
 

                                    แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 19  ชื่อหน่วย ตัวเรา   เรื่อง การรับประทานอาหาร 
สาระท่ี1   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย  ……………………………..วันที่ ………………………………… 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1. เลือกรับประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและขับถ่ายเป็นเวลาได้ 
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6. ส่งเสรมิจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8. มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ้ื่น 
9. ช่วยเหลือตนเองได ้

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์   

 
  
 

 
 
 

ระยะเวลาเรียน  
 1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะท าให้รา่งกายแข็งแรงและขับถ่ายเป็นเวลา 

 

 
สาระการเรียนรู้ 

การรับประทานอาหาร  
-  ประเภทอาหาร 
   :  เนื้อ    
   :  นม  
   :  ไข่  
   :  ผักสด    
   :  ผลไม ้
   :   ความส าคญั 
  :  ร่างกายแข็งแรง  ช่วยระบบขับถา่ย 

ความส าคัญ การรับประทาน
อาหาร 

เนื้อ 
นม ไข่ ผักสด 

ผลไม ้

ร่างกายแข็งแรง 
ช่วยระบบขบัถ่าย 

ประเภทอาหาร 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  เลือกรับประทาน 
     อาหารที่มีประโยชน ์
     ต่อร่างกายได ้
2.  บอกความส าคัญของ

การรับประทาน
อาหารได ้

3.  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของอาหาร
ได ้

4.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.   กิจกรรม 
เสริม
ประสบ-
การณ์ 

การรับประทาน
อาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ    
ร่างกาย ได้แก ่
-  เนื้อ 
-  นม 
-  ไข ่
-  ผักสด 
-  ผลไม ้
เพื่อท าให้ร่างกาย 
แข็งแรงและช่วย 
ระบบขับถ่าย 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับ 
     สิ่งต่างๆ  (การใช้ 

     ภาษา) (มฐ9/1) 
 
2.   การเปรียบเทียบ 

ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต  
การจ าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ10/1) 

 
3.   การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1) 

1.   ครูเล่านิทานเรื่อง                
“หัวผักกาดยักษ์” ให้
นักเรียนฟัง 

2.   ครูสนทนากับนักเรียน
เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร 

3.  ให้นักเรียนบอกช่ืออาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

4.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ว่าถ้าร่างกายขาดอาหารจะ
เป็นอย่างไร 

5.  ครสูอนนักเรียนร้องเพลง 
“สม้” 

1.  นิทานเรื่อง 
“หัวผักกาด
ยักษ”์ 

2.  เพลง “ส้ม” 
 

1.   การสังเกต       
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ



 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 จันทร์ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
     และเคลื่อนไหว 
     เคลื่อนที่ตาม 
     จินตนาการ

ประกอบ 
     เพลงได้ 
2.  ร้องเพลงได ้
 

2.   กิจกรรม
ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การร้องเพลง 
2.  การเคลื่อนไหว 
     อยู่กับที่   
     ประกอบเพลง  
 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ5/2 ) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบเพลง  
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่ 

(มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ5/2 มฐ
5/3) 

 
 

ครูและนักเรียนร่วมกัน
ร้อง 

เพลง “กินผัก ผลไม”้  
และ 

เคลื่อนไหวร่างกายตาม 
จินตนาการประกอบเพลง  

เพลง  “กินผัก    
ผลไม”้ 

1.  การสังเกตการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลง 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที5่.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที1่1.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  วางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงานของตน
ที่ท าส าเร็จได ้

 
 

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์ที ่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การรับประทาน
อาหาร 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ   

(การเรียนรู้ทางสังคม) 
 (มฐ4/1 มฐ8/1 มฐ10/2 ) 
2.  การแสดงความคดิ 
สร้างสรรค ์(การคิด) 
 (มฐ11/1 ) 
3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน (การ
คิด อารมณ์ ความรูส้ึก) 
(มฐ11/3) 
 

1.  นักเรียนเลือก
ปฏิบัติงานศิลปะตาม
ความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม  ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพจาก  

ขั้วมะเขือ          
หอมหัวใหญ ่

-  การวาดภาพและ
ระบายสีอย่าง
อิสระ 

-  การตกแต่งพืชผัก
เป็นรูปคน สตัว์ 
และอื่นๆ 

2.  นักเรียนน าเสนอ           
      ผลงานท่ีได้ปฏิบัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100
ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/      
แปูงโด/ขี้เลื่อย      

4.  ขั้วมะเขือ/   
หอมหัวใหญ ่

5.  พืชผักชนิด
ต่างๆ 

 
 

1.  การสังเกต          
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้งสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสมผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ           
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้         
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที1่1.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง             
มาตรฐานที1่1.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 

หน
่วย

ที่ 
  



 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                  
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                           
 มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
จันทร์ 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับ          
ผู้อื่น (การเรยีนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ       
แบ่งปัน  และรอคอย 
(การ เรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้า
ที่  (การ เรยีนรู้ท
สังคม) 

