โรงเรียนของเรา
คาอธิบาย
ชุดแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนของเรา เป็นแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ที่
สร้างความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและบุคคลในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนจะต้องมาอยู่ และทากิจกรรมนอกบ้าน
ของตน เมื่อนักเรียนมีอายุพอจะเข้าโรงเรียน นักเรียนจะต้องมาเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้และทากิจกรรมต่างๆ
นักเรียนจะต้องรู้จักชื่อโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน เช่น
นักเรียน ครูใหญ่ ครูพี่เลี้ยง แม่ครัว คนงาน ภารโรง เป็นต้น และเมื่อนักเรียนได้เรียน เล่น และทากิจกรรม
ต่างๆ ในโรงเรียน ก็จะเกิดการเรียนรู้ และมีความสุขเมื่อมาโรงเรียน
ในแบบฝึกหัดชุดนี้ นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะทางด้านภาษา ในการฟังจับใจความ การรู้จัก
พยัญชนะ คา และความหมายของคา การใช้กล้ามเนื้อมือ ฝึกความสัมพันธ์ระหว่ างกล้ามเนื้อมือและสายตาใน
การลากเส้น การรู้จักตัวพยัญชนะ ฝึกทักษะทางการคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ การจาแนก การหาความ
เหมือนหรือความแตกต่างกันของสิ่งต่างๆ การบันทึกข้อมูล การใช้ทักษะการคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติจริง การฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพ
การใช้แ บบฝึ กหั ดนี้ เ ป็น เพี ยงแบบฝึก หัด เสริ มประสบการณ์ ที่จ ะใช้ป ระกอบกับ การทากิจ กรรมอื่ น ๆ
เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมกัน

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ชื่อ
ครูใหญ่
ครูประจาชั้น
นักเรียน
เจ้าหน้าที่
คนงาน ภารโรง

บุคลากร

ที่ตั้ง

โรงเรียน

กฎระเบียบของ
ห้องเรียนและโรงเรียน

ระยะเวลาเรียน
4 สัปดาห์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกชื่อโรงเรียนและสัญลักษณ์ของโรงเรียนได้
มีความรู้สึกที่ดตี ่อการมาโรงเรียน
รู้จักกิจวัตรประจาวันที่โรงเรียน
รู้จักการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และครูที่โรงเรียน
รู้จักและปฏิบตั ิตามข้อตกลงของห้องเรียนได้
รู้จักวิธีปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้า-ห้องส้วมในโรงเรียน
เล่นและออกกาลังกายกลางแจ้งสนามเด็กเล่นได้
รู้จักเก็บของให้เข้าที่
รู้จักการรอคอย

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่

หน้าทีข่ อง
นักเรียนทีด่ ี

ห้องเรียน
ห้องน้า
โรงอาหาร
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
สนามเด็กเล่น

