
                    2) การเขียนสัญลักษณ์ แทนจ านวนกระต่ายด้วยเลข “13” โดยการอภิปรายจากการ
น าเสนอแนวคิดของนักเรียน จากตัวเลขแทนจ านวนกระต่าย 13 ตัว ด้วยประเด็นค าถามดังนี้ 
  “1 คืออะไร และ 3 คืออะไร ใครมากกว่ากัน” 
 “1 กับ 3 สลับที่กันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด”         
 
 
การเรียนรู้  
1. Brain Gym ปรบมือประกอบบทร้อยกรอง รักเมืองไทย โดยการปรบมือสลับกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ 
2. พระปิยมหาราช  
  2.1 ครูสนทนาเกี่ยวกับบทร้อยกรองแล้วให้นักเรียนดูแผนภูมิภาพพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล 
  2.2 ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวันส าคัญของพระมหากษัตริย์เท่าท่ีรู้จัก 
  2.3 ครูเล่าประวัติวันปิยมหาราชอย่างย่อ ๆ และเล่าพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยใช้รูปภาพ หรือ
สื่อวีดิทัศน์ หรือจาก Tablet 
3. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1 
 3.1  ครูทบทวนค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียน หรือเรียนผ่านมาแล้ว 
          3.2 ครูแจกกระดาษซึ่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ให้นักเรียนดู เช่น ทรงกลมสีแดง  สี่เหลี่ยมสีเขียวแล้ว
ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักแต่ละรูปทรงเหล่านี้หรือไม่ โดยใช้ค าถาม What is this? 
          3.3  ครูถามนักเรียนว่าแต่ละรูปทรงมีสีอะไรบ้าง 
          3.4  ครูน ารูปทรงต่าง ๆ บัตรค าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจกให้นักเรียนคนละ 1 ชิ้น 
          3.5  ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับรูปทรงต่าง ๆ  ค าศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละ
รูปทรง 

ภาคบ่าย 
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          3.6 ให้นักเรียนที่มีบัตรรูปทรงต่าง ๆ ตามที่ครูบอก เช่น ครูบอกว่ารูปทรงกลม ให้นักเรียนที่มี
รูปทรงกลม  บัตรค าภาษาไทยและบัตรค าภาษาอังกฤษของรูปทรงกลมชูขึ้นให้เพ่ือน ๆ ดู ท าเช่นนี้ทุกค า 
         3.7 ให้นักเรียนอาสาสมัครหยิบรูปทรงต่าง ๆ มายืนหน้าชั้นเรียนทีละรูป  ครูหยิบบัตรค าศัพท์ค านั้น
ชูให้นักเรียนดูพร้อมออกเสียงให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนพูดตาม เช่น ทรงกลม  circle พูดสลับภาษาไทย 
– อังกฤษ,  อังกฤษ – ไทย   3 – 4 ครั้ง ฝึกพูดเช่นนี้จนครบทุกค า (Circle, square, triangle, star) 

         3.8  ครูชูบัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษทีละค า พร้อมกับถามว่า What shape is it? ให้นักเรียนที่มีบัตร
ค าศัพท์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและบัตรรูปทรงเดียวกันกับค าศัพท์ที่ครูชูขึ้นบอกพร้อมทั้งบอกรูปทรง
นั้น ด้วยประโยค It’s a _________. เช่น ครูชูบัตรค า triangle  นักเรียนที่มีบัตรภาพสามเหลี่ยม               
บัตรค าศัพท์ภาษาไทย  บัตรค าศัพท์อังกฤษชูขึ้นและพูดพร้อมกันว่า It’s a triangle. ท าเช่นนี้ทุกค า 
         3.9  แจกใบงานให้นักเรียนระบายสีรูปทรงต่าง ๆตามที่ก าหนด เช่น ระบายสีแดงรูปวงกลม  สีฟ้า
รูปดาว เป็นต้น 
         3.10  ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ 
         3.11  น าผลงานนักเรียนติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน และแนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้องเล่น 
4. สวดมนต์     
      
 
1. บทร้อยกรอง  “รักเมืองไทย” 
2. บทร้องเล่น “หนูมาไว้ผมเปีย” 
3. สถานการณ ์ “มีกระต่ายอยู่เท่าไร” 
4.  ใบงานระบายสีรูปทรง 
5  ภาพสวนสัตว ์
6. สติ๊กเกอร์ 
7. บล็อก กลุ่มละ 20 บล็อก 
8. รางบล็อก กลุ่มละ 25 ราง 
9. รูปบล็อก /รูปทรง  (Circle, square, triangle, star) 
10. ภาพพระมหากษัตริย์ 9 รัชกาล 
11. ภาพพระราชกรณียกิจหรือสื่อวีดิทัศน์ของพระปิยมหาราช 
 
 
 