(มฐ4/1) 

1.  นักเรียนเลือกเล่น
ตามมมุต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/ มุม

หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุม
คณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาท
สมมต ิ
-   มุมสัมผสั

สร้างสรรค/์ มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
2.  นักเรียนเก็บของ

เล่นเข้าท่ีเมื่อเล่น
เสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต        
การมีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม    

ข้อตกลง 



 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที1่.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                                
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 2.2 ใช้มือได้อย่างคลอ่งแคล่ว 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                           
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                   
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
จันทร์ 1.  เล่นน้ าได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่น 
     ได้ 
3.  รักษาความปลอด-ภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ   
     เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า   
 

1.  การเล่นน้ า (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็กและกล้ามเนื้อใหญ)่  (มฐ2/1 
มฐ2/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภัย ของ
ตนเองและผู้อื่น  (การ 

     รักษาความปลอดภัย) ) (มฐ1/2) 

1.   ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการ
เล่น  

2.   ครูแนะน าวิธีการ
เล่นน้ าท่ีถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การ      
เล่นน้ า  
 

1.  การสังเกต            
     การมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

จันทร์ 1. น าภาพมาจัด
หมวดหมูไ่ด้        

2.   สังเกต  จ าแนก 
      และเปรียบเทียบ

สิ่งต่างๆ ได ้
3.   เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจัดหมวดหมู่
ภาพ 

1.  การจัดหมวดหมู่ภาพ  (การ 
     สังเกต  การจ าแนก  และ 
     การเปรียบเทียบ) ) (มฐ10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี (การเรียนรู้

ทางสังคม) (มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีเล่น
เกม    

     จัดหมวดหมู่ภาพ 
2.  นักเรียนเล่นเกม

จัดหมวดหมู่ภาพ 
3.  นักเรียนเก็บของ

เล่นเข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่น 

เกมจัด
หมวดหมูภ่าพ 

1.  การสังเกต       
     การมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
                  การท าแบบฝึกหัด 
                         -  การระบายสีภาพ 
                         -  การต่อเตมิภาพ 
                         -  การลากเสน้โยงภาพ 
 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  นิทาน 

หัวผักกาดยักษ์ 
(ส านักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก) 

มีคุณตาคนหนึ่งปลูกหัวผักกาดไว้ใกล้บ้าน   มันโตเร็วมากจนกลายเป็นหัวผักกาดยักษ์  คุณตาคิดจะดึง      
หัวผักกาดขึ้นมารับประทาน  แต่ดึงเท่าไรหัวผักกาดก็ไม่ยอมขยับเขยื้อนสกัที   คุณตาจึงไปตามยายมาช่วยดึง  แต่หัว
ผักกาดก็ยังดึงไม่ขึ้น  คุณยายจึงไปตามหลานมาช่วย แต่ก็ยังดึงไม่ขึ้น หลานจึงไปตามหมา หมาจึงไปตามแมว  และ
แมวไปตามหนูมาช่วยดึง คุณตาจับหัวผักกาดยักษ์ คุณยายจับคุณตา หลานจับคุณยาย หมาจับหลาน แมวจับหมา 
หนูจับแมว  ทุกคนช่วยกันดึง ฮุยเล  ฮุย..... อึ๊บ  เมื่อทุกคนช่วยกันหัวผักกาดก็หลุดออกมาอย่างง่ายดาย         คุณ
ยายจึงน าหัวผักกาดไปท าอาหารให้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย 

2.  เพลง 

อาหารของฉัน               
 (อาจารยศ์ิรลิักษณ์  อนุกูล) 

ฉันกินข้าวทุกวันฉันแข็งแรง                  ฉันกินผักทุกวันฉันแข็งแรง 
ฉันกินไข่  กินเนื้อ หมู ปู ปลา                 อีกผลไม้นานาท าให้กายาฉันเติบโต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

3.  เกมการศึกษา  
เกมจัดหมวดหมู่ภาพ 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 19  ชื่อหน่วย ตัวเรา   เรื่อง การออกก าลังกาย 
สาระท่ี1          เรื่อง  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย  ………………………………. วันที่ ………………………….. 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกวิธีการออกก าลังกายได ้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6. ส่งเสรมิจินตนาการและความคดิสร้างสรรค ์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8. มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ้ื่น 
9. ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน 

1  วัน 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

การออกก าลังกายคือการบริหารรา่งกายให้แข็งแรง  สามารถปฏิบตัไิด้หลายวิธี 
 
 
สาระการเรียนรู้ 

การออกก าลังกาย 
-  การเล่นอิสระ 
-  การท างานบ้าน 
-  การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
-  การออกกายบริหาร 
-  การละเล่นของไทย 
-  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

การเล่นอิสระ การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

การเคลื่อนไหวประกอบเพลง   กายบริหาร 

การออกก าลังกาย 

การท างานบ้าน 

การละเล่น 
ของไทย 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  บอกวิธีการออก
ก าลังกายได ้

