แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน
เรื่อง การอานในใจบทเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………………...…………..
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. การตั้งคําถาม ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง “ขนมไทยไรเทียมทาน”
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดไดเปนระเบียบ

กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ครูอานปริศนาคําทายใหนักเรียนตอบ
ฉันเปนขนมไทย
ใชแปงกลมหอ
ขางในนั้นหนอ
มีไสเปนถั่ว
บางไสมะพราว
หวานเค็มถวนทั่ว
ใบตองหอรอบตัว
หัวแหลมตั้งบน ฉันคือ (ขนมเทียน)
ฉันเปนขนมไทย
ลอกไดเปนชั้น
ตัดเปนชิ้นอัน
เทเปนชั้นดวยแปง
ทําสุกโดยนึ่ง
ขาวเขียวมวงแดง
หนูนอยยิ้มแฉง
ฉันชื่อขนมอะไร (ขนมชั้น)
ขั้นที่ ๒ นักเรียนอานอธิบายเพิ่ม เติมความรู (การอานในใจ การอานจับใจความ) ในหนังสือเรียน และ
รวมกันอภิปราย
ขั้นที่ ๓ นักเรียนอานคําใหมในบทเรียนพรอมกัน ๑ เที่ยว ครูมอบหมายใหนักเรียนอานเพิ่มเติมในเวลา
วางและใหนักเรียนคัดลายมืดคําใหมในบทเรียนลงสมุดเปนการบาน จากนั้นสนทนากันเกี่ยวกับความหมายของ
แตละคํา (อานเพิ่ม เติมความหมาย)
ขั้นที่ ๔ ใหนัก เรียนแบง กลุม กลุมละ ๓–๔ คน แตล ะกลุม แตง ตั้ง หัวหนากลุม เลขานุก ารกลุม
สมาชิกในกลุมทุกคนอานในใจ “เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน” เพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง แตละกลุมชวยกันตั้ง
คําถามจากเนื้อเรื่องใหกลุมอื่นตอบ กลุมละ ๓ คําถาม
ขั้นที่ 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 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน
เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิด

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………………………….
มาตรฐาน ท ๒.๑

ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ
เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ

สาระสําคัญ
แผนภาพความคิดของเรื่อง การทําแผนภาพความคิดของเรื่องอยางถูกตอง จะชวยตอบคําถามและขอคิด
จากเรื่องไดอยางตอเนื่อง
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
ขั้นที่ ๑ นักเรียนเลนเกม “เลือกคํา นํามาเลาได” (ภาคผนวกที่ ๒)
ขั้นที่ ๒ นักเรียนแตละกลุมชวยกันเลาเรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน และเขียนสรุปความเรียบเรียงใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน และทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๓ (๓)
ขั้นที่ ๓ ครูอธิบายใหความรูเรื่องการจัดทําแผนภาพความคิด และรวมกันศึกษา อธิบายเพิ่ม เติมความรู
ในหนังสือเรียน (จัดทําแผนภาพความคิด)

ขั้นที่ ๔ นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดในแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝก หัดที่ ๑ ขอ ๓ (๔) เปน
การบาน
สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกม “เลือกคํา นํามาเลาได”
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน
เรื่อง การอานออกเสียง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………………...…………..
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 ทําใหเกิดความชื่นชมทั้งผูอานและผูฟง
ทั้งยังเปนการสงเสริมวัฒนธรรมทางภาษาดวย
จุดประสงคการเรียนรู
๑. อานออกเสียงคํายากไดถูกตอง ชัดเจน
๒. อานบทรอยกรองไดถูกตอง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. รักความเปนไทย
๒. ใฝเรียนรู
๓. มีจิตสาธารณะ
๔. มีวินัย
๕. อยูอยางพอเพียง
สาระการเรียนรู
- อานออกเสียงบทรอยกรอง บทอานเสริม “เรื่อง ขนมแมเอย”
กระบวนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ ๑ ครูอานปริศนาคําทายใหนักเรียนตอบ
ฉันเปนขนมไทย
เดือนสิบสืบสาน
ทําจากขาวพอง
แบะแซน้ําตาลใส

ทําในเทศกาล
กินคูกลวยไข
ถั่วงาคั่วใหม
กวนใหเขากัน (กระยาสารท)