สื่อการเรียนรู้         
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วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ตรวจชิ้นงาน 
- ใบงานระบายสีรูปทรง 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียง การ
เขียนสะกดค า การบอก
ความหมายของค า  
- การเขียนสื่อสาร 
- พูดเล่าเรื่องจาก
ประสบการณ์ 

คณิตศาสตร ์
- การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ 
 

สังคมศึกษา ฯ 
- การบอกความส าคัญ
ของวันปิยมหาราช 
- การบอกความจ าเป็นที่
คนไทยต้องประกอบ
อาชีพสุจริต 

ศิลปะ 
- การวาดภาพ ระบายสี 
- การท่องบทกลอน 

ภาษาอังกฤษ 
- การปฏิบัติตามค าสั่ง 
และการใช้ค าสั่งใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน 
- เลือกภาพตรงตาม
ความหมายของค าและ
กลุ่มค าที่ฟัง 
-พูดโต้ตอบด้วยค าสั้น ๆ 
ง่าย ๆ 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การสะท้อนการเคารพ
สิทธิ การท าตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช 
 

แผนการสอนวันที่ 82                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
3. ทบทวนมารยาทในห้องเรียน การเคารพสิทธิ/ความรับผิดชอบ/การท าหน้าที่ 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym บทร้อง เล่นผมเปีย 
2. ครูและนักเรียนร่วมกันท่องบทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี” ประกอบจังหวะ 
 2.1 ครูแจกใบงาน “หนูมากะหนูมี” ให้นักเรียนวงกลมรอบค าท่ีประสมด้วยสระเอีย แล้วน ามาเขียนใน
ตารางข้างล่าง 
 2.2 นักเรียนร่วมกันหาค าที่ประสมสระเอีย แล้วน าไปเขียนบนกระดาน 
 2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนช่วยกันหาค าที่ประสมสระเอีย กลุ่มละ 2-3 ค า น าไป 
สร้างค าใหม่ เช่น เสีย เป็น ท้องเสีย เสียใจ น้ าเสีย เปีย เป็น หางเปีย ผมเปีย ฯ 
 2.4 นักเรียนเลือกค าใหม่ไปแต่งประโยคตามใจชอบ แล้ววาดภาพระบายสีประกอบ 
เช่น ผมเปีย เป็น พ่ีไว้ผมเปีย ท้องเสีย เป็น พ่อท้องเสีย 
3. จ านวนที่มากกว่า 10 : ความหมายของ 13 (ต่อ) 
     3.1 ครูติดผลงานของนักเรียนจากชั่วโมงท่ีแล้วร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เรียนผ่านมา 
     3.2 แบ่งกลุ่มนักเรียน ครูแจกผลงานเดิมคืนให้ทุกกลุ่ม พร้อมแจกอุปกรณ์ให้ ครูอธิบายให้นักเรียนใน
กลุ่มช่วยกันท ากิจกรรมต่อ (อุปกรณ์ที่แจกให้ได้แก่ บล็อก กระดาษปรู๊ฟ และสีเทียน) 
  3.3 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูการปฏิบัติและใช้ค าถามกระตุ้น ดังนี้   

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/5  ท 4.1 ป.1/2  ค 1.1 ป.1/2 
ค 6.1 ป.1/4   ส 4.3 ป.1/1  ส 4.2 ป.1/2   ส 4.1 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   ต 1.1 ป.1/3   ต 1.2 ป.1/1    

สาระการเรียนรู้  1. การอ่านออกเสียง การสะกดค า มารยาทในการฟัง    
                      2. การเปรียบเทียบจ านวนและการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์    
                      3. พระปิยมหาราช อาชีพสุจริต ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว    
                      4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอนและการแสดงท่าทางประกอบ  
                      5. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1 
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         1) ตรวจสอบกระต่ายว่ายังอยู่ครบหรือไม่  
          2) เราหาจ านวนกระต่ายได้หรือยัง หาได้อย่างไร  
          3) ตรวจสอบว่า เราเขียนตัวเลขแสดงแทนจ านวนกระต่ายอย่างไร 
 3.4 นักเรียนติดแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้น าเสนอ อธิบายแนวคิด เหตุผล  
การท างานประกอบการน าเสนอผลงาน ครูและเพ่ือนฟังการน าเสนอ และร่วมกันสะท้อนผลงาน 
 3.5 ร่วมอภิปรายเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของบทเรียนในแต่ละชั่วโมง ในประเด็น 
ต่อไปนี้  
         1) ความหมายของ 13 จากการเห็นการมีอยู่ของจ านวนกระต่าย โดยผ่านการหยิบ จับ นับรูป
กระต่ายและใช้บล็อกแทนจ านวนกระต่าย  
         2) การเขียนสัญลักษณ์ แทนจ านวนกระต่ายด้วยเลข “13” โดยการอภิปรายจากการน าเสนอ
แนวคิดของนักเรียน จากตัวเลขแทนจ านวนกระต่าย 13 ตัว ด้วยประเด็นค าถาม ต่อไปนี้ 
 “1 คืออะไร และ 3 คืออะไร ใครมากกว่ากัน” 
 “1 กับ 3 สลับที่กันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด” 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงประกอบท่าทาง 
2. พระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) 
  2.1 ครูน าเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) โดยใช้ภาพประกอบและเล่า
เรื่องให้ฟัง 
  2.2 นักเรียนออกมาเล่ากิจกรรมที่นักเรียนท าเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ 
 2.3 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพระราชกรณียกิจ 
  2.4 ครูและนักเรียนสนทนาเก่ียวกับ “ทาส” โดยเชื่อมโยงไปสู่ “ความจ าเป็นที่คนต้องท างานอย่าง
สุจริต”  
  2.6 ให้นักเรียนไปสอบถามผู้ปกครองเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาชีพที่สุจริตในชุมชนและประวัติ การประกอบ
อาชีพของครอบครัวตนเอง 
  3. การบอกชื่อค าศัพท์เกี่ยวกับรูปทรงต่าง ๆ : shape 1 
         3.1  ครูทบทวนค าศัพท์   “Circle, square, triangle, star”  “ Pen, pencil, book, school bag, 