2.  บอกประโยชน์
ของการออกก าลัง
กายได ้

3.   เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของ     
วิธีการออกก าลัง
กายได ้

4.  สนทนาแลก-
เปลี่ยนความ         
คิดเห็นได ้

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การออกก าลังกาย 
-    การเล่นอิสระ 
-    การท างานบ้าน 
-    การเล่นเครื่อง

เล่นสนาม 
-    การออกกาย

บริหาร 
-    การละเล่นของ 
     ไทย 
-    การเคลื่อนไหว

ประกอบเพลง 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ  (การใช้ภาษา) 
(มฐ9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การคิด  การสังเกต การ
จ าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ10/1 ) 
 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1) 

1.  ครูและนักเรียน
ร่วมกัน 

     ร้องเพลง  “ออก
ก าลัง 

     กาย” 
2.  ให้นักเรียนบอกถึง      

วิธีการออกก าลังกาย   
ว่ามีวิธีใดบ้าง 

3.  ครูและนักเรียน
ร่วมกัน 

     สนทนาถึงประโยชน์ 
     ของการออกก าลัง

กาย 
4.  ให้นักเรียนแสดง

ความคิดเห็นว่า ถ้าไม่     
ออกก าลังกายจะเป็น
อย่างไร 

เพลง  “ออก- 
ก าลังกาย” 

1.   การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้     มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ    มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ  มาตรฐานที่ 5.1สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว  มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ    มาตรฐานที่ 5.3รักการออกก าลังกาย     มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่ 11.1 ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง    มาตรฐานที่11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

อังคาร 1.  เคลื่อนไหว 
     ตาม 
     จินตนาการ  
     ประกอบ 
    เพลงได ้
2.  การฟัง 
     จังหวะและ 
     สัญญาณ 
3.  การปฏิบัต ิ
     ตามค าสั่ง 

2.   กิจกรรมดนตร ี 
      การเคลื่อน-

ไหวและ
จังหวะ 

1.  การ  
      เคลื่อน-   
     ไหว  
      ประกอบ 
      จังหวะ 
2.  การฟัง 
     จังหวะ   
     สัญญาณ 
     และค าสั่ง 

1.  การเคลื่อนไหวตาม 
     จินตนาการประกอบ 
     จังหวะ  (การทรงตัวและ

การประสานสัมพันธ์ของ 
     กลา้มเน้ือใหญ)่ 
(มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ5/2 มฐ

5/3 มฐ11/2) 
2.  การฟังจังหวะสัญญาณและ
ค าสั่ง(การคิด ดนตรี)(มฐ5/2 
มฐ9/1) 
   

เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบ
จังหวะอย่างอิสระ เมื่อได้    ยินสัญญาณหยุด
ให้ปฏิบัติตามที ่      ครูบอก เช่น ท าทา่เตะ
ลูกบอล           ท าทา่วา่ยน้ า   ท าทา่กวาด
บ้าน          ท าท่าถูบ้าน ฯลฯ 

เครื่องเคาะจังหวะ 1.  การสังเกต      
     การมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 
2.  การร้องเพลงและ 
     การเคลื่อนไหว 
     ตามจินตนาการ 
     ประกอบจังหวะ 
3.  การฟังจังหวะและ

สัญญาณ 
4.  การปฏิบัติตาม  
     ค าสั่ง 

 1.  วางแผน         
ตัดสินใจ  และ
ลงมือปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ท า
ส าเร็จได้ 

 

3.  กิจกรรมศิลปะ     
สร้างสรรค ์

การท างาน
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ที่เกี่ยว-
ข้องกับเรื่องการ
ออกก าลังกาย 
 

1.  การวางแผน ตัดสิน-ใจ  
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ4/1 
มฐ8/1 มฐ10/2) 

2.  การแสดงความคิด
สร้างสรรค์  (การคิด))
(มฐ11/1 ) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่าน ผลงาน (การ
คิด อารมณ์ ความรู้สึก) )( มฐ
11/3) 

 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติงานศิลปะตามความ
สนใจในกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การหยดสีบนกระดาษทิชชูที ่
   เปยีก 
-  การวาดภาพและระบายส ี     อย่าง

อิสระ 
-  การตัดกระดาษตามรอย 

  -  การประดิษฐ์ของเล่น เช่น  กังหัน 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ 

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว /กระดาษ

100 ปอนด์ 
3.  ดินน้ ามัน/แปูงโด/      ขี้

เล่ือย 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  ภาพส าหรับตัด 
7.  อุปกรณ์ประดิษฐ์     ของ

เล่น เช่น ไม้ไผ่ หลอดดูดน้ า  
8.  กระดาษทิชช ู

1.  การสังเกต                 
     การมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม     
ผลงาน 



 
 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                                     
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                                                
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน
และรอคอยได ้

4.  เก็บของเล่น
เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2 ) 