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
1. โรงเรียน คือสถานที่ที่นักเรียนมาเรียน เล่น และทากิจกรรมร่วมกัน โรงเรียนมีชื่อ เครื่องแต่งกาย
สัญลักษณ์โรงเรียน และสถานที่ใกล้เคียง
2. บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน ได้แก่ ครูใหญ่ ครูพี่เลี้ยง นักเรียน เจ้าหน้าที่ แม่ครัว คนงาน ภารโรง
ทุกคนในโรงเรียนมีหน้าที่ทาให้กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนดาเนินไปได้ด้วยดี
- ครูใหญ่มีหน้าที่ดูแลทุกคนในโรงเรียน
- ครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนและดูแลนักเรียน
- นักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือและทากิจกรรมต่างๆ ตามพัฒนาการ ศักยภาพ และความสามารถ
ของตน
- ครูพี่เลี้ยงมีหน้าที่ช่วยครูในการดูแลนักเรียน
- แม่ครัวมีหน้าที่ทาอาหารให้นักเรียนรับประทาน
- คนงาน ภารโรงมีหน้าที่ทาความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานที่ตา่ งๆ
ในโรงเรียน เราควรปฏิบัตติ นต่อบุคคลต่างๆ เหล่านี้ด้วยมารยาททีด่ ี
3. สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้า สนามเด็กเล่น ฯลฯ
เราควรใช้สถานทีต่ ่างๆ เหล่านี้อย่างดี
4. ในโรงเรียนและในห้องเรียนมีของใช้ที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาและใช้สิ่งของใน
โรงเรียนและห้องเรียนอย่างทะนุถนอม
5. นักเรียนควรรู้จักเครื่องแต่งกาย เครื่องเรียน และของใช้ส่วนตัวของตนเอง โดยควรรู้จักดูแลรักษาและ
ใช้ของเหล่านี้อย่างประหยัด
6. นักเรียนทุกคนมีเพื่อน เราควรรักเพื่อนของเราทุกคน
7. ในโรงเรียนและห้องเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เราควรร่วมทากิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียน
8. ในโรงเรียนและห้องเรียนมีคนอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก จึงต้องมีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อ ให้การอยู่
ร่วมกันในห้องเรียนและโรงเรียนเป็นไปด้วยดี

9. นักเรียนทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จัก
อดทนรอคอย ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น มีมารยาทดีและพูดจาไพเราะ
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ปฐมนิเทศ
ห้องเรียนของฉัน
ครูของฉัน
เพื่อนของฉัน (1)
เพื่อนของฉัน (2)
ครูใหญ่ของเรา
เครื่องแต่งกายของฉัน
ของใช้ส่วนตัวของฉัน
อุปกรณ์การเรียน
ของใช้ส่วนรวม
ชื่อโรงเรียนของฉัน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน
บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน
สนามเด็กเล่นของฉัน
เครื่องเล่นสนาม

17.
18.
19.
20.

สถานที่ใกล้โรงเรียนของเรา
กิจกรรมในโรงเรียน (1)
กิจกรรมในโรงเรียน (2)
เราเป็นเด็กดี

กิจกรรมเสนอแนะ
1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทางาน
ร่วมกัน ฝึกการคิด ฟัง พูด สังเกต ตลอดจนการแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนนั่งกับพื้นเป็นวงกลมหรือตัว U ครู
กับนักเรียนทากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
- การเล่านิทาน : ครูเล่านิทาน จากนั้นให้ซักถามเกี่ยวกับนิทาน หรือบอกความรู้สึก /ความคิด
เกี่ยวกับนิทานที่เล่าให้ฟัง
- การสนทนา : ให้นักเรียนดูภาพ พูดคุยเกี่ยวกับภาพ และใช้คาถามแบบปลายเปิดให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบจากการดูภาพ (ครูหรือนักเรียนนามา) สนทนาเกี่ยวกับภาพ เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้ถามตอบ แสดงความคิดเห็น
- การปฏิบัติจริง : ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง เช่น การจัดกลุ่ม การจัดหมวดหมู่ การ
เพาะปลูก การท าอาหาร ให้นัก เรียนฝึก ช่วยเหลื อตนเองในการรัก ษาความสะอาดของร่างกาย เช่ น ล้างมื อ
แปรงฟัน เป็นต้น การรับประทานอาหาร การยกสิ่งของ การหยิบสิ่งของ การเข้าแถวรับถาดอาหาร การเข้าแถว
เคารพธงชาติ การเข้าห้องน้า การนอนพักผ่อน การดื่มน้า-นม เป็นต้น
- การทาโครงงาน : โครงงานหน่วยโรงเรียนของเรา
2. กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคลื่อนไหว โดยคิดท่าทางขึ้นเอง
อาจจะใช้อุปกรณ์ประกอบได้ เช่น ห่วงหวาย แถบผ้า กระดาษ ริบบิ้น เป็นต้น โดยให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ เคลื่อนไหวเป็นวงกลม หรือกระจายภายในห้องเรียน หรือกระจายเป็นคู่ๆ สร้างบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ
ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่มีการบังคับ แต่ครูชี้แนะได้ กิจกรรมนี้ควรจะใช้เพลง
ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียน ดังนี้
- การเคลื่ อ นไหวตามจั ง หวะแบบอยู่ กั บ ที่ แ ละแบบเคลื่ อ นที่ โดยครู เ คาะจั ง หวะให้ นั ก เรี ย น
เคลื่อนไหวไปรอบๆ เป็นวงกลมในขณะที่เคลื่อนไหวไปรอบๆ นักเรียนจะทาท่าทางอย่างไรก็ได้ตามอิสระ และเมื่อ
ได้ยินสัญญาณเคาะ ให้หยุดนิ่ง
- การเคลื่อนไหวตามเพลง โดยทาท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
- การท่องคาคล้องจองตามครู
- การฟังเพลง ร้องเพลง และเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง โดยจับมือกันเป็นวงกลม เดินตามจังหวะ
เพลงหรือเสียงกลอง
3. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ให้นักเรียนทางานศิลปะต่างๆ รวม 4 งาน คือ งานสี งานปั้น งานกระดาษ และงานประดิษฐ์
ตามจินตนาการและตามครูกาหนด ดังนี้
- การปั้นดินน้ามัน ปั้นแปูง ปั้นดินเหนียว ปั้นขี้เลื่อย
- การวาดภาพอย่างอิสระหรือตามที่กาหนดโดยใช้สีเทียน สีน้า สีไม้ สีชอล์ก
- การวาดภาพด้วยนิ้วมือ
- การพิมพ์ภาพเป็นรูปต่างๆ
- การต่อเติมภาพที่กาหนดให้
- การฉีก ตัด ปะ ติดกระดาษเป็นรูปต่างๆ
- การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้จากเศษวัสดุ

4. กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ ประกอบด้วย ชั้นวางหนังสือ หนังสือภาพ หนังสือนิทานต่างๆ วิทยุเทป เทป
หูฟัง ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ ดูภาพ ฟังนิทาน และเพลง
- มุมสังคมศึกษา เช่น หุ่นจาลอง หุ่นนิ้วมือ บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับสังคมต่างๆ รอบตัว
- มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องชั่ง ตวง วัด เข็มทิศ แม่เหล็ก แก้วตวง ช้อนตวง เป็น
ต้น เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองจัดกลุ่มและแยกประเภท
- มุมธรรมชาติ เช่น มุมที่จัดวางวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช แว่นขยาย เป็น
ต้น
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
- มุมบทบาทสมมติ เช่น มุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า สาหรับเด็กเล็กๆ ถ้ามีสิ่งของประกอบการ
เล่นบทบาทสมมติจะทาให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น ครูอาจขอบริจาคเสื้อหมอ (ของใหม่ เพราะถ้าของใช้แล้วอาจมี
เชื้อโรค) หมวกทหาร พยาบาล ตารวจ จากผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้ างสรรค์/มุมบล็อก เช่น ขวดเกลียวพร้อมฝาขนาดใหญ่หลายๆ แบบ ภาพตัดต่อ
ลูกปัดสวมแกนไม้ พลาสติกสร้างสรรค์ ไม้บล็อก เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ
กับตา จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
- มุมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สมุดระบายสี สีไม้ สีชอล์ก สีเทียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนฝึก
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
- มุ ม ดนตรี เช่ น เครื่ อ งเคาะจั งหวะ เครื่ อ งอั ด เทปที่ อั ด เสี ย งได้ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง
- การเล่นเครื่องเล่นสนาม
- การเล่นน้า การเล่นทราย
- การเล่นเกม
ก่อนที่จะเล่นต้องมีการตกลงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ และการเรียนรู้วิธีการเล่นที่ปลอดภัย
6. เกมการศึกษา
- เกมภาพตัดต่อ
- เกมจับคู่ภาพเหมือนกัน
- เกมเรียงลาดับภาพ
- เกมเปรียบเทียบขนาด
7. 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