chair”  โดยให้นักเรียนหยิบสิ่งของในห้องเรียนพร้อมพูดค าศัพท์ 
        3.2  ครูให้นักเรียนฝึกซ้ าเป็นกลุ่มและเป็นคู่ โดยใช้สถานการณ์ ต่อไปนี้  
 

 

 

 

ภาคบ่าย 
 

    What shape is it?   
    It’s a ______.(circle, square, triangle, star) 
    Give me a ___________.  
    Here you are. 
    Thank you. 
    You’re welcome. 

 

    What is it?   
    It’s a ______.(pen, pencil, book, 
ruler , bag) 
    Give me a ___________.  
    Here you are. 
    Thank you. 

    You’re welcome. 
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ให้นักเรียนท าเช่นนี้จนครบทุกค า (สลับกันถามและตอบ)  
         3.3  นักเรียนท าพจนานุกรมภาพ จากค า  “circle, square, triangle, star”   

ก่อนเลิกเรียน 
1.  สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป  
2.  บันทึกการบ้าน 
3.  สะท้อนการใช้ทรัพยากรห้องเรียนให้ประหยัด/คุ้มค่า 
4.  ท่องบทร้อยกรอง แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน 
5.  สวดมนต์ 
 
 
1. บทร้อยกรอง “แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน” 
2. บทร้องเล่น “ผมเปีย”  บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี” 
3. ใบงาน หนูมากะหนูมี 
4. บล็อก กลุ่มละ 20 บล็อก 
5. ภาพพระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต 
การร่วมกิจกรรม  

 ตรวจชิ้นงาน 
พจนานุกรมภาพ 

ภาษาไทย 
- การอ่านออกเสียงค า 
การเขียนสะกดค า และ
การบอกความหมายของ
ค า 
- มารยาท ในการฟัง 

คณิตศาสตร ์
- การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ 
- การใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ฯ 
- การบอกพระราช
กรณียกิจของพระปิย
มหาราช (รัชกาลที่ 5) 
- การบอกประวัติ 
ความเป็นมาของตนเอง
และครอบครัว 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน 
- การแสดงท่าทาง
ประกอบการท่อง        
บทกลอน 
 

ภาษาอังกฤษ 
- การปฏิบัติตามค าสั่ง 
และการใช้ค าสั่งใน
สถานการณ์ในห้องเรียน 
- การอ่านออกเสียงและ
การสะกดค า 
- การพูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่อง
ใกล้ตัว 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การสะท้อนการเคารพ
สิทธิ การท าตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
- การสะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน 

 

 
 
 
 