 
3.  การเอื้อเฟื้อ  

แบ่งปันและรอคอย 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

 
4.  การเก็บของเล่นเข้า

ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต        
การมีส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม  

ข้อตกลง 



 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  วิ่งซิกแซกส่งบอล
ให้เพื่อนได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ

ปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรม 
     การเล่น

กลางแจ้ง 

การวิ่งซิกแชกส่ง
บอลให้เพื่อน 

1.  การวิ่งซิกแซกส่งบอล (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่มฐ2/1) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น      (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น      (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น  

2.  ครูแนะน าวิธีการเล่นวิ่ง      
ซิกแซกส่งบอลให้เพื่อน
ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

1.  ลูกบอล 
2.  หลักส าหรบั

วิ่งอ้อม 

1.   การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การเล่นท่ีถูก

วิธี 

อังคาร 1.  น าช้ินส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบรูณไ์ด ้

2.   สังเกต จ าแนก 
      และเปรียบเทียบ

สิ่งต่างๆ ได ้
3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

6. เกมการศึกษา เกมภาพตดัต่อ    1.  การต่อภาพ (การสังเกต การ
จ าแนก และการเปรยีบ-เทียบ) 
(มฐ10/1) 

3.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี     (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1) 
 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมภาพตดัต่อ   

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ    

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ    
 
 
 

1.   การสังเกต      
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การตรวจ

ผลงาน 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 
   -  การระบายสภีาพ 
   -  การต่อเตมิภาพ 
   -  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน / ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
ออกก าลังกาย 

        (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
ออกก าลังด้วยการร้องร าท าเพลง     ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

ร าร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย                 แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องร าท าเพลง 
2.  เกมกลางแจ้ง 

ส่งบอลให้เพ่ือน 
  

วิธีเล่น 
แบ่งเด็กออกเป็น   2   แถว แถวละเท่าๆ กัน  ยืนต่อหลังห่างกันประมาณ  2  ฟุต   ครูจะส่งลูกบอลให้   

เด็กคนแรกของแต่ละแถว   พร้อมทั้งส่งสัญญาณเริ่มเล่น   เด็กคนแรกจะต้องส่งลูกบอลลอดใต้ขาให้เพื่อนด้านหลัง
ต่อกันไปเรื่อยๆ พร้อมกับพูดว่า (ในขณะที่ส่ง)  “ลูกบอลไปทางข้างล่าง” จนถึงคนสุดท้ายของแถว  แต่การส่ง       
ลูกบอลกลับนี้จะต้องส่งเหนือศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ลูกบอลไปทางข้างบน”   แถวที่สามารถส่งลูกบอลกลับไป
กลับมาได้โดยลูกบอลไม่ตกพ้ืนเลยจะเป็นฝุายชนะ   แต่ถ้าลูกบอลตกพื้นจะต้องเริ่มต้นส่งใหม่ตั้งแต่หัวแถวหรือปลาย
แถว 



 

 

3.  เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การเดินทางท่องเที่ยว 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่ 19  ชื่อหน่วย ตัวเรา   เรื่อง การพักผ่อน 

สาระท่ี1          เรื่อง  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย  …………………………………. วันที่ ……………………………………. 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้    

1. บอกวิธแีละความส าคัญของการพักผ่อนได ้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6. ส่งเสรมิจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8. มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ้ื่น 
9. ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
                                             การนอนหลับ        การดูภาพยนตร์          การดูโทรทัศน์ 
 

 
 

                                           การฟังเพลง                                                    การอ่านหนังสือ 
ระยะเวลาเรียน  

1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 การพักผ่อนคือการท าให้รา่งกายได้หยุดพักหลังจากการปฏิบัติงานตา่งๆ 

สาระการเรียนรู้ 
การพักผ่อน  

 -  การนอนหลับ   
 -  การฟังเพลง    
 -  การอ่านหนังสือ   
 -  การดูโทรทัศน์    
 -  การดูภาพยนตร ์
 -  การเดินทางท่องเที่ยว

การพักผ่อน 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  บอกวิธีการ       
     พักผ่อนได้ 
2.  บอกความส าคัญ 
     ของการพักผ่อนได ้
3.  สนทนาแลกเปลีย่น 
     ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม 
     ประสบการณ์ 

การพักผ่อน 
 -  การนอนหลับ 
 -  การฟังเพลง    
 -  การอ่านหนังสือ 
 -  การดูโทรทัศน ์
 -  การดูภาพยนตร ์
-   การเดินทาง 
    ท่องเที่ยว    

1.   การอธิบายเกีย่วกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ9/1) 

2.   การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ8/1) 

1.  ครูและนักเรียนสนทนาถึง 
     การพักผ่อนร่างกายและ 
     ความส าคัญของการ

พักผ่อน 
2.  ให้นักเรียนบอกวิธีการ       

พักผ่อนที่นักเรียนชอบท า 
3.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น

