
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน   เวลา     ๕   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การอานในใจบทเรียน       เวลา     ๑   ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา  และสรางวิสัยทัศนใน

การดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๑.๑ ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและสํานวนจากเรื่องที่อาน 

ท ๒.๑ ป.๔/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
 

สาระสําคัญ 

การอานในใจ ผูอานตองใชสมาธิในการอาน และอานอยางพิจารณาจะทําใหตอบคําถาม  ลําดับเหตุการณ 

และสรุปเรื่องพรอมทั้งขอคิดจากเรื่องที่อาน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานในใจและเก็บใจความสําคัญของเรื่องได 

๒. บอกความหมายคําใหมในบทเรียนได 

๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดเปนระเบียบ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย  

๒. ใฝเรียนรู  

๓. มีจิตสาธารณะ  

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การอานในใจ “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” 

๒. การต้ังคําถาม ตอบคําถามจากเน้ือเรื่อง “ขนมไทยไรเทียมทาน” 

๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดเปนระเบียบ 
 

 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูอานปริศนาคําทายใหนักเรียนตอบ 

 ฉันเปนขนมไทย  ใชแปงกลมหอ 

ขางในน้ันหนอ  มีไสเปนถ่ัว 

บางไสมะพราว  หวานเค็มถวนทั่ว 

ใบตองหอรอบตัว     หัวแหลมต้ังบน ฉันคือ  (ขนมเทียน) 

 ฉันเปนขนมไทย  ลอกไดเปนช้ัน 

ตัดเปนช้ินอัน   เทเปนช้ันดวยแปง 

ทําสุกโดยน่ึง   ขาวเขียวมวงแดง 

หนูนอยย้ิมแฉง  ฉันช่ือขนมอะไร  (ขนมช้ัน) 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู (การอานในใจ การอานจับใจความ) ในหนังสือเรียน และ

รวมกันอภิปราย 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนอานคําใหมในบทเรียนพรอมกัน ๑ เที่ยว  ครูมอบหมายใหนักเรียนอานเพิ่มเติมในเวลา

วางและใหนักเรียนคัดลายมืดคําใหมในบทเรียนลงสมุดเปนการบาน    จากน้ันสนทนากันเกี่ยวกับความหมายของ

แตละคํา (อานเพิ่ม เติมความหมาย) 

ขั้นท่ี ๔ ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ  ๓–๔  คน  แตละกลุมแตงต้ังหัวหนากลุม  เลขานุการกลุม    

สมาชิกในกลุมทุกคนอานในใจ  “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง แตละกลุมชวยกันต้ัง

คําถามจากเน้ือเรื่องใหกลุมอื่นตอบ  กลุมละ  ๓  คําถาม   

ขั้นท่ี ๕ ครูมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑ (๓, ๔, ๕, ๖)  ขอ 

๓ (๑, ๒) เปนการบาน 
  

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม  

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน   เวลา     ๕   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การเขียนแผนภาพความคิด      เวลา     ๑   ช่ัวโมง 

………………………………………………………………………………………………………………. 
  

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ  

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาระสําคัญ  

แผนภาพความคิดของเรื่อง การทําแผนภาพความคิดของเรื่องอยางถูกตอง จะชวยตอบคําถามและขอคิด

จากเรื่องไดอยางตอเน่ือง 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๒.๑ ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนางานเขียน 

ท ๒.๑ ป.๔/๘  มีมารยาทในการเขียน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได 

๒. นักเรียนสามารถเลาเรื่องยอจากบทเรียนได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู  

๓. มีจิตสาธารณะ  

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การเขียนแผนภาพความคิด 

๒. การเลาเรื่อง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกม “เลือกคํา นํามาเลาได” (ภาคผนวกที่ ๒) 

ขั้นท่ี ๒ นักเรียนแตละกลุมชวยกันเลาเรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน และเขียนสรุปความเรียบเรียงใจความ

สําคัญของเรื่องที่อาน และทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๓)  

