แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 6 ชื่อหน่วยวันพ่อแห่งชาติ เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู-่ หัว วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย (1)
สาระที่ 2 เรื่อง ราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………….. วันที่……………………………………………. พ.ศ. ……………………
___________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อ
แห่งชาติ และวันชาติไทย
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

วันชาติไทย
วันที่ 5 ธันวาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพ่อแห่งชาติ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันคล้ายวันเกิด) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย
สาระการเรียนรู้
วันที่ 5 ธันวาคม
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันชาติไทย

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกได้ว่าวันที่ 5
1. กิจกรรมเสริม
ธันวาคม เป็นวัน
ประสบการณ์
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว วันพ่อ
แห่งชาติ และวัน
ชาติไทย
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่ 5 ธันวาคม
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพพระบรมฉายา- วันเฉลิมพระ
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ลักษณ์พระบาทสมเด็จ
ชนมพรรษา (วันคล้าย
(มฐ 9/1)
พระเจ้าอยูห่ ัวให้นักเรียนดู
วันเกิด) ของ
2. การเปรียบเทียบความ 2. สนทนาเกี่ยวกับวันเฉลิม
พระบาทสมเด็จพระ
เหมือน ความแตกต่าง
พระชนมพรรษา วันพ่อ
เจ้าอยู่หัว
(การสังเกต การจาแนก
แห่งชาติ และวันชาติไทย
- วันพ่อแห่งชาติ
และการเปรียบเทียบ) 3. ครูให้นักเรียนบอกชื่อพ่อ
- วันชาติไทย
(มฐ 10/1)
ของตนเอง
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

รูปภาพพระบรม 1. การสังเกต
ฉายาลักษณ์
การมีส่วนร่วม
พระบาทสมเด็จใน กิจกรรม
พระเจ้าอยูห่ ัว
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
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3รักการออกกาลังกาย
9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
“ครอบครัว
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
กระต่าย”
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ครอบ(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ
ครัวกระต่าย” และ
5/3
มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

1. การสังเกต
การ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติ
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ตามความสนใจใน
เรื่องวันเฉลิมพระเรียนรู้ทางสังคม)
กิจกรรมเดี่ยวและกลุม่
ชนมพรรษาของพระ(มฐ 4/1 มฐ 8/1
ดังนี้
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู-่
มฐ 10/2)
- การระบายสีภาพพ่อ
หัว วันพ่อแห่งชาติ และ 2. การแสดงความคิด
และลูก
วันชาติไทย (1)
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การปั้นแปูง
(มฐ 11/1)
- การปั๊มตรายางวันพ่อ
3. การรับรู้และแสดง
- การร้อยลูกปัดสลับสี
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ตามตัวอย่าง
(การคิด) (มฐ 11/3)
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพพ่อและลูก
2. สีเทียน/สีนา/
้
สีไม้
3. แปูงปั้น
4. ตรายางวันพ่อ
5. เชือก
6. ลูกปัด
7. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
8. พู่กัน จานสี

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.2ซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 4/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (มฐ 4/2)
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
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

-

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. เล่นอ้ายเข้อ้ายโขงได้ 5. กิจกรรม
การละเล่นไทย
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
การเล่นเกม “อ้ายเข้อา้ ยโขง”
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

1. การเล่นอ้ายเข้อ้ายโขง(การทรงตัวและ 1. ครูตกลงกติกาข้อ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ เล็กปฏิบัติก่อนการเล่น
ใหญ่)
2. แนะนาวิธีการเล่น
(มฐ 2/1 มฐ 2/2 มฐ 8/2)
อ้ายเข้อ้ายโขงที่
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
ถูกต้องและปลอดภัย
สังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น(การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. นาชิ้นส่วนของภาพ 6. เกม
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่น เกมภาพตัด
จาแนก และการเปรียบเทียบ) (มฐ10/1)
เกมภาพตัดต่อ
ต่อ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
สังคม)
ตัดต่อ
(มฐ 4/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

เกมภาพตัดต่อ

หมายเหตุ
มาตรฐานที1่ .2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที2่ .1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที2่ .2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที4่ .1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที8่ .1เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
มาตรฐานที8่ .2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐานที1่ 0.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน
4. การทาแบบฝึกหัด
5. การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน
ภาคผนวก
1. เพลง