ว่า ถ้าร่างกายไมไ่ดร้ับการ
พักผ่อน จะเป็นอย่างไร 

4.  ครสูอนนักรียนท่อง            
ค าคล้องจอง “เรามีเพื่อน
นอนอยู่ข้างๆ” 

ค าคล้องจอง “เรา
มีเพื่อนนอนอยู่
ข้างๆ” 

1.  การสังเกต     
     การมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 



 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                                                              มาตรฐานที่ 5.3  รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                                              มาตรฐานที่  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                                                         มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 
มาตรฐานที1่1.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ เคลื่อนไหวตาม
จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรม  
     ดนตรี  การ 
     เคลื่อนไหว 
     และจังหวะ 

  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะและจินตนาการ
ประกอบเพลง (การทรง
ตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ2/1  มฐ 5/3 
มฐ 11/3) 

นักเรียนร้องเพลง “ง่วงนอน” พร้อม
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะประกอบ
เพลงตามจินตนาการอย่างอิสระ 

เพลง “ง่วงนอน” 1.   การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

พุธ 1.  วางแผน           
     ตัดสินใจ  และ 
     ลงมือปฏิบัติได ้
2.  แสดงออกตาม 
     ความคิดสร้าง- 
     สรรค์ได ้
3.  อธิบายผลงาน 
     ของตนที่ท า 
     ส าเร็จได ้
 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์ที ่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การพักผ่อน 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัต ิ
(การเรียนรู้ทาง 
สังคม)( มฐ 4/1มฐ
8/1 มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ 
สร้างสรรค ์(การคิด)
(มฐ 11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน
(การคิด อารมณ์ 
ความรูส้ึก)(มฐ11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติงานศลิปะ           
ตามความสนใจในกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม  ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การดีดส ี
-  การปั๊มหัวมันเทศ 
-  การวาดภาพและระบายสี       

อย่างอิสระ 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ีได้ปฏิบัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100 
ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/แปูงโด/
ขี้เลื่อย 

4.  หัวมันเทศ 
5.  แปรงสีฟัน 
6.  กระดาษตัดเป็น

กรอบรูปต่างๆ 
เช่น ดอกไม้ ฯลฯ 

 

1.   การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   ความคิดสร้าง- 

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม 
      ผลงาน 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พุธ 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ8/1) 
2.  การแก้ปัญหาในการ

เล่น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย  
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

(มฐ4/1) 

1  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต      
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  เล่นเครื่องเล่น
สนามได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรม 
      การเล่น 
      กลางแจ้ง 

  การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 

1.   การเล่นเครื่องเล่นสนาม  
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ2/1)     

2.   การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1) 

3.   การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น  (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ1/2) 

1.   ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที ่

     ถูกต้องและปลอดภัย 
3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง

เล่นสนามอย่างอิสระ 

 เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

พุธ 1.  จับคู่ภาพกับค า 
     ได้ 
2.  สังเกต จ าแนก 
     และเปรียบ-

เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

6. เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพกับค า 1.  การจับคู่ภาพกับค า  (การ
สังเกต  การจ าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ10/1) 

2.   การเก็บของเล่นเข้าท่ี  (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1) 

1.   ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพกับค า 

2.   นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพกับค า 

3.   นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพกับค า 
 

1.   การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การตรวจ

ผลงาน 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

 



 

  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 
     -  การระบายสีภาพ 
     -  การต่อเติมภาพ 
     -  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  ค าคล้องจอง 
                       เรามีเพ่ือนนอนอยู่ข้างๆ              

   (ส านักพิมพ์ห้องเรยีน) 
       เข้านอนกลางวัน   หนูหลับฝันด ี
   ไม่ลุกจากท่ี   วิ่งเล่นเพ่นพ่าน 
   หนูนอนสักตื่น   สดชื่นเบิกบาน 
   ไม่วุ่นจุ้นจ้าน   หลับฝัน  ครอก...ฟี ้
 
         2.  เพลง 

ง่วงนอน 
           (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

  เด็กๆ ง่วงมากไหม ?        ง่วงแล้วจะท าอะไร ? 
  ร าระบ าชาวเกาะไพเราะเสนาะจับใจ  เสียงน้ าหลั่งไหล (ซ้ า) 
  กระทบหาดทรายดังครืน  ครืน (ซ้ า) 
 (ท้ายเพลงเนื้อเพลงเปลี่ยนเป็นเนือ้เพลงอ่ืน ๆ เช่น เพลงก ามือ เพลงนกเขา เป็นต้น) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

  

3.  เกมการศึกษา 
เกมจับคู่ภาพกับค า 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 
  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 19  ชื่อหน่วย ตัวเรา   เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
สาระท่ี1          เรื่อง  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย  ……………………………………. วันที่ …………………………………….. 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
                  การล้างมือ                                                                           

 
 

 
                 การสระผม                                                                     การอาบน้ า 

ระยะเวลาเรียน 
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
เราควรดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี ได้แก่  การล้างมือ  การแปรงฟัน 

