แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันปิยมหาราช เรื่อง วันปิยมหาราช
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
สอนโดย …………………………………. วันที่ ………………..พ.ศ.…….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บอกได้ว่าวันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟังพูดอ่านและเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตของพระปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
วันปิยมหาราชคือวันคล้ายวันสวรรคต (วันตาย) ของพระปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

สาระการเรียนรู้
วันปิยมหาราช
- วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว หรือพระปิยมหาราช
- วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
1. บอกได้ว่าวันปิยมหาราชตรงกับ
วันที่ 23 ตุลาคม
ของทุกปี
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
วันปิยมหาราช
- วันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หรือพระปิยมหาราช
- วันที่ 23 ตุลาคม
ของทุกปี

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพพระบรมฉายา- 1. ภาพพระ
1. การสังเกต
ต่างๆ (การใช้ภาษา)(มฐ
ลักษณ์ของพระปิยบรมฉายา
การมีส่วนร่วม
9/1)
มหาราชให้นักเรียนดู
ลักษณ์ของ
ในกิจกรรม
2. การเปรียบเทียบความ 2. สนทนาเกี่ยวกับวันปิยพระปิย2. การสนทนา
เหมือน ความแตกต่าง
มหาราชว่าตรงกับวันที่
มหาราช
(การสังเกต การจาแนก
23 ตุลาคม
2. เพลง “พระ
และการเปรียบเทียบ) 3. ครูให้นักเรียนร้องเพลง
ปิยมหาราช”
(มฐ 10/1)
“พระปิยมหาราช”
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)(มฐ 8/1)

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที1่ 1.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกต
ภาษา)(มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
การมีส่วนร่วม
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “พระ
ในกิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
ปิยมหาราช” 2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหว
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “พระประกอบเพลง
(มฐ2/1 มฐ 5/2
ปิยมหาราช” และ
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี)(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันปิยมหาราช (1)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การระบายสีภาพ
มฐ 10/2)
- การปั้นแป้ง
2. การแสดงความคิด
- การร้อยหลอดดูดน้า
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การฉีก ปะ ติดภาพ
(มฐ 11/1)
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
3. การรับรู้และแสดง
ที่ได้ปฏิบตั ิ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด)(มฐ 11/13)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที1่ 0.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตน

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

แป้งปั้น
ภาพ
หลอดดูดน้า
เชือก
สีเทียน/สีไม้/
สีน้า
6. กระดาษสี
7. กาว
8. กรรไกร
9. กระดาษ 100
ปอนด์/
กระดาษโรเนียว
10. พู่กัน จานสี

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม)(มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม)(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นกาเข้ารังได้
5. กิจกรรมการเล่น
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เกมกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้6

การละเล่นไทย “กาเข้ารัง” 1. การเล่นกาเข้ารัง (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ น
และการประสานสัมพันธ์ของ
การเล่น
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) (มฐ
2. แนะนาวิธกี ารเล่นการเข้ารังที่
2/1
ถูกต้องและปลอดภัย
มฐ 2/2 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอด-ภัย) (มฐ1/2)

นกหวีด

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. นาชิ้นส่วนของภาพมา
6. เกมการศึกษา
ต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

เกมภาพตัดต่อ

เกมภาพตัดต่อ

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหต
มาตรฐานที1่ .2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที2่ .2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจาแนก และ
การเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
พระปิยมหาราช
พระปิยมหาราช
ตั้งโทรเลขและการรถไฟ
ยี่สิบสามตุลาคม
ระลึกถึงตลอดมา

(อาจารย์สเุ ทพ โชคสกุล)
ทรงเลิกทาสในแผ่นดินถิ่นไทย
ทาให้ชาติไทยพัฒนา
เราขอกราบบูชา
พระคุณล้นฟ้าล้นแผ่นดิน

2. การละเล่นไทย
กาเข้ารัง
วิธีเล่น
1. นาวงกลมกว้างประมาณ 2 ฟุต กระจายให้ทั่วบริเวณ (ใช้ปูนโรยหรือใช้ชอล์กเขียนก็ได้)
2. เด็กๆ ยืนกระจายไปทั่วบริเวณแล้วท่องคาคล้องจองพร้อมกับบินเคลื่อนไหวไปมา
กาเอ๋ยกา
บินมาไวไว
มาจับต้นโพธิ์
โผมาต้นไทร
กาเอ๋ยกา
บินมาไวไว
กลับเข้ารังไป
ฟักไข่เถิดเอย

3. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันปิยมหาราช เรื่อง วันปิยมหาราช
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
สอนโดย …………………………………. วันที่ ………………..พ.ศ.…….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บอกได้ว่าพระปิยมหาราชเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟังพูดอ่านและเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
พระราชกรณียกิจ
ทรงริเริ่มให้มีการศึกษา
(โรงเรียน)

มีไฟฟ้า

มีประปา

มีไปรษณีย์
มีธนาคาร

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (หรือพระปิยมหาราช) ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติมากมาย
เช่น ทรงริเริ่มให้มีการศึกษา (โรงเรียน) มีไฟฟ้า มีประปา มีธนาคาร เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
พระราชกรณียกิจ
- ทรงริเริ่มให้มีการศึกษา (โรงเรียน)
- มีไฟฟ้า
- มีประปา
- มีธนาคาร
- มีไปรษณีย์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกได้ว่าพระปิย- 1. กิจกรรมเสริม
มหาราชเป็นผู้มี
ประสบการณ์
พระคุณต่อ
ประเทศชาติ
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
พระราชกรณียกิจ
- ทรงริเริ่มให้มี
การศึกษา
(โรงเรียน)
- มีไฟฟ้า
- มีประปา
- มีธนาคาร
- มีไปรษณีย์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “หนู
ต่างๆ (การใช้ภาษา)(มฐ
นิดไม่อยากไปโรงเรียน”
9/1)
ให้นักเรียนฟังแล้วถาม
2. การเปรียบเทียบความ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เช่น
เหมือน ความแตกต่าง
เพราะเหตุใดหนูนดิ จึง
(การสังเกต การจาแนก
ไม่อยากไปโรงเรียน เป็น
และการเปรียบเทียบ)
ต้น
(มฐ 10/1)
2. สนทนาสิ่งทีพ่ ระปิย3. การแลกเปลีย่ นความ
มหาราชทรงทา
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
คุณประโยชน์ต่อ
สังคม) (มฐ 8/1)
ประเทศชาติ
3. ครูให้นักเรียนบอกสิ่งที่
พระปิยมหาราชทรง
กระทาคนละ 1 อย่าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

นิทานเรื่อง
1. การสังเกต
“หนูนิดไม่อยาก
การมีส่วนร่วม
ไป
ในกิจกรรม
โรงเรียน”
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกต
ภาษา)(มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
การมีส่วนร่วม
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “พระ
ในกิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
ปิยมหาราช” 2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหว
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “พระประกอบเพลง
(มฐ2/1 มฐ 5/2
ปิยมหาราช” และ
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี)(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันปิยมหาราช (2)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การปั้นแป้ง
มฐ 10/2)
- การวาดและระบาย
2. การแสดงความคิด
สีน้า หรือการพิมพ์
สร้างสรรค์ (การคิด)
ภาพจากลวดกามะหยี่
(มฐ 11/1)
ขดเป็นรูปต่างๆ
3. การรับรู้และแสดง
- การประดิษฐ์โทรศัพท์
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
จากถ้วย
(การคิด) (มฐ 11/3)
- การใช้แปรงสีฟันจุ่มลง
ในสีน้า และใช้มือปัด
แปรงให้กระเซ็นใน
กระดาษที่ตัดเป็นภาพ
ตู้จดหมาย โทรศัพท์
หลอดไฟ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอ

สื่อการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

แป้งปั้น
สีน้า
ลวดกามะหยี่
ถ้วยพลาสติก
หรือถ้วย
ไอศกรีม
แปรงสีฟัน
กระดาษฉลุ
ภาพตู้จดหมาย
โทรศัพท์
หลอดไฟ
กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
พู่กัน จานสี

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน
4. แฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม)(มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม)(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม 5. กิจกรรมการ
ได้
เล่นกลางแจ้ง
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม

1111111111111222
1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ1/2)