ตัวอย่างแบบสังเกตประเมินการร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
3
2
1
ลาดับ
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
การประเมิน

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
3

ปานกลาง
2

น้อย
1

ปานกลาง
2

น้อย
1

การร่วมกิจกรรม
การทางานกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการคิด

เกณฑ์การประเมิน
3
2
1
ลาดับ
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
การประเมิน

ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์
การประยุกต์ใช้

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
3

ตัวอย่างแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
เกณฑ์การประเมิน
3
2
1
ลาดับ
1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
การประเมิน

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
3

ปานกลาง
2

น้อย
1

การแบ่งปัน
การช่วยเหลือ
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การรอคอย

* หมายเหตุ ครูผู้สอนควรจะปรับเพิ่มเติมและลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับสาระที่สอนและกิจกรรม

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

นิทาน
คาคล้องจอง
เพลง
เกมการศึกษา

หัวข้อสาระการเรียนรูบ้ ุคคลและสถานที่รอบตัวเรา แผนการจัดประสบการณ์รายวัน
จานวนเวลาเรียน 4 สัปดาห์ รวม 20 แผน
วันเรียนที่

หัวข้อสาระการเรียนรู้

1

ปฐมนิเทศ

2

ห้องเรียนของฉัน

3

ครูของฉัน

4

เพื่อนของฉัน (1)

5

เพื่อนของฉัน (2)

6

ครูใหญ่ของเรา

7

เครื่องแต่งกายของฉัน

8

ของใช้ส่วนตัวของฉัน

9

อุปกรณ์การเรียน

10

ของใช้ส่วนรวม

11

ชื่อโรงเรียนของฉัน

12

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

13

สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

14

บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน

15

สนามเด็กเล่นของฉัน

16

เครื่องเล่นสนาม

17

สถานที่ใกล้โรงเรียนของเรา

18

กิจกรรมในโรงเรียน (1)

19

กิจกรรมในโรงเรียน (2)

20

เราเป็นเด็กดี

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา เรื่อง ปฐมนิเทศ
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ……………………………………………..
วันที่ ………………………………….
——————————————————————————————————————

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปฐมนิเทศให้นักเรียนรูจ้ ักห้องเรียนและโรงเรียนของตน
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดตี ่อตนเองและผูอ้ ื่น
ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
โรงเรียน

ปฐมนิเทศ

ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
โรงเรีย นและห้ องเรีย น คื อ สถานที่ ที่นัก เรีย นมาอยู่ ร่ว มกัน เพื่อ แสวงหาความรู้และท ากิจ กรรมต่ างๆ
ร่วมกัน

สาระการเรียนรู้
ปฐมนิเทศ
- โรงเรียน
- ห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

จันทร์ 1. รู้จักและคุ้นเคยกับ 1. กิจกรรมเสริม รู้จักโรงเรียนและ
โรงเรียนและ
ประสบการณ์ ห้องเรียนของตน
ห้องเรียนของตน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายความสัมพันธ์ของ 1. ครูและนักเรียนสร้าง 1. ห้องเรียน
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา) (มฐ
ความคุ้นเคยกัน
2. โรงเรียน
9/1)
2. ครูและนักเรียน
3. แบบฝึกหัด
2. การเปรียบเทียบ
สนทนาเกี่ยวกับ
ความเหมือน ความแตกต่าง
โรงเรียนและ
(การสังเกต การจาแนก และ
ห้องเรียนว่านักเรียน
การเปรียบเทียบ)
เรียนอยู่โรงเรียน
(มฐ 10/1)
อะไร เรียนอยู่ชั้น
3. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ไหน ห้องไหน
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลา
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