การอาบน้ า   การสระผม   
 

 
 
สาระการเรียนรู้ 

การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
-  การล้างมือ  
-  การแปรงฟัน    
-  การอาบน้ า    
-  การสระผม

การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 

การแปรงฟัน 



   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัสบด ี 1.   อธิบายวิธีการ
ดูแลรักษาความ
สะอาดของ
ร่างกายได ้

2.  บอกประโยชน์
ของการดูแล
รักษา  ความ
สะอาดของ 
ร่างกายได ้

3.   เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการ
ดูแลและไม่ดูแล
รักษาความสะอาด
ของ   ร่างกายได้ 

4.   สนทนา
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นได ้

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การดูแลรักษาความ
สะอาดของร่างกาย 
- การล้างมือ 
- การแปรงฟัน 
- การอาบน้ า 
- การสระผม 

1.   การอธิบายสิ่งต่า(การ
ใช้ภาษา) (มฐ9/1) 

2.   การเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง (การ
สังเกต  การจ าแนก  
และการเปรียบ-
เทียบ) (มฐ10/1) 

 
3.   การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  
     (การเรียนรู้ทาง

สังคม) (มฐ8/1) 

1.  ครูให้นักเรียนดภูาพเด็กท่ี
ร่างกายสะอาดกับเด็กที่
ร่างกายสกปรก แล้วถาม
ว่านักเรียนชอบภาพไหน 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนาถึงความส าคญั
ของการดูแลรักษา      
ร่างกาย และสรุปสั้นๆ 

3.  ให้นักเรียนแสดง      
ความคิดเห็นว่าถ้าเรา   
ไม่ดูแลรักษา            
ความสะอาดของร่างกาย 
เราจะเป็นอย่างไร 

 

ภาพเด็กท่ีร่างกาย 
สะอาดกับเด็กท่ี       
ร่างกายสกปรก 
 

1.   การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ



 

  



 

  

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม    

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัสบด ี
 

1.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะได ้

2.  ปฏิบัตติามค าสั่ง 

2.   กิจกรรมดนตรี  
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การเคลื่อนไหว 
     ประกอบ

จังหวะ 
2.  การปฏบิัติตาม 
     ค าสั่ง  
 

1.  การเคลื่อนไหวตาม 
     จินตนาการประกอบ 
     จังหวะ  (การทรงตัว  

และการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ2/1 มฐ 5/2 
มฐ 5/3 มฐ 11/2 ) 

2.  การฟังสญัญาณและ  
ค าสั่ง (การคิด ดนตรี) 

(มฐ5/2 มฐ9/1) 

นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกาย 
ตามจินตนาการประกอบ 
จังหวะ เมื่อครูใหส้ัญญาณ 
หยุด ให้ทุกคนหยุดและ 
ปฏิบัติตามที่ครูบอก เช่น    
ท าท่าล้างมือ ท าท่าสระผม  
ฯลฯ 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1.  การสังเกต        
     การมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 
2.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ 

3.  การปฏิบัติตาม 
     ค าสั่ง  
 



 

  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                       
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                              
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
  
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัสบด ี 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ท า
ส าเรจ็ได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยว-
ข้องกับเรื่องการ
รักษาความสะอาด
ของร่างกาย 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

 ( มฐ 4/1 มฐ8/1 มฐ 
10/2) 

2.  การแสดงความคดิ 
สร้างสรรค ์(การคิด) 
(มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน
(การคิด อารมณ์ 
ความรูส้ึก) (มฐ11/3) 

1.  นักเรียนเลือก
ปฏิบัติงานศิลปะตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพจาก

หลอดด้าย 
-  การวาดภาพและ 

ระบายสีอย่างอิสระ 
-  การตัดปะภาพเครื่อง-

ใช้ในการท าความ
สะอาดร่างกาย 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100 ปอนด์ 
3.  ดินน้ ามัน / แปูงโด /

ดินเหนียว/ขี้เลื่อย 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  ภาพเครื่องใช้ในการ

ท าความสะอาด  
    ร่างกาย 
7.  หลอดด้าย 
 
 

1.  การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม       
ผลงาน 



 

  

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พฤหัสบด ี
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน 
และรอคอยได ้

4.  เก็บของเล่นเมื่อ
เลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อ
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย  
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

(มฐ 4/1) 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต     
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 



 

  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                                           
 มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                              
 มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัสบด ี 1.   เล่นโยนถุงถั่วให้
เพื่อนได ้

2.   เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรม 
      การเล่น 
      กลางแจ้ง 

การเล่นโยนถุงถั่ว 1.  การเล่นโยนถุงถั่ว  (การคิด 
การทรงตัว  และการ
ประสานสัมพันธ์ของ 

      กล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1 มฐ 2/2) 
 2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ

เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)  

(มฐ1/2) 