ขั้นท่ี ๓ ครูอธิบายใหความรูเรื่องการจัดทําแผนภาพความคิด และรวมกันศึกษา อธิบายเพิ่ม เติมความรู 

ในหนังสือเรียน (จัดทําแผนภาพความคิด) 



ขั้นท่ี ๔ นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดในแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๔) เปน

การบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกม “เลือกคํา นํามาเลาได” 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน   เวลา   ๕   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การอานออกเสียง       เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหา   และสรางวิสัยทัศน

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 
 

ตัวชี้วัด   

ท. ๑.๑ ป.๔/๑  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

สาระสําคัญ 

การอานออกเสียง การอานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรองที่ชัดเจนถูกตองตามหลักการอาน ทําให

ผูอานสื่อความหมายกับผูฟงไดอยางชัดเจน 

การอานบทรอยกรอง  การอานบทรอยกรองไดถูกตอง  ไพเราะ ทําใหเกิดความช่ืนชมทั้งผูอานและผูฟง 

ทั้งยังเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทางภาษาดวย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. อานออกเสียงคํายากไดถูกตอง ชัดเจน 

๒. อานบทรอยกรองไดถูกตอง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

- อานออกเสียงบทรอยกรอง บทอานเสริม “เรื่อง ขนมแมเอย” 
  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูอานปริศนาคําทายใหนักเรียนตอบ 

 ฉันเปนขนมไทย ทําในเทศกาล 

เดือนสิบสืบสาน กินคูกลวยไข 

ทําจากขาวพอง ถ่ัวงาค่ัวใหม 

แบะแซนํ้าตาลใส กวนใหเขากัน  (กระยาสารท) 



ขั้นท่ี ๒ ครูแนะนําการอานบทรอยกรอง นักเรียนอานบทอานเสริม “เรื่อง ขนมแมเอย” ในหนังสือเรียน 

แลวสนทนาถึงสวนผสมและข้ันตอนการทําขนมจากบทรอยกรอง 

ขั้นท่ี ๓ นักเรียนชวยกันอานออกเสียง อานเพิ่ม เติมความหมาย ในหนังสือเรียน 

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๒ (๑, ๒) เสร็จแลวครูเฉลยบน

กระดาน  นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๒ (๓, ๔) เปนการบาน 
  

สื่อ/ แหลงเรียนรู 

๑. ปริศนาคําทาย 

๒. หนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน   เวลา   ๕   ช่ัวโมง 

เรื่อง   ประโยคและชนิดของประโยค     เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

สาระสําคัญ  

ประโยคคือการนําคํานาม  คํากริยา  และคําขยายมาเรียงกันแลวไดใจความสมบูรณวาใครทําอะไร 

อยางไร ที่ไหน  เราจะใชประโยคเพื่อสื่อสารมากมายใหเขาใจและนําไปใชใหถูกตองก็จะทําใหเกิดประโยชน 
 

ตัวชี้วัด   

ท ๔.๑  ป.๔/๔  แตงประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

- นําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคตามที่กําหนดได 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. ประโยคชนิดตางๆ 

๒. การวิเคราะหประโยค 
  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ นักเรียนเลนเกมเรียงประโยค (ภาคผนวกที่ ๓) 

ขั้นท่ี ๒ ครูอธิบายถึงชนิดของประโยคและสวนประกอบของประโยค 

ขั้นท่ี ๓ ครูและนักเรียนสนทนาถึงกิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันตอบ และชวนกันหา จากหนังสือเรียน  

หลังจากน้ันครูและนักเรียนชวยกันทบทวนการเขียนแผนภาพความคิด  

ขั้นท่ี ๔ นักเรียนแบงกลุมชวยกันเลือกช่ือขนมที่สนใจ และทําใบกิจกรรมที่ ๑ (ภาคผนวกที่ ๔) 

ขั้นท่ี ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑ (๑,๒) เปนการบาน  
 

 



สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. เกมเรียงประโยค  

๒. ใบกิจกรรมที่ ๑ 

๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจแบบฝกหัด 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- แบบฝกหัด 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปที่  ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน   เวลา   ๕   ช่ัวโมง 

เรื่อง   การพูดแสดงความคิดเห็น      เวลา   ๑   ช่ัวโมง 

……………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน

โอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค                                       
 

สาระสําคัญ  

การพูดที่ถูกตองชัดเจน จะทําใหผูพูดและผูฟงมีความเขาตรงกัน นํามาใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตอง 
 

ตัวชี้วัด   

ท  ๓.๑  ป.๔/๕  รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง  การดูและการสนทนา 

ท  ๓.๑  ป.๔/๖  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด 

ท  ๕.๑  ป.๔/๒  อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนเลือกใชคําและประโยคไดถูกตองเหมาะสม 

๒. นักเรียนพูดไดถูกตองตามกาลเทศะ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. รักความเปนไทย 

๒. ใฝเรียนรู 

๓. มีจิตสาธารณะ 

๔. มีวินัย 

๕. อยูอยางพอเพียง 
 

สาระการเรียนรู 

๑. การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทย 

๒. การอธิบายขอคิดจากบทอานในบทเรียน 
  

กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นท่ี ๑ ครูอานบทรอยกรองใหนักเรียนฟง  

 ฉันช่ืออะไร  ใครอยากรูจัก 

คุณคามากนัก   รูจักฉันไหม 

 



 ฉันเปนขนมหวาน ต้ังนํ้าตาลบนไฟ 

ปนฉันชุบไข   ขนาดเทาหัวแมมือ  (ขนมเม็ดขนุน) 

  และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปน้ี 

- เปนบทรอยกรองเกี่ยวกับอะไร (ขนม) 

- มีสวนผสมอะไรบาง (ไข  ถ่ัว  นํ้าตาล) 

- ขนาดและรูปรางของขนม 

- มีวิธีการทําอยางไร 

- ขนมจากบทรอยกรองมีช่ือวาอะไร 

ขั้นท่ี ๒ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายกิจกรรม ชวนกันเลา ชวนกันทํา จากหนังสือเรียน โดยครูเลา

ข้ันตอนการทําขนมจากบทรอยกรอง และใหตัวแทนนักเรียนออกมาเลาข้ันตอนการทําขนมไทยที่นักเรียนเคยเห็น

หรือเคยชวยผูปกครองทําใหเพื่อนๆ ฟง โดยครูคอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี ๓ ครนํูาโปสเตอรเปนภาพขนมไทย ใหนักเรียนชวยกันตัดตกแตงภาพเพื่อจัดปายนิเทศหนาช้ัน

เรียน 

ขั้นท่ี ๔ ครูและนักเรียนชวยกันสรุป ไดอะไรจากการเรียนรู เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน การนําไป

ประยุกตใชใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันและชุมชนที่ตนอาศัยอยู 

ขั้นท่ี ๕ ครูใหนักเรียนทําสมุดภาพ โดยครูแจกกระดาษเปลาคนละ ๑ แผน ใหนักเรียนเลือกวาดภาพ

ระบายสีขนมที่นักเรียนสนใจพรอมเขียนสวนผสมและข้ันตอนการทําขนมพอสังเขปคนละ ๑ ช่ือ เปนการบาน 
 

สื่อ / แหลงเรียนรู 

๑. บทรอยกรอง 

๒. โปสเตอรภาพขนมไทย 
 

วัดผลประเมินผล 

๑. วิธีการประเมิน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- ตรวจผลงาน 

๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

- ผลงาน 

๓. เกณฑการประเมิน 

- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐  

- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐ 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เกม เลอืกคํา นํามาเลา 