ส่ือการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช 
 

แผนการสอนวันที่ 83                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าเหตุการณ์ 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” ท าท่าทางประกอบเพลง 
2. ค าประสมสระเอียะ 
  2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี” 
  2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับค าท่ีประสมสระเอีย สระเอียะ  
  2.3 ครูและนักเรียนโยงค าประสมด้วยสระเอีย ไปยังค าท่ีประสมสระเอียะ แล้วฝึกอ่านออกเสียง 
 2.4 นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดค าท่ีประสมสระเอียะในบทอ่าน  
 2.5 ครูติดแถบประโยคอ่านน าให้นักเรียนอ่านตาม (ดูในบทอ่าน)  
  2.6 ครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคปากเปล่า และเล่มเกมหาค าประสมด้วยสระเอียะ ให้นักเรียนนับจ านวน
ค าใหม่จากท่ีสร้างข้ึนมาเปรียบเทียบกันและใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบ 
3. จ านวนที่มากกว่า 10 : จ านวน 16 กับ 20 
  3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแล้ว เกี่ยวกับจ านวนแมลงปอและสัญลักษณ์
แทนจ านวนแมลงปอ 
  3.2 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูแจกบล็อก กระดาษบรู๊ฟ และสีเทียน ให้นักเรียน  
 เข้าสู่สถานการณ์ป๎ญหา “ลูกอมกับมังคุด” 
  3.3 ครูแจกภาพสถานการณ์ “ลูกอมกับมังคุด” ให้กลุ่มละ 1 แผ่น แล้วครูเล่าสถานการณ์  
“ครูมีลูกอมและมังคุดแต่ครูไม่รู้ว่ามีอย่างละจ านวนเท่าไร” 
  3.4 ครูแจกค าสั่ง ครูอ่านค าสั่งนักเรียนอ่านตามพร้อมกัน 2 รอบ  
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 1.1 ป.1/1  ท 1.1 ป.1/2   ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/2   
ท 3.1 ป.1/3   ท 3.1 ป.1/5   ค 1.1 ป.1/2   ค 6.1 ป.1/3   ส 4.1 ป.1/1   ส 4.1 ป.1/3    
ศ 2.1 ป.1/3   ศ 3.1 ป.1/1    ศ 3.1 ป.1/2  พ 3.2 ป.1/2 

สาระการเรียนรู้ 1. การอ่านออกเสียง, การเขียนสื่อสาร, การพูดแสดงความคิดเห็น  
                     2. จ านวนที่มากกว่า 10 : จ านวน 16 กับ 20     
                     3. ประวัติความเป็นมาของตนเอง การนับช่วงเวลาตามปฏิทิน    
                     4. การปฏิบัติตามกติกาการเล่นเกม     
                     5. การท่องบทกลอนและการแสดงท่าทางประกอบ 
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 ค าสั่ง 
  1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาจ านวนลูกอมและมังคุด  
  2) ครูอธิบายกติกาการต่อบล็อกให้ต่อยาวได้ครั้งละไม่เกิน 10 อัน 
  3) ให้นักเรียนจัดบล็อกท่ีใช้นับจ านวนลูกอมและมังคุดแล้วเลือกภาพบล็อกที่แทนจ านวนลูกอมและ
มังคุด น าไปติดในแบบบันทึกกิจกรรม  
  4) ให้นักเรียนเขียนตัวเลขแทนจ านวนลูกอมและมังคุด ในแบบบันทึกกิจกรรม  
  5) นักเรียนน าเสนอผลงาน  
  3.5 นักเรียนลงมือปฏิบัติครูเดินดูการปฏิบัติและใช้ค าถามกระตุ้นการคิด เช่น  
        1) จะหาจ านวนลูกอมกับมังคุดได้อย่างไร  
        2) จะจดับล็อกอย่างไรดี  
        3) จะเขียนตัวเลขแทนจ านวนลูกอมและมังคุดเป็นอย่างไร 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลง โอ้เจ้าดอกลั่นทม และแสดงท่าทางประกอบเพลง 
2. ประวัติตนเองและอาชีพของคนในครอบครัว 
  2.1 ครูและนักเรียนทบทวนพระราชกรณียกิจพระปิยมหาราชกับความเจริญของประเทศ 
  2.2 ครูให้นักเรียนออกมารายงานปากเปล่าอาชีพสุจริตในชุมชน  
    2.3 ครูสุ่มนักเรียน 3-5 คน มาน าเสนอประวัติการประกอบอาชีพครอบครัวของฉัน 
 2.4 ครูถามว่าใครเกิดเดือนนี้บ้าง หรือใครเกิดวันที่ 23 ตุลาคม  
  2.5 ครูแจกบัตรค าทั้ง 12 เดือนให้นักเรียนถือไว้ แล้วครูเรียกชื่อเดือนโดยให้ผู้เรียนน ามาติดบนกระดาน 
โดยพิจารณาล าดับก่อนหลังจนครบ 12 เดือน ครูอธิบายล าดับของเดือนในหนึ่งปี 
  2.6 ครูให้นักเรียนติดชื่อตนเองลงในตารางเดือนที่ตรงกันวันเกิดโดยเรียบล าดับตามวันเกิด  
    2.7 ครูสรุปให้นักเรียนเห็น เส้นเวลา “time line” การเกิดของนักเรียนในห้องเรียน 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้ทรัพยากรให้ประหยัด/คุ้มคา่  
4. ท่องบทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟัน” 
5. ท่องสูตรคูณ   
6. สวดมนต์  
 
 
1. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟัน” 
2. บทร้องเล่น “หนูมากะหนูมี” 
3. เพลง “สวัสดีแบบไทย” เพลง “ดั่งดอกไม้บาน” เพลง “โอ้เจ้าดอกลั่นทม” 
4. สถานการณ์ “ลูกอมกับมังคุด” 
5. เกมหาค าประสมด้วยสระเอียะ 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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6. บทอ่านสระเอียะ 
7. บล็อก 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
การร่วมกิจกรรม  