1.   ครูตกลงกติกา 

     ข้อปฏิบัติก่อนการเล่น  
2.   ครูแนะน าวิธีการเล่น

โยนถุงถั่วที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

ถุงถั่ว 
 

1.   การสังเกต      
การมีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การเล่นท่ีถูกวิธี

และการปฏิบัติ
ตามข้อตกลง 

 1.  จับคู่ภาพที่
สัมพันธ์ 

     กันได้ 
2.  สังเกต จ าแนก 

และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อ 

     เลิกเล่นได ้

6. เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่ภาพท่ี 
สัมพันธ์กัน 

1.   การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 
(การสังเกต การจ าแนก  
และการเปรียบเทียบ) 

 (มฐ10/1) 
2.   การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
      (การเรียนรู้ทางสังคม) 
 (มฐ4/1) 

1.   ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพท่ีสัมพันธ์
กัน 

2.   นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพที่สัมพันธ์กัน 

3.   นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพท่ี 
สัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 

1.   การสังเกต      
การส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การตรวจผลงาน 
 



 

  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 
    -  การระบายสีภาพ 
    -  การต่อเติมภาพ 
    -  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  เกมกลางแจ้ง 
โยนถุงถั่ว 

(ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธ์ิ  และคณะ) 
วิธีเล่น 

แบ่งเด็กออกเป็น 2 แถว  แถวละเท่าๆ กัน  ให้เด็กโยนถุงถั่วให้เพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้าม  หรือครูอาจให้เด็ก
โยนถุงถั่วให้พอดีเส้นท่ีครูก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2.  เกมการศึกษา 
เกมจับคู่ภาพที่สมัพันธก์ัน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ไม่น าส่ิงที่เปน็อันตราย
ใส่จมูก หู ปาก 

ไม่เล่นของมคีม 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 19  ชื่อหน่วย ตัวเรา   เรื่อง การดูแลป้องกันอุบัติเหตุและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
สาระท่ี1          เรื่อง  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย  ………………………………….. วันที่ ……………………………………. 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้    
1.  บอกวิธีการดูแลปูองกันอุบัติเหตุและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
      
 

 
 
ระยะเวลาเรียน 

1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
การดูแลปูองกันอุบัติเหตุและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ไม่เล่นของมีคม ไม่น าสิ่งที่เป็นอันตรายใส่ จมูก 

หู การล้างมือใหส้ะอาดหลังจากการท ากิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

สาระการเรียนรู้ 
การดูแลปูองกันอุบัติเหตุและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 
-  ไมเ่ล่นของมีคม 
-  ไม่น าสิ่งที่เป็นอันตรายใส่จมูก หู ปาก 

    -  ล้างมือให้สะอาดหลังจากท ากิจกรรมต่างๆ  

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
หลังท ากิจกรรมต่างๆ 

การดูแลปอ้งกนัอุบตัิเหต ุ
   และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 



 

  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

  วันที่      จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  บอกวิธีการดูแล
ปูองกันอุบัติเหตุ
และสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตได ้

2.  ล้างมือได้ถูกต้อง 
3.  เปรียบเทียบความ 
     แตกต่างระหว่าง 
     มือท่ีสะอาดกับ

มือ 
     ที่สกปรกได ้
4.  สนทนาแลก- 
     เปลี่ยนความ      
     คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การดูแลปูองกัน 
อุบัติเหตุและ       
สิ่งที่เป็นอันตราย 
ต่อชีวิต 
-  ไมเ่ล่นของมีคม 
-  ไม่น าสิ่งที่เป็น     
    อันตรายใส่จมูก  
    หู ปาก 
-  การล้างมือให้  
    สะอาดหลังจาก  
    ท ากิจกรรม 
    ต่างๆ   

1.   การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบ  
ความเหมือน  ความ
แตกต่าง  (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  
(มฐ10/1) 
3.  การสนทนาแลก-
เปลี่ยนความคิดเห็น  
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 
 

1.  ครูสอนนักเรียนท่อง             
     ค าคล้องจอง “ปลอดภัยไว ้
     ก่อน” แล้วสนทนาเกี่ยวกับ 
     เนื้อหาในค าคล้องจอง 
 2.  ครูสนทนากับนักเรียน   

เกี่ยวกับการดูแลปูองกัน
อุบัติเหตุและสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อชีวิต 

3.  ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์
การเกิดอุบัตเิหตุ เช่น วิ่งเล่น
แล้วสะดุดหกล้ม ตกบันได
จากการก้าวพลาด ฯลฯ 

4.  นักเรียนและครูร่วมกัน
สนทนาวิธีการดูแลปูองกัน
อุบัติเหตุและอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นแก่ชีวิต แล้วสรุปสั้นๆ 

 
 

ค าคล้องจอง    
“ปลอดภัยไว้ก่อน” 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 

  

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม    

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 ศุกร์ 1.  ฟังจังหวะและ 
     สัญญาณได ้
2.  เคลื่อนไหวตาม 
     จินตนาการ