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ครอบครัวกระต่าย
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
พ่อกระต่าย แม่กระต่าย ลูกกระต่าย
อยู่กันอย่างสบายในปุา
ชอบกิน ชอบกิน หญ้าคา
ชอบนักก็ต้องยอดหญ้า
ชอบวิ่งไปมา ตะล็อบ ตะล็อบ
พ่อกระต่าย แม่กระต่าย ลูกกระต่าย
อยู่กันอย่างสบายในปุา
เพื่อนบ้านก็เป็นนกกา
เพื่อนรักก็คือตัวตุ่น
วิ่งเล่นกันชุลมุน ตะล็อบ ตะล็อบ
2. การละเล่นไทย
อ้ายเข้อ้ายโขง
อ้ายเข้อ้ายโขง
อยู่ในโพรงไม้สัก
อ้ายเข้ฟันหัก
กัดคนไม่เข้า
วิธีเล่น
1. ขีดเส้นสมมติด้านหนึ่งเป็นคลอง ส่วนอีกด้านเป็นฝั่ง
2. ครูให้เด็กจับไม้สั้นไม้ยาว ผู้ที่จับได้ไม้สั้นจะเป็นอ้ายเข้อยู่ในลาคลองคอยไล่จับคนที่ลงมาว่ายน้าข้าม
คลอง ถ้าจับใครได้ คนนั้นจะต้องมาเป็นอ้ายเข้แทน
3. เมื่อเริ่มเล่น ทุกคนที่เล่นจะร้องบทร้องประกอบ

3. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 6 ชื่อหน่วยวันพ่อแห่งชาติ เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู-่ หัว วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย (2)
สาระที่ 2 เรื่อง ราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………….. วันที่……………………………………………. พ.ศ. ……………………
___________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวที่ทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เยี่ยมเยียนประชาชน

แนะนาเรื่องการเกษตรพึ่งตนเอง

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงทาคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย
เช่น เยี่ยมเยียนประชาชน แนะนาเรื่องการเกษตรพึ่งตนเอง เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เยี่ยมเยียนประชาชน
- แนะนาเรื่องการเกษตรพึ่งตนเอง

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกพระราชกรณีย- 1. กิจกรรมเสริม
กิจของ
ประสบการณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ทรง
คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เยี่ยมเยียนประชาชน
- แนะนาเรื่องการ
เกษตรพึ่งตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูสอนนักเรียนร้อง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
เพลง “องค์พระ
(มฐ 9/1)
ประมุข”
2. การเปรียบเทียบความ 2. ครูให้นกั เรียนดูภาพ
เหมือน ความแตกต่าง
พระราชกรณียกิจ
(การสังเกต การจาแนก
และสนทนาเกี่ยวกับ
และการเปรียบเทียบ)
พระราชกรณียกิจของ
(มฐ 10/1)
พระบาทสมเด็จพระ3. การแลกเปลีย่ นความ
เจ้าอยู่หวั
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง 3. ครูให้นักเรียนบอก
สังคม) (มฐ 8/1)
สิ่งที่พ่อทาให้แก่เรา

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เพลง “องค์
1. การสังเกต
พระประมุข”
การมีส่วนร่วม
2. ภาพพระราชในกิจกรรม
กรณียกิจของ 2. การสนทนา
พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3รักการออกกาลังกาย
9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ของร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อนทีไ่ ปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
“องค์พระ
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะ
ประมุข”
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “องค์
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
พระประมุข” และ
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันเฉลิมพระเรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
ชนมพรรษาของพระ(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การปั้นแปูง
บาทสมเด็จพระเจ้ามฐ 10/2)
- การตัดกระดาษ
อยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ 2. การแสดงความคิด
- การพิมพ์ภาพจาก
และวันชาติไทย (2)
สร้างสรรค์ (การคิด)
เชือก
(มฐ 11/1)
- การวาดรูปอิสระ
3. การรับรู้และแสดง
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ
(การคิด) (มฐ 11/3)

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. แปูงปั้น
2. กรรไกร
3. กระดาษ
สาหรับตัด
4. เชือก
5. สีน้า/สีไม้/
สีเทียน
6. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
7. พู่กัน
8. จานสี

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

วันที่

จุดประสงค์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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 สาระที่ควรรู้

1. เล่นทรายได้
5. กิจกรรมการ การเล่น
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
ทราย
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นทราย (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นทราย
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกม
เกมจับคู่
1. การจับคู่ภาพเหมือน (การสังเกต การ 1.
มาจับคู่ได้
การศึกษา
ภาพเหมือน
จาแนก และการเปรียบเทียบ) (มฐ
2. สังเกต จาแนก และ
10/1)
2.
เปรียบเทียบได้
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
3. เก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
3.
เมื่อเลิกเล่นได้
(มฐ 4/1)
หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