1. นาภาพที่เหมือนกัน
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การ
สังเกต การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่
ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมจับคู่
เกมจับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
หนูนิดไม่อยากไปโรงเรียน
(อาจารย์ลาพู แสงลภ)
คุณแม่บอกให้หนูนดิ ไปโรงเรียน แต่หนูนิดไม่อยากไป อยากอยู่บ้านเล่นกับน้องหมีมากกว่า เช้าวันรุ่งขึ้น
หนูนิดรีบตื่นนอนแล้วแอบออกจากบ้านในขณะที่คุณแม่กาลังทาอาหารอยู่ในครัว โดยไม่ลืมเอาเศษสตางค์จากหมู
ออมสินติดตัวไปด้วย หนูนิดพาน้องหมีไปบ้านเพื่อนชื่อตุ้ยนุ้ย หนูนิดเดินมาถึงป้ายรถเมล์ เห็นหมายเลข
รถ
โดยสารคันที่แล่นมาจอดป้าย หนูนิดจาได้ว่าเคยขึ้นกับคุณแม่ แต่จาไม่ได้วา่ ผ่านบ้านตุ้ยนุ้ยหรือเปล่า หนูนิดจึง
เดินต่อไป ผ่านบ้านคน ร้านค้า จนถึงตลาด ที่นี่มคี นแปลกหน้ามากมาย หนูนดิ ใจเต้นตึ้กตั้กกอดน้องหมีจนแน่น
แล้วรีบเดินต่อไป
หนูนิดเดินผ่านร้านขนม มีขนมน่ากินเต็มไปหมด หนูนิดจึงหยุดซือ้ ขนมตาล หนูนิดอุ้มน้องหมีเดินมาถึง
สวนสาธารณะ เห็นคุณตาที่อยูข่ ้างบ้านนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะยาวในสวน หนูนิดจึงไปนั่งข้างๆ คุณตาจึงอ่าน
หนังสือให้ฟัง หนังสือสนุกมาก ภาพก็สวย พออ่านจบคุณตาก็ให้หนูนิดเก็บไว้อ่านเอง
หนูนิดออกเดินต่อไป ผ่านโรงเรียน ได้ยินเสียงเด็ก ๆ หัวเราะ หนูนิดอยากรู้ว่ามีอะไรสนุกจึงแอบมุดรั้ว
เข้าไปดู
ที่โรงเรียนแบ่งเป็นห้องๆ ห้องแรกมีผู้หญิงกับเด็กๆ กาลังร้องเพลง และเต้นตามจังหวะกันอย่าง
สนุกสนาน ห้องถัดไปเด็กๆ กาลังช่วยกันนับผลส้มที่คุณครูเขียนไว้บนกระดาน หนึ่ง สอง สาม หนูนิดนับตามใน
ใจ ถัดไปอีกห้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกาลังอ่านนิทานให้เพื่อนๆ ฟัง หนูนิดคิดและอยากจะอ่านหนังสือเก่งๆ บ้าง
จะได้อ่านนิทานที่คณ
ุ ตาให้มา หนูนิดเดินไปอีกห้องเห็นเด็กๆ กาลังอ่านหนังสือและวาดรูประบายสี เด็กๆ ทุกคน
ท่าทางมีความสุข และอีกห้องมีของเล่นมากมาย หนูนดิ อยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ก็ไม่กล้า หนูนิดแอบดูเด็กๆ เล่น
สักครู่จึงรีบวิ่งกลับบ้าน พอถึงบ้านก็พบคุณแม่ยืนรออยู่ หนูนิดจึงบอกคุณแม่ว่า “คุณแม่ขา พรุ่งนี้หนูนิดจะไป
โรงเรียนค่ะ”
2. เพลง
ไปโรงเรียน
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ไปโรงเรียน
ไปโรงเรียน
หัดอ่านเขียนเรียนวิชาร้องเพลง
สนุกเฮฮา
พวกเราพากันไปโรงเรียน

3. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันปิยมหาราช เรื่อง วันปิยมหาราช
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
สอนโดย …………………………………. วันที่ ………………..พ.ศ.…….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บอกประโยชน์ของน้าประปาและไฟฟ้าได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟังพูดอ่านและเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ประโยชน์ของน้าประปา
และไฟฟ้า
ไฟฟ้า

น้าประปา
ใช้อาบ
ชาระล้างสิ่งต่าง ให้แสงสว่าง

ความร้อน

ใช้ดื่มน้า

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
น้าประปาและไฟฟ้า เป็นสิ่งอานวยความสะดวกสบายและจาเป็นต่อการดารงชีวิต