ภาษาไทย 
- การอ่านออก การบอก
ความหมายของค า 
- การเขียนสื่อสาร 
- การตอบค าถามและ
เล่าเรื่อง การแสดงความ
คิดเห็น 
- มารยาทในการฟัง  

คณิตศาสตร ์
- การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ 
- การให้เหตุผล 

สังคมศึกษา ฯ 
- การนับช่วงเวลา ตาม
ปฏิทิน 
- การบอกประวัติความ
เป็นมาของตนเอง 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การปฏิบัติตนตาม
กติกาการเล่นเกม 
- การท่องบทกลอนและ
การแสดงท่าทาง
ประกอบ 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
- การสะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรียน 
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช 
 

แผนการสอนวันที่ 84                                                             (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym นักเรียนร้องเพลง “วน”  แสดงท่าทางประกอบ  
2. สระเอียะ  
 2.1 นักเรียนอ่านบทอ่าน สระเอียะ  
 2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาการแจกลูกสะกดค าที่ประสมสระเอียะ 
  2.3 ครูและนักเรียนน าอักษร ประสมเอียะ แล้วฝึกอ่านปากเปล่า 
  2.4 นักเรียนเขียนค าที่ประสมสระเอียะลงในสมุด 
  2.5 สร้างค าใหม่จากค าที่ประสมสระเอียะ ครูเขียนบนกระดาน ฝึกอ่านค าที่เขียน แล้ว 
ให้นักเรียนคัดค าลงในสมุด 
3. จ านวนที่มากกว่า 10 : จ านวน 10 กับ 20 
 3.1 ครูจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากชั่วโมงท่ีแล้ว 
 3.2 ครแูละนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ท าในชั่วโมงท่ีแล้ว เกี่ยวกับจ านวนลูกอม 
กับมังคุด การเขียนตัวเลขแทนจ านวนของลูกอม และมังคุด 
 3.3 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรับผลงานพร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ 
บล็อกกลุ่มละ 20 บล็อก เงื่อนไขการใช้บล็อก  “ให้บล็อก 1 ชุด มีบล็อกต่อกันไม่เกิน 10  อัน” กลุ่มละ 2 
ราง แบบบันทึกกิจกรรม กระดาษบรู๊ฟ สีเทียน 
 3.4 ครูอธิบายให้นักเรียนท ากิจรรมต่อเนื่อง 
  1) ครูอธิบายกติกาการต่อบล็อก 1 ชุด ต่อได้ 10 อันเท่านั้น 
  2) ตรวจสอบจ านวนของลูกอม กับมังคุด 
  3) จัดบล็อกที่ใช้แทนจ านวนลูกอมกับมังคุดและตรวจสอบการติดภาพบล็อกแทนลูกอมกับมังคุดใน
แบบบันทึกกิจกรรม 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3   ค 1.1 ป.1/2  ศ 2.1 ป.1/3 
ศ 2.1 ป.1/4  ศ 3.1 ป.1/2 

 

สาระการเรียนรู้ 1. การตอบค าถาม, การพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนสื่อสาร มารยาทในการเขียน  
                     2. จ านวนที่มากกว่า 10 : จ านวน 10 กับ 20     
                     3. การท่องบทกลอน การแสดงท่าทางประกอบ การร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน 

 



478 

 4) พูดคุยเก่ียวกับการเขียนตัวเลขแทนจ านวนลูกอมกับมังคุดและตรวจสอบตัวเลขท่ีเขียนในใบ
กิจกรรม 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลง “ฉัน ฉัน ฉัน” และท าท่าประกอบเพลง 
2. สรุปบทเรียนวันส าคัญของชาติ 
 2.1 นักเรียนเล่าประสบการณ์เข้าร่วมพิธีในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  
 2.2 นักเรียนเสนอแนวคิดในการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณงามความดีของพระองค์ท่านและ
พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน  
  2.3 นกัเรียนร่วมกันวาดภาพความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่าน หรือการแสดงตนเป็นคนดีต่อพระองค์
ท่าน  
     2.4 แบ่งกลุ่มเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด จัดแสดงไว้ในห้องเรียน 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน เช่น  แมวเหมียว 
4. ให้ปลูกต้นไม้คนละ1 ต้น 
5. สวดมนต์      
 
 
1. บทอาขยาน “แมวเหมียวแยกเข้ียวยิงฟัน” 
2. เพลง “วน” เพลง “ฉัน ฉัน ฉัน” 
3. บทอ่าน สระเอียะ 
4. บล็อก 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  

ภาษาไทย 
- การเขียนสื่อสาร 
- การตอบค าถามและ
การเล่าเรื่อง  
- การพูดแสดงความ
คิดเห็น 

ศิลปะ 
- การท่องบทกลอนและ
การแสดงท่าทาง
ประกอบ 
- การร่วมกิจกรรมดนตรี
อย่างสนุกสนาน 