สื่อการ
เรียนรู้
อุปกรณ์การ
เล่นทราย

ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่
จับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

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. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน
4. การทาแบบฝึกหัด
5. การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน
ภาคผนวก
1. เพลง

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

องค์พระประมุข
พระเจ้าอยูห่ ัว พระราชินี
พระองค์สละความสุขส่วนตน

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)
ทรงสร้างความดีเพื่อประชาชน
เด็กๆ ทุกคนน้อมเกล้าสดุดี

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 6 ชื่อหน่วยวันพ่อแห่งชาติ เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู-่ หัว วันพ่อแห่งชาติ แล วันชาติไทย (3)
สาระที่ 2 เรื่อง ราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………….. วันที่……………………………………………. พ.ศ. ……………………
___________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสาคัญของพ่อได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

ความสาคัญของพ่อ
ให้กาเนิด

เลี้ยงดู
อบรมสั่งสอน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
พ่อคือผู้มีพระคุณ ให้กาเนิด อบรมสั่งสอน และเลี้ยงดูเรา
สาระการเรียนรู้
ความสาคัญของพ่อ
- ให้กาเนิด
- อบรมสั่งสอน
- เลี้ยงดู

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. บอกความสาคัญ
ของพ่อได้
2. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ความสาคัญของพ่อ
- ให้กาเนิด
- อบรมสั่งสอน
- เลี้ยงดู

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การ
จาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพครอบครัวให้
1. ภาพครอบครัว 1. การสังเกต
นักเรียนดูและสนทนา
2. นิทานเรื่อง
การมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับบุคคลในภาพ
“กระต่ายน้อย
ในกิจกรรม
2. สนทนาเกี่ยวกับ
กับหินวิเศษ” 2. การสนทนา
ความสาคัญของพ่อ
3. คาคล้องจอง
3. ครูเล่านิทานเรื่อง
“ผู้นาของเรา”
“กระต่ายน้อยกับหิน
วิเศษ” ให้นักเรียนฟัง
แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
4. ครูสอนให้นักเรียนท่องคา
คล้องจอง “ผู้นาของเรา”

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
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3รักการออกกาลังกาย
9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกต
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
การมีส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
กิจกรรม
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
“ถวายพระ 2. การร้องเพลง
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
พร”
3. การเคลื่อนไหว
เพลง (การทรงตัวและ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
ตามจังหวะและ
การประสานสัมพันธ์
หยุดการเคลือ่ นไหว
จินตนาการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ถวาย
ประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
พระพร” และเคลื่อนมฐ 5/3 มฐ 11/2)
ไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

วันที่

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันเฉลิมพระเรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
ชนมพรรษาของพระ(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การวาดภาพพ่อของฉัน
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู-่
มฐ 10/2)
- การประดิษฐ์หน้ากาก
หัว วันพ่อแห่งชาติ
2. การแสดงความคิด
จากถุงกระดาษ
และวันชาติไทย (3)
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การหยดสีบนกระดาษ
(มฐ 11/1)
เปียก
3. การรับรู้และแสดง
- การพิมพ์บนดินน้ามัน
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ด้วยวัสดุต่างๆ
(การคิด) (มฐ 11/3)
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
2. สีเทียน/สีนา/
้
สีไม้
3. ถุงกระดาษ
4. กระดาษเปียก
5. ดินน้ามัน
6. วัสดุต่างๆ
7. พู่กัน จานสี

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

วันที่

จุดประสงค์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

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

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ เครื่องเล่นสนาม
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1) 2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ปลอดภัย
3. การรักษาความปลอดภัยของ 3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องตนเองและผู้อื่น (การรักษา
เล่นสนามอย่างอิสระ
ความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. นาภาพมา
6. เกม
เกมเรียงลาดับภาพ 1. การเรียงลาดับ (การสังเกต การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมเรียงลาดับ
เรียงลาดับได้
การศึกษา
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
เรียงลาดับภาพ
ภาพ
2. สังเกต จาแนก และ
(มฐ 10/1)
2. นักเรียนเล่นเกม
เปรียบเทียบได้
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียงลาดับภาพ
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
เมื่อเลิกเล่น
หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน
4. การทาแบบฝึกหัด
5. การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน
ภาคผนวก
1. นิทาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