ขั้นที่ ๒ ครูแนะนําการอานบทรอยกรอง นักเรียนอานบทอานเสริม “เรื่อง ขนมแมเอย” ในหนังสือเรียน
แลวสนทนาถึงสวนผสมและขั้นตอนการทําขนมจากบทรอยกรอง
ขั้นที่ ๓ นักเรียนชวยกันอานออกเสียง อานเพิ่ม เติมความหมาย ในหนังสือเรียน
ขั้นที่ ๔ นัก เรียนทํ าแบบฝก หัด ทัก ษะภาษา แบบฝก หั ดที่ ๑ ขอ ๒ (๑, ๒) เสร็จ แลวครูเ ฉลยบน
กระดาน นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ
ขั้นที่ ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๒ (๓, ๔) เปนการบาน
สื่อ/ แหลงเรียนรู
๑. ปริศนาคําทาย
๒. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๓. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน
เรื่อง ประโยคและชนิดของประโยค

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………………...…………..
มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
สาระสําคัญ
ประโยคคือการนําคํานาม คํากริยา และคําขยายมาเรียงกันแลวไดใจความสมบู ร ณวาใครทําอะไร
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
ขั้นที่ ๑ นักเรียนเลนเกมเรียงประโยค (ภาคผนวกที่ ๓)
ขั้นที่ ๒ ครูอธิบายถึงชนิดของประโยคและสวนประกอบของประโยค
ขั้นที่ ๓ ครูและนักเรียนสนทนาถึงกิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันตอบ และชวนกันหา จากหนังสือเรียน
หลังจากนั้นครูและนักเรียนชวยกันทบทวนการเขียนแผนภาพความคิด
ขั้นที่ ๔ นักเรียนแบงกลุมชวยกันเลือกชื่อขนมที่สนใจ และทําใบกิจกรรมที่ ๑ (ภาคผนวกที่ ๔)
ขั้นที่ ๕ นักเรียนทําแบบฝกหัด ทักษะภาษา แบบฝกหัดที่ ๑ ขอ ๑ (๑,๒) เปนการบาน

สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. เกมเรียงประโยค
๒. ใบกิจกรรมที่ ๑
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
๔. แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
วัดผลประเมินผล
๑. วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจแบบฝกหัด
๒. เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบฝกหัด
๓. เกณฑการประเมิน
- นักเรียนผานเกณฑการสังเกตพฤติกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐
- นักเรียนผานเกณฑการทําแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไรเทียมทาน
เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
เวลา ๕ ชั่วโมง
เวลา ๑ ชั่วโมง

……………………………………………………………………………………………………...…………..
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
ขั้นที่ ๑ ครูอานบทรอยกรองใหนักเรียนฟง
ฉันชื่ออะไร
ใครอยากรูจัก
คุณคามากนัก
รูจักฉันไหม