คณิตศาสตร ์
- การเปรียบเทียบและ
เรียงล าดับจ านวนนับ 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 

  

 

 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่ 17 : วันปิยมหาราช 
 

แผนการสอนวันที่ 85                                                              (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายยามเช้า สวัสดีครับ/ค่ะ Hi, Hello, Good morning, How are you today? 
2. เล่าข่าวสั้นๆ/เหตุการณ์  
การเรียนรู ้
1. Brain Gym ร้องเพลงพร้อมท าท่าทางประกอบบทเพลง สายฝน 
2. ค าประสมสระเอียะ เอีย 
  2.1 นักเรียนท่องบทร้องเล่น “ผมเปีย” “หนูมาไว้ผมเปีย” 
  2.2 ครูก าหนดค าที่ประสมสระเอีย สระเอียะ สระเอา สระอือ ฯ  
  2.3 นักเรียนร่วมกันอ่านแจกลูกสะกดค าท่ีก าหนดให้ในข้อ 2.2 
  2.4 นักเรียนน าค าที่เรียนมาเขียนแผนผังความคิด  
  2.5 นักเรียนน าค าที่เลือกในแผนผังความคิดมาแต่งประโยค (1 ค าแต่งได้หลายประโยค)  
  2.6 ครูให้นักเรียนเขียนประโยคบนกระดาน ฝึกอ่านประโยคพร้อมกัน 
  2.7 นักเรยีนคัดประโยคลงในสมุด 
3. จ านวนที่มากกว่า 10 
 3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่เรียนในชั่วโมงท่ีแล้วเกี่ยวกับการหาจ านวนและเขียน
ตัวเลขแทนจ านวนของลูกอม กับมังคุด 
 3.2 ครูอธิบายกติกาการต่อบล็อก แต่ละครั้งให้ต่อกันได้ไม่เกิน 10 อัน 
 3.3 ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มแล้วครูแจกอุปกรณ์ได้แก่ บล็อกกลุ่มละ 20 อัน แบบบันทึกกิจกรรม ภาพ
บล็อก สติ๊กเกอร์และปากกาเมจิก ครูแจกใบงาน “เขียนอย่างไรดี” 
 3.4 นักเรียนลงมือปฏิบัติ ครูเดินดูและใช้ค าถามกระตุ้นการคิด เช่น  

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ท 2.1 ป.1/1  ท 2.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/2  ท 3.1 ป.1/3  ท 4.1 ป.1/1 
ท 4.1 ป.1/2  ค 1.2 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 
พ 3.1 ป.1/2  พ 3.2 ป.1/1   พ 3.2 ป.1/2  พ 4.1 ป.1/2  พ 5.1 ป.1/1   พ 5.1 ป.1/2  

 

สาระการเรียนรู้ 1. การคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร การตอบค าถาม การเล่าเรื่อง และพูดแสดงความ
คิดเห็น การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า   
                     2. การบวกจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20  
                     3. การเล่นเกม การปฏิบัติตามกฎกติกา การระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุ    
                     4. การวาดภาพระบายสี การท่องบทกลอน และแสดงท่าทางประกอบ การร่วม
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
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          1) จะหาจ านวนได้อย่างไร  
          2) จะเขียนตัวเลขแทนได้อย่างไร 
 3.5 นักเรียนน าผลงานกลุ่มติดแสดงหน้าชั้นเรียน ครูให้น าเสนอผลงานทีละกลุ่ม ครูและเพ่ือนฟังการ
น าเสนอและร่วมสะท้อนผลงาน 
 3.6 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปในประเด็น วิธีหาจ านวนวิธีการจัดบล็อกลงในราง การเขียน
ตัวเลขแทนจ านวน 
     3.7 นักเรียนท าแบบฝึกที่ 49 
 
 
การเรียนรู ้
1. Brain Gym เพลงสายฝน ประกอบท่าทาง สนทนาจากเนื้อเพลง 
2. การป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ  
  2.1 ครูน ารูปภาพอุบัติเหตุ ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดข้ึนให้นักเรียนดู แล้วสนทนาเก่ียวกับรูปภาพ
แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยตามรูปภาพที่ก าหนดและนักเรียน
น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
 2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 
 2.3 ครูทบทวนการป้องกันอุบัติเหตุและกติกาการเล่น 
    2.4 นักเรียนอบอุ่นร่างกาย และแบ่งกลุ่มเล่นเกม เก็บดอกไม้ใส่ตะกร้า (วิ่งเก็บของ)  
    2.5 ครูและนักเรียนสะท้อนการเล่นเกมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ กติกาและผลที่เกิดขึ้น 
ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน บทร้อยกรอง นับเลขไทย อังกฤษ 1-20 
4. ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
5. สวดมนต์ 
6. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
1. บทร้องเล่น “ผมเปีย”  บทร้องเล่น “หนูมาไว้ผมเปีย” 
2. เพลง “สายฝน” 
3. แบบฝึกที่ 49 
4. เกมเกบ็ดอกไม้ใส่ตะกร้า 
5. บล็อก 
6. ใบงาน เขียนอย่างไรดี 
7. ภาพบล็อก 
8. ภาพอุบัติเหตุ  
9. ภาพวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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10. สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล าดับที่ 7 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
 