กระต่ายน้อยกับหินวิเศษ
(อาจารย์สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์)
เต็มกับดวงเกิดในคืนพระจันทร์เต็มดวง และทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวง พ่อจะหาก้อนหินเล็กๆ มาใส่
กระบอกไม้ไผ่ วันหนึ่งที่เต็มกับดวงอายุครบ 6 เดือน พวกเขาตั้งใจว่าจะหาก้อนหินสวยๆ มาใส่กระบอก เต็ม
จึงเดินไปหาก้อนหินทีเ่ ชิงเขา ส่วนดวงเดินไปริมลาธารและเห็นก้อนหินสีเขียวเป็นประกาย ดวงกระโดดขึ้นไปบน
ขอนไม้แล้วก้มลงหยิบ แต่ขอนไม้นั้นที่แท้เป็นจระเข้ ดวงตกใจจึงร้องว่า “เจ้าขอนไม้” จระเข้ก็กลายเป็นขอนไม้
ต่อมาดวงก็วิ่งไปทางภูเขาและไปเจอเสือ ด้วยความตกใจมันจึงร้องว่า “ขอให้กระต่ายกลายเป็นหิน”
มันจึง
กลายเป็นก้อนหินอยูต่ รงนั้นโดยไม่มีใครรู้
พ่อแม่และเต็มพากันออกตามหานานถึงสามเดือนก็ยังไม่พบ จนกระทั่งในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวง ทั้ง
สามได้มานั่งพักที่ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง ซึ่งข้างๆ ก้อนหินมีก้อนหินเล็กๆ สีเขียววางอยู่ เต็มเก็บขึ้นมาให้พ่อแม่ดู
แม่รับก้อนหินแล้วพูดว่าอยากให้ดวงอยู่ตรงนี้ด้วย พลันก้อนหินใหญ่ก็กลับกลายเป็นดวงอีกครั้ง ทั้งสี่ปรึกษากันและ
ขอพรจากก้อนหินขอให้มีชีวิตอยู่ดว้ ยกันนานเท่านานโดยไม่มีอะไรมาพรากจากกันอีก แล้วก็โยนก้อนหินวิเศษนั้นลง
ในลาธารไป เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ขอเป็นสิ่งที่มีค่าที่สดุ แล้ว
2. คาคล้องจอง
ผู้นาของเรา
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ครอบครัวของฉันนั้นมีพ่อแม่
อันเป็นผู้ถือกาเนิดพวกฉัน
พ่อแม่ฉันต้องทางานทุกวัน
เพื่อให้พวกฉันได้มีกิน
พ่อจ๋า แม่จ๋า หนูรักจริงใจ
พ่อแม่ไซร้ เป็นผู้นาเราเอย
3. เพลง
ถวายพระพร
(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
ห้าธันวาวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชัน
ขอพระองค์เจริญพระชนม์ยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญปวงข้า ประชาชาวไทย
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอพระองค์เจริญพระชนม์ยืนนาน
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ไชโย

4. เกมการศึกษา
เกมเรียงลาดับภาพ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 6 ชื่อหน่วยวันพ่อแห่งชาติ เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู-่ หัว วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติไทย (4)
สาระที่ 2 เรื่อง ราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………….. วันที่……………………………………………. พ.ศ. ……………………
___________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสัญลักษณ์วันพ่อ
2. บอกวิธีการตอบแทนพระคุณพ่อได้
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
9. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สัญลักษณ์วันพ่อ

วันพ่อ

การตอบแทนพระคุณพ่อ

ระยะเวลาเรียน ดอกพุทธรักษา
เชื่อฟัง
ตั้งใจเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัญลักษณ์วันพ่อคือดอกพุทธรักษา
พ่อเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา เราจึงควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่โดยการเป็นลูกที่ดี เชื่อฟัง และตั้งใจ
เรียนหนังสือ