๑. จุดประสงค 

๑. นักเรียนฝกทักษะการอาน 

๒. รูจักคําใหมที่บูรณาการสูสาระอื่นๆ 
 

๒. อุปกรณ 

- บัตรคําช่ือสินคาสวนผสมของขนมไทยใสตะกรา 
 

๓. วิธีเลน 

๑. ครูเตรียมบัตรคําเปนช่ือสินคาในตลาด แตเปนคําที่เปนสวนผสมของขนมไทย 

๒. แตละกลุมรับตะกราบัตรคํา และใหชวยกันเลือกบัตรคําที่เปนสวนผสมของขนม และชวยกันคิดวา

บัตรคําที่เลือกออกมาน้ันเปนสวนผสมของขนมที่มีช่ือวาอยางไร 

๓. ครูจับสลากช่ือกลุม ใหตัวแทนกลุม ๒ – ๓ คน ออกมาชวยเลาข้ันตอนการทําขนม และใหเพื่อนๆ

บอกวาที่เลามามีช่ือวาขนมอะไร เชน 

นํ้าตาลปบ แปงขาวเจา ใบกุยชาย 

เกลือ  นํ้ากะทิ  พิมพครก 

      (ฉันช่ือขนมครก) 

๔. ครูสรุปเพิ่มเติมข้ันตอนการทําขนมที่ถูกตองเพิ่มเติมใหกับนักเรียนกลุมน้ันๆ 

๕. นําบัตรคํามาฝกอานพรอมกัน และเขียนบันทึกคําที่เลนเกมน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

เกม เรียงประโยค 

๑. จุดประสงค 

- เพื่อฝกใหนักเรียนพูดคลอง อานคลองและเรียงลําดับข้ันตอนการทําขนมได 
 

๒. อุปกรณ 

- ขอความแถบประโยค 
 

๓. วิธีเลน 

๑. นักเรียนยืนเปนวงกลม 

๒. เมื่อไดยินเสียงเพลง ใหนักเรียนเตนหรือรําตามจังหวะเสียงเพลง เมื่อถึงตะกราใสแถบประโยคให

นักเรียนเลขที่คูหยิบแถบประโยค และสงตอใหเพื่อนที่อยูดานหลัง 

๓. เมื่อเสียงเพลงหยุด นักเรียนที่ถือแถบประโยคทุกคนใหนําแถบประโยคมายืนหนาช้ันเรียน 

๔. เพื่อนๆ ชวยกันเรียงลําดับประโยคตามลําดับทีละประโยค และใหนักเรียนที่ถือแถบประโยคอธิบาย

เพิ่มเติม ขยายความ ขอความในแถบประโยค และทายวาขนมอะไร เชน 

  ยังไมเรียง     ประโยคท่ีเรียงแลว 

 -  เทไขลงในกรวย -  เค่ียวนํ้าตาลในกระทะทองเหลืองเปนนํ้าเช่ือม 

 -  ใชตะเกียบชอนไขเปนเสนเรียงเปนจับ -  ตีไขแดงจนเหลว 

 -  เค่ียวนํ้าตาลในกระทะทองเหลืองเปนนํ้าเช่ือม -  เย็บใบตองเปนกรวย 

 -  ตีไขแดงจนเหลว -  เทไขลงในกรวย 

 -  โรยไขลงในกระทะนํ้าเช่ือมเปนวงกลม -  โรยไขลงในกระทะนํ้าเช่ือมเปนวงกลม 

 -  เย็บใบตองเปนกรวย -  ใชตะเกียบชอนไขเปนเสนเรียงเปนจับ 

ฉันช่ือวา............................................................... 

๕. อานแถบประโยคที่เรียงแลวพรอมกันอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 

 

คําชี้แจง  นักเรียนเลือกขนมไทยที่สนใจและเขียนแผนภาพความคิด  ประกอบดวยช่ือขนม  สวนประกอบหลัก  

วิธีทํา  ลักษณะ  ระบายสีตกแตงภาพใหสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ..................................................................................................... ชัน้........................ เลขท่ี........................ 

 