ฉันเปนขนมหวาน
ตั้งน้ําตาลบนไฟ
ปนฉันชุบไข
ขนาดเทาหัวแมมือ (ขนมเม็ดขนุน)
และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปนี้
- เปนบทรอยกรองเกี่ยวกับอะไร (ขนม)
- มีสวนผสมอะไรบาง (ไข ถั่ว น้ําตาล)
- ขนาดและรูปรางของขนม
- มีวิธีการทําอยางไร
- ขนมจากบทรอยกรองมีชื่อวาอะไร
ขั้นที่ ๒ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายกิจกรรม ชวนกันเลา ชวนกันทํา จากหนังสือเรียน โดยครูเลา
ขั้นตอนการทําขนมจากบทรอยกรอง และใหตัวแทนนักเรียนออกมาเลาขั้นตอนการทําขนมไทยที่นักเรียนเคยเห็น
หรือเคยชวยผูปกครองทําใหเพื่อนๆ ฟง โดยครูคอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม
ขั้นที่ ๓ ครูนําโปสเตอรเปนภาพขนมไทย ใหนักเรียนชวยกันตัดตกแตงภาพเพื่อจัดปายนิเทศหน าชั้น
เรียน
ขั้นที่ ๔ ครูและนัก เรียนชวยกันสรุป ไดอะไรจากการเรียนรู เรื่อง ขนมไทยไรเ ทียมทาน การนําไป
ประยุกตใชใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันและชุมชนที่ตนอาศัยอยู
ขั้นที่ ๕ ครูใหนักเรียนทําสมุดภาพ โดยครูแจกกระดาษเปลาคนละ ๑ แผน ใหนักเรียนเลือกวาดภาพ
ระบายสีขนมที่นักเรียนสนใจพรอมเขียนสวนผสมและขั้นตอนการทําขนมพอสังเขปคนละ ๑ ชื่อ 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 เลือกคํา นํามาเลา
๑. จุดประสงค
๑. นักเรียนฝกทักษะการอาน
๒. รูจักคําใหมที่บูรณาการสูสาระอื่นๆ
๒. อุปกรณ
- บัตรคําชื่อสินคาสวนผสมของขนมไทยใสตะกรา
๓. วิธีเลน
๑. ครูเตรียมบัตรคําเปนชื่อสินคาในตลาด แตเปนคําที่เปนสวนผสมของขนมไทย
๒. แตละกลุมรับตะกราบัตรคํา และใหชวยกันเลือกบัตรคําที่เปนสวนผสมของขนม และชวยกันคิดวา
บัตรคําที่เลือกออกมานั้นเปนสวนผสมของขนมที่มีชื่อวาอยางไร
๓. ครูจับสลากชื่อกลุม ใหตัวแทนกลุม ๒ – ๓ คน ออกมาชวยเลาขั้นตอนการทําขนม และใหเพื่อนๆ
บอกวาที่เลามามีชื่อวาขนมอะไร เชน
น้ําตาลปบ
แปงขาวเจา ใบกุยชาย
เกลือ
น้ํากะทิ
พิมพครก
(ฉันชื่อขนมครก)
๔. ครูสรุปเพิ่มเติมขั้นตอนการทําขนมที่ถูกตองเพิ่มเติมใหกับนักเรียนกลุมนั้นๆ
๕. นําบัตรคํามาฝกอานพรอมกัน และเขียนบันทึกคําที่เลนเกมนี้

ภาคผนวก
เกม เรียงประโยค
๑. จุดประสงค
- เพื่อฝกใหนักเรียนพูดคลอง อานคลองและเรียงลําดับขั้นตอนการทําขนมได
๒. อุปกรณ
- ขอความแถบประโยค
๓. วิธีเลน
๑. นักเรียนยืนเปนวงกลม
๒. เมื่อไดยินเสียงเพลง ใหนักเรียนเตนหรือรําตามจังหวะเสียงเพลง เมื่อถึงตะกราใสแถบประโยคให
นักเรียนเลขที่คูหยิบแถบประโยค และสงตอใหเพื่อนที่อยูดานหลัง
๓. เมื่อเสียงเพลงหยุด นักเรียนที่ถือแถบประโยคทุกคนใหนําแถบประโยคมายืนหนาชั้นเรียน
๔. เพื่อนๆ ชวยกันเรียงลําดับประโยคตามลําดับทีละประโยค และใหนักเรียนที่ถือแถบประโยคอธิบาย
เพิ่มเติม ขยายความ ขอความในแถบประโยค และทายวาขนมอะไร เชน
ยังไมเรียง
ประโยคที่เรียงแลว
- เทไขลงในกรวย
- เคี่ยวน้ําตาลในกระทะทองเหลืองเปนน้ําเชื่อม
- ใชตะเกียบชอนไขเปนเสนเรียงเปนจับ
- ตีไขแดงจนเหลว
- เคี่ยวน้ําตาลในกระทะทองเหลืองเปนน้ําเชื่อม - เย็บใบตองเปนกรวย
- ตีไขแดงจนเหลว
- เทไขลงในกรวย
- โรยไขลงในกระทะน้ําเชื่อมเปนวงกลม
- โรยไขลงในกระทะน้ําเชื่อมเปนวงกลม
- เย็บใบตองเปนกรวย
- ใชตะเกียบชอนไขเปนเสนเรียงเปนจับ
ฉันชื่อวา...............................................................
๕. อานแถบประโยคที่เรียงแลวพรอมกันอีกครั้ง

ภาคผนวก
ใบกิจกรรมที่ ๑
คําชี้แจง นักเรียนเลือกขนมไทยที่สนใจและเขียนแผนภาพความคิด ประกอบดวยชื่อขนม สวนประกอบหลัก
วิธีทํา ลักษณะ ระบายสีตกแตงภาพใหสวยงาม

ชื่อ..................................................................................................... ชัน้ ........................ เลขที.่ .......................