สาระการเรียนรู้
วันพ่อ
- การตอบแทนพระคุณพ่อ
: เชื่อฟัง
- สัญลักษณ์วันพ่อ

: ตั้งใจเรียน
: ดอกพุทธรักษา

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์
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1. บอกสัญลักษณ์วัน
พ่อและบอกการ
กระทาที่เป็นการ
ตอบแทนพระคุณ
พ่อได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
วันพ่อ
- การตอบแทน
พระคุณพ่อ
- สัญลักษณ์วันพ่อ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
(มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาดอกพุทธรักษาให้ 1. ดอกพุทธรักษา 1. การสังเกต
นักเรียนดูและสนทนา
2. นิทานเรื่อง
การมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับความหมายของ
“เรือ่ งทรัพย์ใน
ในกิจกรรม
ดอกพุทธรักษา
ดิน”
2. การสนทนา
2. ครูเล่านิทานเรื่อง “ทรัพย์ 3. คาคล้องจอง
ในดิน” ให้นักเรียนฟัง
“รักพ่อรักแม่”
3. ครูเชิญผู้ปกครองมาร่วม
งานวันพ่อที่โรงเรียน
4. ครุสอนนักเรียนให้ท่องคา
คล้องจอง “รักพ่อรักแม่”
5. ครูให้นักเรียนบอกการ
กระทาที่เป็นการตอบ
แทนพระคุณพ่อแม่

วันที่

จุดประสงค์

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3รักการออกกาลังกาย
9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ดอก
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
พุทธรักษา”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ดอก
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
พุทธรักษา” และเคลื่อนมฐ 5/3 มฐ 11/2)
ไหวร่างกายตาม
3. การฟังจังหวะเคาะ
จินตนาการประกอบเพลง
(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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันเฉลิมพระเรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
ชนมพรรษาของพระ(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การระบายสีภาพดอก
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู-่
มฐ 10/2)
พุทธรักษา
หัว วันพ่อแห่งชาติ
2. การแสดงความคิดสร้าง- การพับกระดาษเป็น
และวันชาติไทย (4)
สรรค์ (การคิด)
รูปต่างๆ
(มฐ 11/1)
- การฉีก ตัด ปะ ติด
3. การรับรู้และแสดง
ภาพดอกพุทธรักษา
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
- การปั้นแปูง
(การคิด) (มฐ 11/3)
- การทาการ์ดอวยพร
วันพ่อ
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพดอก
พุทธรักษา
2. สีเทียน/สีนา/
้
สีไม้
3. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
4. กาว
5. แปูงปั้น
6. กรรไกร
7. พู่กัน จานสี

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

วันที่

จุดประสงค์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

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

1. เล่นเกมซ่อนหาได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นเกม
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมซ่อนหา

1. นาภาพกับจานวนมา 6. เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพ
จับคู่ได้
กับจานวนที่
2. สังเกต จาแนก และ
เท่ากัน
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นเกมซ่อนหา (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้
ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
ก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นซ่อนหา
ที่ถูกต้องและปลอดภัย

-

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การจับคู่ภาพกับจานวน (การสังเกต
การจาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพ
จับคู่ภาพกับจานวนที่
กับจานวนที่
เท่ากัน
เท่ากัน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพกับจานวนที่เท่ากัน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

ประสบการณ์สาคัญ

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

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
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
ทรัพย์ในดิน
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ชาวนาคนหนึ่งมีลูกชาย 4 คน ลูกๆ ทั้ง 4 คนไม่ชอบทางาน แต่ชอบกิน นอน ร้องเพลง ดื่มเหล้า และเที่ยวเตร่
ชาวนาจึงต้องทางานหนักและคิดว่าหากไม่มีพ่อ ลูกๆ คงลาบากแน่ๆ ต่อมาไม่นานชาวนาก็ล้มปุวย เขาเรียกลูกทัง้ สี่มาแล้วบอกว่า
“พ่อได้ฝังเงินทองไว้ในแปลงนาของเรา” แล้วพ่อก็สิ้นใจ หลังงานศพลูกชาย ทั้งสี่ตั้งหน้าตั้งตาขุดหาสมบัติที่พอ่ บอก แต่ก็ไม่พบเงิน
ทองใดๆ จนกระทั่งต้นองุ่นในไร่งอกงามออกดอกออกผล เก็บขายได้เงินจานวนมาก ลูกๆ จึงเข้าใจว่านี้แหละคือทรัพย์ที่พ่อฝังไว้
2. คาคล้องจอง
รักพ่อรักแม่
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ฉันรักพ่อ
ฉันรักแม่
รักแน่แน่
คือพ่อแม่รักเรา
3. เพลง
ดอกพุทธรักษา
พุทธรักษาเป็นหนึ่งในดอกไม้งาม
งามรูปทรงงามสดสีวิไลตา

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
พุทธรักษามงคลนามไม้สูงค่า
อยากได้มาประดับในเรือนใจเรา