พลังงาน

สาระการเรียนรู้
ประโยชน์ของน้าประปาและไฟฟ้า
- น้าประปา
: ใช้อาบ
: ใช้ดื่มน้า
: ชาระล้างสิ่งต่างๆ
- ไฟฟ้า
: ให้แสงสว่าง
: พลังงาน
: ความร้อน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
1. บอกประโยชน์ของ
น้าประปา และ
ไฟฟ้าได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐาน9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐาน8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐาน10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

ประโยชน์ของน้าประปา 1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูถามนักเรียนว่าน้าใช้ทา
และไฟฟ้า
ต่างๆ (การใช้ภาษา)(มฐ
อะไรได้บ้าง
- น้าประปา
9/1)
2. สนทนาความสาคัญของ
: ใช้อาบ
2. การเปรียบเทียบความ
น้าประปาและไฟฟ้า
: ใช้ดื่มน้า
เหมือน ความแตกต่าง 3. ให้นักเรียนบอกว่าถ้าไม่มี
: ชาระล้างสิ่งต่างๆ
(การสังเกต การจาแนก
น้าประปาและไฟฟ้าใช้จะ
- ไฟฟ้า
และการเปรียบเทียบ)
เป็นอย่างไร
: ให้แสงสว่าง
(มฐ 10/1)
: พลังงาน
3. การแลกเปลีย่ นความ
: ความร้อน
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)(มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

-

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “รื่น
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
เริงดนตรี”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “รื่นเริง
(มฐ.2/1 มฐ 5/2
ดนตรี” และเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร่างกายตามจินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ
ประกอบเพลง
(ดนตรี)(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันปิยมหาราช (3)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การปั้นแป้ง
มฐ 10/2)
- การวาดรูปเครือ่ งใช้
2. การแสดงความคิด
ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ
สร้างสรรค์ (การคิด)
โทรศัพท์ ตู้เย็น
(มฐ 11/1)
- การปั๊มภาพจากตรา
3. การรับรู้และแสดง
ยางต่างๆ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การใช้นิ้วจุ่มสีนาแล้
้ ว
(การคิด)(มฐ 11/3)
วาดรูปอย่างอิสระ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แป้งปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. สีเทียน/สีน้า/
สีไม้
4. ตรายาง
5. หมึกพิมพ์
6. พู่กัน จานสี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม)(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. เล่นเกมกระโดด
5. กิจกรรมการเล่น
เชือกได้
เกมกลางแจ้ง
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

เกมกระโดด
เชือก

1. การเล่นกระโดดเชือก (การ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
ทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. แนะนาวิธีการเล่น
(มฐ2/1 มฐ8/2)
กระโดดเชือกที่ถูกต้อง
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
และปลอดภัย
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอด-ภัย) (มฐ1/2)

1. นาภาพที่เหมือนกัน
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

1. การจับคู่ภาพเหมือน (การ
สังเกต การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

6. เกมการศึกษา

สื่อการเรียนรู้
เชือก

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่
จับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

หมายเหตุ
มาตรฐาน1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐาน2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐาน4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐาน8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐาน8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐาน10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
รื่นเริงดนตรี
เชิญเรามาเล่นดนตรี
พวกเรามาร่วมบรรเลง
เอ้ยโอละหน่าย

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
เสียงไพเราะดีสนุกครื้นเครง (ซ้า)
เป็นเพลงกันเอย
โอละหน่ายหน่อยเอย

2. เกมกลางแจ้ง
กระโดดเชือก
(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ)
วิธีเล่น
1. ครูและอาสาสมัครอีก 1 คน จับปลายเชือกคนละด้าน (เชือกยาวประมาณ 3-4 เมตร)
2. ครูและอาสาสมัครเคลื่อนปลายเชือกไปในทิศทางต่างๆ โดยให้เชือกวางเสมอกับพื้น
3. เด็กๆ จะต้องคอยกระโดดข้ามเชือกเมื่อเคลื่อนมาถึงตน ถ้าโดนเชือกจะต้องออกมาถือเชือกแทนครู
หรืออาสาสมัคร

3. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันปิยมหาราช เรื่อง วันปิยมหาราช
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
สอนโดย …………………………………. วันที่ ………………..พ.ศ.…….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บอกประโยชน์ของโทรศัพท์และตู้ไปรษณีย์ได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟังพูดอ่านและเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ประโยชน์ของโทรศัพท์
และตู้ไปรษณีย์
ใช้พูดคุยสนทนาติดต่อกัน

ใช้ส่งจดหมายถึงกัน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เราได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร โดยการใช้โทรศัพท์และการส่งจดหมายผ่านตูไ้ ปรษณีย์

สาระการเรียนรู้
ประโยชน์ของโทรศัพท์และตูไ้ ปรษณีย์
- ใช้พูดคุยสนทนาติดต่อกัน
- ใช้ส่งจดหมายถึงกัน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
1. บอกประโยชน์ของ
โทรศัพท์และ
ตู้ไปรษณียไ์ ด้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ประโยชน์ของโทรศัพท์
และตูไ้ ปรษณีย์
- ใช้พูดคุยสนทนา
ติดต่อกัน
- ใช้ส่งจดหมายถึงกัน

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูสอนนักเรียนให้ท่องคา คาคล้องจอง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)(มฐ
คล้องจอง “ตู้ไปรษณีย”์
“ตูไ้ ปรษณีย”์
9/1)
2. สนทนาถึงประโยชน์ของตู้
2. การเปรียบเทียบความ
ไปรษณีย์และโทรศัพท์
เหมือน ความแตกต่าง 3. ครูให้นักเรียนเล่นบทบาท
(การสังเกต การจาแนก
สมมติในการใช้โทรศัพท์
และการเปรียบเทียบ)
สนทนาพูดคุยกัน
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “1และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
10”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “1-10”
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
และเคลื่อนไหวร่างกาย
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ตามจินตนาการประกอบ
3. การฟังจังหวะเคาะ
เพลง
(ดนตรี)(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันปิยมหาราช (4)
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การปั้นแป้ง
มฐ 10/2)
- การพับซองจดหมาย
2. การแสดงความคิด
- การระบายสีภาพ
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การร้อยกระดาษเจาะ
(มฐ 11/1)
รูตรงกลางรูปดอกไม้
3. การรับรู้และแสดง
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ
(การคิด)(มฐ 11/3)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แป้งปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. สีเทียน/สีน้า/
สีไม้
4. รูปภาพ
5. กระดาษรูป
ดอกไม้เจาะรู
ตรงกลาง
6. เชือก
7. พู่กัน จานสี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟ้มสะสม
ผลงาน

วันที่

จุดประสงค์
1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได้
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่4.3มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ.8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม)(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นน้าได้
5. กิจกรรมการเล่น
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้

การเล่นน้า

1. การเล่นน้า (การทรงตัวและการ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ น
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
การเล่น
ใหญ่)
2. แนะนาวิธกี ารเล่นน้าที่
(มฐ2/1 มฐ2/2)
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)
(มฐ1/2)

อุปกรณ์การเล่นน้า

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. นาภาพมาเรียงลาดับ
6. เกมการศึกษา
ขนาดได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

เกมเรียงลาดับขนาด

1. การเรียงลาดับขนาด (การ
สังเกต การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

เกมเรียงลาดับ
ขนาด

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
เรียงลาดับขนาด
2. นักเรียนเล่นเกมเรียงลาดับ
ขนาด
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. คาคล้องจอง
ตู้ไปรษณีย์
ตัวเป็นสีแดง
ไม่มีวันพอ
รับสารผ่านต่อ

แข็งแรงอ้วนพี
เช้าเย็นคนผ่าน
แก่คนอยู่ไกล

(อาจารย์กิติยวดี บุญซื่อ)
กินจุเหลือดี
ไหว้วานทีหนอ

2. เพลง
หนึ่งสอง
สามสี่
ห้าหก
เจ็ดแปด
เก้าสิบ

1-10
มือตีกลองตะล๊อก ต๊อก แต๊ก
ดูให้ดี
ส่องกระจก
ยิงปืนแฝดดังโป้ง โป้ง โป้ง
กินกล้วยดิบ ปวดท้องร้องโอย

3. เกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับขนาดโทรศัพท์

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยวันปิยมหาราช เรื่อง วันปิยมหาราช
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
สอนโดย …………………………………. วันที่ ………………..พ.ศ.…….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รู้จักการแสดงความจงรักภักดี
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟังพูดอ่านและเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