วัดและประเมินผล 

สังเกต  
- การร่วมกิจกรรม  
 

ตรวจชิ้นงาน 
- แบบฝึกที่ 49 

ภาษาไทย 
- การคัดลายมือ 
- การเขียนสื่อสาร 
- การตอบค าถาม การ
เล่าเรื่อง และพูดแสดง
ความคิดเห็น 
- การเขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า 

คณิตศาสตร ์
- การบวกจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 20 
 

ศิลปะ 
- การวาดภาพระบายสี 
- การท่องบทกลอน และ
แสดงท่าทางประกอบ 
การร่วมกิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
- การเล่นเกม การปฏิบัติตามกฎกติกา 
การระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุ 

ความเป็นพลเมือง 
- การเล่าเหตุการณ์ประจ าวัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
    ครูแนะน าให้นักเรียนทบทวนบทเรียน หรือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเรื่องที่เก่ียวกับบทเรียนที่ผ่าน
มาใน แท็บเล็ต   ในช่วงว่างภาคบ่าย คนละ 10-20 นาท ีแล้วรายงานปากเปล่าให้ครูและเพ่ือนฟัง 
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ภาคผนวก สัปดาห์ที่ 17 

บทร้องเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น หนมูากะหนูมี 

หนูมา  มานี่ซิ  สระอิ  มะลิลา 
หนูมี  หนมีาหา    สระอา มาดูซิ 

 



483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น “นกกระจอก” 

      นกกระจอกกระจ้อยร่อยกระจิ๊ดริด    กระพือปีกอันน้อยนิดกระโจนข้าม  
  กระฉับกระเฉงเร็วรวดในทุกยาม    กระทั่งข้าม สายลมแรง ลิ่วแทรกไพร  
  หาใช่นกกระจอกจักงอกง่อย      ตัวน้อยน้อยหาอาหารกลางเมืองใหญ่  
  เกาะกกเสาไฟฟ้าดั่งกิ่งไทร       หากินไปในชุมชน คนก้าวเดิน  
  ใจที่กล้าพาพ้นความหิวโหย     จิกขโมยฉกขยะมหินีเหิน  
  ฉะความกลัวรวมความกล้ากระโดดเดิน   บ้างก็เพลินบินเล่นลัดเลาะตาม  
  นกตัวน้อยใจนั้นหาน้อยไม ่   สุดยิ่งใหญ่ด้วยแรงหมั่นมิพรั่นขาม  
  เหมือนดั่งคนจักชนะไดทุ้กยาม  หากจิตปรามปลดความกลัวปลิดสิ้นไป  

 

                          

                             บทร้องเล่น  จันทรเ์จา้ 
              จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า      ขอข้าวขอแกง 
             ขอแหวนทองแดง               ผูกมือนอ้งข้า 
             ขอช้างขอม้าให้น้องข้าข่ี       ขอเก้าอ้ีให้น้องข้านั่ง     
             ขอเตียงตั้งใหน้้องข้านอน      ขอละครให้น้องข้าดู 
             ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด       ขอยายเกิดเลี้ยงดูข้าเอง 
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บทอาขยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทร้องเล่น “หนมูาไว้เปีย” 

หนูมาไว้ผมเปีย อย่างัวเงยี เสียเวลา  
หนูมีมาคอยท่า เร็วหนูมาอย่าหน้าเสีย  
หนูมีเขาแวะมา ชวนตามหาไก่ตัวเมีย  
สีเทาตัวเตี้ย เตี้ย ไกต่ัวเมยีตัวสีเทา 

 

บทอาขยาน “แมวเหมยีวแยกเขี้ยวยิงฟ๎น” 
แมวเอ๋ย แมวเหมียว   รูปร่างปราดเปรียวเป็นหนักหนา 

ร้องเรียกเหมียว เหมียว เดี๋ยวก็มา  เคล้าแข้ง เคล้าขา น่าเอ็นดู 
รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง    ค่ า ค่ า ซ้ านั่งระวังหนู 
ควรนับว่ามันกตัญํ ู    พอดูเอาไว้ ใส่ใจเอย 

 

 

 

 

 

บทอ่าน 

เด็กน้อยสวมรองเท้าเกี๊ยะไปซื้อขนมเปี๊ยะ 
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เพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลง กิ่งก้านใบ 

กิ่ง  ก้าน  ใบ ชะ ชะ 
ใบ  ก้าน  กิ่ง 

ฝนตกลงมาจริงๆ ชะ ชะ 
กิ่ง  ก้าน  ใบ 

 