4. เกมกลางแจ้ง
ซ่อนหา
บทร้อง
ปิดตาไม่มิด
พ่อแม่ทานา

สารพิษเข้าตา
ได้ข้าวเม็ดเดียว

วิธีเล่น
1. หาอาสาสมัครที่จะเป็นผู้ปิดตาคนแรก
2. การปิดตาจะใช้มือปิด และผู้เล่นจะช่วยกันร้องบทเพลง
3. ขณะที่ร้องบทเพลง ทุกคนจะวิ่งไปซ่อนตัว เมื่อร้องบทเพลงจบ ผู้ที่ปิดตาจะถามว่า “พร้อมหรือยัง” ถ้าผู้ซ่อนพร้อม
จะบอกว่า “พร้อมแล้ว” ผู้ปิดตาจะเอามือออกและค้นหาผู้ซ่อน เมื่อหาพบต้องพูดดังๆ ว่า “เจอแล้ว” ทุกคนจะออกมาจากที่ซ่อน
คนที่ถูกพบจะต้องออกมาเป็นผู้หาแทน

5. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพกับจานวนที่เท่ากัน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 6 ชื่อหน่วยวันพ่อแห่งชาติ เรื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู-่ หัว วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติไทย (5)
สาระที่ 2 เรื่อง ราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย…………………………………………………….. วันที่……………………………………………. พ.ศ. ……………………
___________________________________________________________________________
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของวันชาติไทยได้ตามวัย
2. บอกสัญลักษณ์ของความเป็นชาติและธงชาติไทย
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
9. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
วันชาติไทย
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ชาติไทยของเราประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สาระการเรียนรู้
วันชาติไทย
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย์

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกความสาคัญของ 1. กิจกรรมเสริม
วันชาติไทยได้
ประสบการณ์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
วันชาติไทย
- ชาติ
- ศาสนา
- พระมหากษัตริย์

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาธงชาติไทยและรูป 1. ธงชาติ ภาพ 1. การสังเกต
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
พระมหากษัตริยม์ าให้
พระ ภาพใน
การมีส่วนร่วม
(มฐ 9/1)
นักเรียนดูและสนทนา
หลวง
ในกิจกรรม
2. การเปรียบเทียบความ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็น 2. แบบฝึกหัด 2. การสนทนา
เหมือน ความแตกต่าง
ความหมายของชาติไทย 3. เพลง “เชิญ
(การสังเกต การจาแนก 2. ครูให้นักเรียนร้องเพลง
ธง”
และการเปรียบเทียบ)
“เชิญธง” และบอก
(มฐ 10/1)
ความหมาย
3. การแลกเปลีย่ นความ 3. ครูให้นักเรียนฝึกทาการ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
คารวะตามศาสนาต่างๆ ที่
สังคม) (มฐ 8/1)
ตนนับถือ

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี

5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3รักการออกกาลังกาย
9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
ที่และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
“เชิญธง”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “เชิญ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
ธง” 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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันเฉลิมพระเรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
ชนมพรรษาของพระ(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การระบายสีธงชาติ
บาทสมเด็จพระเจ้ามฐ 10/2)
- การประดิษฐ์ธงชาติ
อยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ 2. การแสดงความคิด
- การปั้นแปูง
และวันชาติไทย (5)
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การระบายสีแผนที่
(มฐ 11/1)
ประเทศไทย
3. การรับรู้และแสดง
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ
(การคิด) (มฐ 11/3)

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ก้านกล้วย
2. สีน้า/สีไม้/
สีเทียน
3. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
4. แปูงปั้น
5. กาว
6. กรรไกร

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการ
2. แก้ปัญหาในการเล่น
เล่นตาม
ได้
มุมประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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 สาระที่ควรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เล่นน้าได้
5. กิจกรรมการ การเล่นน้า
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

1. การเล่นน้า (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ อุปกรณ์การเล่น
ก่อนการเล่น
น้า
2. แนะนาวิธีการเล่นน้าที่
ถูกต้องและปลอดภัย

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. นาชิ้นส่วนของภาพ 6. เกม
เกมภาพตัด
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
ต่อ
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต การ
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

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

เกมภาพตัดต่อ

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
เชิญธง
เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา
ไตรรงค์นั้นมีสามสี
สีขาวคือศาสนา
องค์พระมหากษัตริย์ไทย

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)
พวกเรายืนตรงทันที
สีแดงคือสีของชาติ
น้าเงินก็หมายความว่า

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