การแสดงความจงรักภักดี
วางพวงมาลา

กราบถวายบังคม

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
พระปิยมหาราชทรงทาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย ทาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง ใน
วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เราแสดงความจงรักภักดีโดยการนาพวงมาลาไปกราบถวายบังคมที่หน้าพระบรมรูปทรงม้า

สาระการเรียนรู้
การแสดงความจงรักภักดี
- วางพวงมาลา
- กราบถวายบังคม

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
1. รู้จักการแสดงความ
จงรักภักดี
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การแสดงความ
จงรักภักดี
- วางพวงมาลา
- กราบถวายบังคม

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพพระบรม
1. ภาพพระ
ต่างๆ (การใช้ภาษา)(มฐ
รูปทรงม้าให้นักเรียนดู
บรมฉายา
9/1)
2. สนทนาถึงความสาคัญ
ลักษณ์
2. การเปรียบเทียบความ
ของวันปิยมหาราช และ 2. พวงมาลา
เหมือน ความแตกต่าง
คุณประโยชน์ที่พระองค์
(การสังเกต การจาแนก
ทรงทาเพื่อประชาชนชาว
และการเปรียบเทียบ)
ไทย
(มฐ 10/1)
3. ครูสอนให้กราบถวาย
3. การแลกเปลีย่ นความ
บังคมพร้อมวางพวงมาลา
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สังคม)(มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
“รถไฟ”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “รถไฟ”
(มฐ.2/1 มฐ 5/2
และเคลื่อนไหวร่างกาย
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ตามจินตนาการประกอบ
3. การฟังจังหวะเคาะ
เพลง
(ดนตรี)(มฐ 5/2
มฐ9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องวัน
ปิย-มหาราช (5)

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การปะติดกระดาษสี
มฐ 10/2)
- การปั้นแป้ง
2. การแสดงความคิด
- การกลิ้งลูกแก้ว
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การวาดภาพอิสระ
(มฐ 11/1)
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
3. การรับรู้และแสดง
ที่ได้ปฏิบตั ิ
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด)(มฐ 11/3)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. กระดาษสี
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. กาว
4. แป้งปั้น
5. ลูกแก้ว
6. สีน้า/สีเทียน/
สีไม้
7. พู่กัน จานสี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟ้มสะสม
ผลงาน

วัวันนทีที่ ่

ประสงค์
จุจุดดประสงค์

กรรมตาม
กิกิจจกรรมตาม
ตารางประจ
ตารางประจาวั
าวันน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู
้ ้
สาระการเรี
ยนรู
สาระที่ค่ควรรู
สาระที
วรรู้ ้

การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

การเรียยนรู
สืสื่อ่อการเรี
นรู้ ้

การประเมินนผล
การประเมิ
ผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (มฐ10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม)(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์
สาคัสาคั
ญญ
ประสบการณ์

กรรมการเรียนรู
้ ้
กิกิจจกรรมการเรี
ยนรู

1. เล่นทรายได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้

5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

การเล่นทราย

1. การเล่นทราย (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)
(มฐ 2/1
มฐ2/2)
2. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ1/2)

1. นาภาพกับสัญลักษณ์ มา
จับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้

6. เกมการศึกษา

เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ 1. การจับคูภ่ าพกับสัญลักษณ์
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ) (มฐ
10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/1)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ นการ
เล่น
2. แนะนาวิธกี ารเล่นทรายที่ถกู ต้อง
และปลอดภัย

อุปกรณ์การเล่น
ทราย

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพกับสัญลักษณ์
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

เกมจับคู่ภาพกับ
สัญลักษณ์

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่4.3มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
รถไฟ
(อาจารย์บณ
ั ฑิตบุณยาคม)
ชั่กชั่กชั่ก
เสียงตัวจักรเครื่องจักรรถไฟ
วิ่งตรงมาโดยเร็วไว
เสียงรถไฟมันดัง ชั่กชั่ก
ชั่กชั่กชั่ก
เสียงตัวจักรยิ่งฟังคักคึก
เช้าสายบ่ายเย็นค่าดึก
เสียงมันก้องกึก ชึ่กชั่กชึ่กชั่ก
ชั่กชึ่กชั่กชึ่ก
ชั่กวูนวูนวูนวู้นวู้นวู้น

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

1

2

3

4