เพลง ดอกลั่นทม  
โอ้เจ้าดอกลั่นทม   ฉันเคยเด็ดดม 

ฉันเคยเด็ดเล่น      เด็ดเช้า เด็ดเย็น 
ฉันเคยเด็ดเล่น    เด็ดดม เด็ดดม 

 

 
เพลง ฉัน ฉัน ฉัน 

ฉัน ฉัน ฉัน 
บ้านฉันนั้นมีหลายคน 
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน 

เอาว่าไชยามาเล (ซ้ า) 
มีพ่อมีแม่มีฉัน 

 
เพลง วน  

วน  วน  วน   
      พวกเราวนหมุนไปรอบตัว(ซ้ า) 
    จับมือ จับหัว จับไหล ่มาจับหัวใจ 
      อุ๊ย!งง (ซ้ า) 

เพลง สายฝน 
   เสียงฝนหล่นจากฟากฟ้า   สาดซัดมาหนาวเย็นกระไร 
   พวกเราอย่าออกไปไหน    ถ้าเปียกฝนไปจะเปน็หวัดเอย 

ฮัดเช้ย   ฮัดเช้ย  ฮัดเช้ย 
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นิทาน 

นิทาน เรื่องความสามคัคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามัคคีของมด 

   มีแมลงตัวหนึ่งได้ตกลงท่ามกลางฝูงมด จ านวน 10 ตัว แม้ว่าแมลงจะมีขนาดใหญ่
กว่ามด แต่เมื่อถูกฝูงมดรุมกัด ในขณะท่ีมันพยายามดิ้นเพ่ือให้รอดพ้นจากการท าร้าย แต่แมลงตัว
ใหญ่ก็ท าได้แค่เพียงสะบัดให้มด 5 ตัว หลุดออกไปเท่านั้น ในขณะนั้นมดฝูงใหญ่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว 
ก็มารุมกัดแมลง จนมันต้องพ่ายแพ้ถึงแก่ความตายในที่สุด 
      ฝูงมดช่วยกันแบกซากแมลงกลับรัง ในระหว่างทาง มดตัวหนึ่งก็ได้อวดอ้างถึงความสามารถ 
ของตน โดยการตรงเข้าไปแบกหนวดครึ่งเส้นของแมลง  แต่ปรากฏว่าแม้เพียงหนวดครึ่งเส้นของ
แมลง มันก็ไม่สามารถที่จะแบกได้ ครั้นเมื่อมันมองเพื่อน ๆ ท่ีช่วยกันแบกแมลงยักษ์กลับรังอย่าง
สบาย มันจึงตะโกนเรียกเพื่อน ๆ มาช่วยกันแบกหนวดท่ีมันไม่สามารถจัดการได้ เมื่อเพื่อน ๆ 10 ตัว 
มาช่วยกันก็สามารถแบกหนวดแมลงกลับรังได้ราวกับไม่ได้แบกอะไรเลย 

นิทาน เรื่อง วัวสามสหาย 

ครั้งหนึ่งยังมีวัวอยู่สามตัว เป็นเพื่อนท่ีดีมีความเกี่ยวข้องที่สามัคคีต่อกัน  
วัวท้ังสามอาศัยอยู่ในทุ่งกว้างท่ีป่าใหญใ่นแอฟริกา วัวท้ังสามตัว จะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็น
เวลากินหญ้าหรือแม้แต่ในเวลานอน ก็จะอยู่ในท่ีท่ีใกล้ ๆ กันอยู่ตลอดเวลา มีอยู่ในวันหนึ่ง 
ในขณะท่ีวัวท้ังสามตัวก าลังรวมกลุ่มกันยืนกินหญ้าอยู่นั้น ก็มีสิงโตหิวโซตัวหนึ่งเดินผ่านมาและ
ได้เห็น มันหมายท่ีจะบุกเข้าจับกินเป็นเหยื่อ 
         " ว้าว! พวกมันดูน่าอร่อยมากเลยทีเดียว "  
แต่วัวท้ังสามตัวได้รวมพลังกันกางเขายืนจังก้าหันหน้าเข้าปะทะกับสิงโตอย่าง 
ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวเกรงแต่อย่างใด " ม่อๆๆ กางเขาหันหน้าสู้กับสิงโต ห้ามแยกจากกันเป็นอัน
ขาด" จนท าให้สิงโตไม่กล้าเข้าใกล้ และหนีไป  
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ใบงาน : ระบายสีรูปทรง  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color the circle red. ให้นักเรียนระบายสีรูปทรงกลมด้วยสีแดง 
Color the square green. ให้นักเรียนระบายสีรูปสี่เหลี่ยมด้วยสีเขียว 
Color the triangle yellow. ให้นักเรียนระบายสีรูปสมเหลี่ยมด้วยสีเหลือง 
Color the star blue. ให้นักเรียนระบายสีรูปดาวด้วยสีฟ้า 

 