ประกอบ 
     จังหวะและสัญญาณ 
     ได้ 
3.  ร้องเพลงได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี  การ
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

1.  การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2. การเคลื่อนไหวท่ี
ประกอบจังหวะเพลง
และสญัญาณ  

3.  การร้องเพลง 
 

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะเพลงและสญัญาณ 
(การทรงตัว และการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 2/1  
มฐ 5/2  มฐ 5/3 
มฐ 11/2 )2.  การฟัง
จังหวะและสัญญาณ 
(ดนตร)ี 

(มฐ5/2  มฐ 9/1 ) 
3.  การร้องเพลง  (การใช้
ภาษา) (มฐ5/2 ) 
 

นักเรียนร้องเพลง   
“ตอกตะป”ู  พร้อม   
เคลื่อนไหวร่างกาย     
อย่างอิสระตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 
 

เพลง   
“ตอกตะป”ู 

1.  การสังเกต      
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
เพลงและ
จินตนาการ 

3.  การฟังจังหวะ
และสญัญาณ 

4.  การร้องเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย                                                                              
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 



 

  

  
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                       
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ  
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
     
                                         

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัสบด ี 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ท า
ส าเรจ็ได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยว-
ข้องกับเรื่องการ
รักษาความสะอาด
ของร่างกาย 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

 ( มฐ 4/1 มฐ8/1 มฐ 
10/2) 

2.  การแสดงความคดิ 
สร้างสรรค ์(การคิด) 
(มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน
(การคิด อารมณ์ 
ความรูส้ึก) (มฐ11/3) 

1.  นักเรียนเลือก
ปฏิบัติงานศิลปะตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพจาก

หลอดด้าย 
-  การวาดภาพและ 

ระบายสีอย่างอิสระ 
-  การตัดปะภาพเครื่อง-

ใช้ในการท าความ
สะอาดร่างกาย 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100 ปอนด์ 
3.  ดินน้ ามัน / แปูงโด /

ดินเหนียว/ขี้เลื่อย 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  ภาพเครื่องใช้ในการ

ท าความสะอาด  
    ร่างกาย 
7.  หลอดด้าย 
 
 

1.  การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม       
ผลงาน 



 

  

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พฤหัสบด ี
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน 
และรอคอยได ้

4.  เก็บของเล่นเมื่อ
เลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อ
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย  
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

(มฐ 4/1) 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต     
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                                                
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                                    
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ  
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์ 1.  เล่นเกมกลิ้ง         
ลูกบอลตาม     
แนวเส้นได ้

2.   เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

3.  รักษาความ
ปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมเกมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเกมกลิ้ง       
ลูกบอลตามแนว
เส้น 

1.   การเล่นเกมกลิ้งลูกบอล
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ2/1 มฐ 8/2 ) 

2.   การเล่นร่วมกับผู้อื่น  (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1) 
3.   การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น    (การ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2) 
 

1.   ครูตกลงกติกา           
ข้อปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมกลิ้งลูกบอลที่     
ถูกต้องและปลอดภัย 

1.  เส้นเชือก 
2.  ลูกบอล 

1.   การสังเกต      
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การเล่นท่ีถูก

วิธี 

ศุกร์ 1.   น าภาพท่ีเหมือน
มาเรียงต่อกันได ้

2.   สังเกต จ าแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมโดมิโน 
 

1.  การเรียงต่อภาพเหมือน       
     (การสังเกต การจ าแนก 
     และการเปรียบเทียบ) (มฐ

10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี    
     (การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ

4/1) 

1.   ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมโดมิโน 

2.   นักเรียนเล่นเกม
โดมิโน  

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

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

ผลงาน 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1. การสังเกตการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 
2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 
4. การท าแบบฝึกหดั 
5. การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

1. แบบสังเกต 
2. การตอบค าถาม 
3. ช้ินงาน/ผลงาน 
4. แบบฝึกหัด 
5. แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 
     1.  ค าคล้องจอง 
     ปลอดภัยไว้ก่อน 

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
  ปลอดภัยไว้ก่อนคณุหน ู  ค้อนตะปูมีดพร้าสารพัน 
  กรรไกรและเข็มเช่นกัน  ทุกสิ่งเหล่านั้นล้วนอันตราย 
  

2.  เพลง 
        ตอกตะปู 

(โรงเรียนอนุบาลจิตรลดา) 
  ตอกตะปู  ก๊อก ๆ   ตอกตะปูก็อก ๆ 

ตอกไม่ดโีดนนิ้วเขาหรอก  ลา ลา ลา ลา ลา ลาลา  (ซ้ า 3 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ภาคผนวก 

 เกมการศึกษา 
เกมโดมิโน 

 
 

 
 

 

 
    

 
 

  

 

  

 
 

    

 
 

  
 

 
 

 

 
    

 
 

  
 

  

 

 
    

    
 
  
 
 