จุดประสงค์
จันทร์ 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
2. กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวร่างกาย 1. เครื่องเคาะ
อยู่กับที่และเคลื่อนที่
จังหวะ
1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้
ตามจังหวะเสียงเคาะ 2. เพลง
2. การร้องเพลง
ภาษา) (มฐ 5/2 มฐ
จังหวะหยุด ให้ทุก
“โรงเรียนของ
3. การเคลื่อนไหว
9/1)
คนหยุดการ
เราน่าอยู”่
อยู่กับที่และ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่
และเคลื่อนที่ประกอบ
ประกอบเพลง
เพลง (การทรงตัวและ 2. ร่วมกันร้องเพลง
“โรงเรียนของเรา
การประสานสัมพันธ์
น่าอยู่” และ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
เคลื่อนไหวร่างกาย
(มฐ 2/1 มฐ 5/1
ประกอบเพลง
มฐ 5/2 มฐ 5/3)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 5/2)

การประเมินผล
1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะประกอบ
เพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐานที่ 5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
มาตาฐานที่ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

วัน

จุดประสงค์

จันทร์ 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

การทาศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์ที่
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
และกลุม่ ดังนี้
โรงเรียนของฉัน
10/2)
- การปั้น
2. การแสดงความคิด
- การพิมพ์ภาพ
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การพับสี
(มฐ 11/1)
- การเปุาสี
3. การรับรู้และแสดง
- การวาดภาพด้วยสีเทียน/
ความรูส้ ึกผ่าน
สีน้า/สีไม้
ผลงาน (การคิด)
- การฉีกปะภาพ
(มฐ 10/1)
โรงเรียน/ห้องเรียน
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที่ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับส การศึกษาปฐมวัย

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. สีเทียน/สีนา/
้
สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้ามัน
4. แปูงปั้น
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพโรงเรียน/
ห้องเรียน
8. พู่กัน
9. จานสี

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสม
ผลงาน

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

จันทร์ 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่น
ตามมุม
ได้
ประสบการณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทาง
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
สังคม) (มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมสังคมศึกษา
เล่น (การเรียนรู้ทาง
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
สังคม) (มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ
- มุมธรรมชาติ
แบ่งปันและรอคอย
- มุมบทบาทสมมติ
(การเรียนรู้ทาง
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
สังคม) (มฐ 4/3)
บล็อก
4. การเก็บของเล่นเข้า
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
ที่ (การเรียนรู้ทาง
- มุมดนตรี
สังคม)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
(มฐ 4/1)
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียนรู้
ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศนและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

วัน
จันทร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

จันทร์ 1. นาชิ้นส่วนของภาพ 6. เกม
มาต่อให้เป็นภาพที่
การศึกษา
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

เกมภาพตัดต่อ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ เครื่องเล่นสนาม
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1)
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ปลอดภัย
3. การรักษาความปลอดภัยของ
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
เล่นสนามอย่างอิสระ
ปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต
การจาแนก และการเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มาตรฐานที่2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
มาตรฐานที่4.1สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่8.1กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น

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
โรงเรียนของเราน่าอยู่
(อาจารย์ศรีนวล รัตน
สุวรรณ)
โรงเรียนของเราน่าอยู่
เพื่อนๆ ของเรามากมี
อาหารก็กินอร่อย
มีสนามวิ่งเล่นได้ไกล

คุณครูของเราแสนดี
เครื่องเล่นดีดีก็มมี ากมาย
ยามนอนก็แสนสบาย
เราภูมิใจโรงเรียนของเรา

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 2 ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา เรื่อง ปฐมนิเทศ
สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ………………………………………………
วันที่ ………………………………………
—————————————————————————————————————

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รู้จักห้องเรียนของตน บอกได้วา่ เรียนอยู่ชั้นใด มีมมุ ประสบการณ์อะไรบ้าง
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดตี ่อตนเองและผูอ้ ื่น
ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
มุมภาษา/มุมหนังสือ
มุมดนตรี
มุมศิลปะสร้างสรรค์
มุมสัมผัสสร้างสรรค์
/มุมบล็อก

มุมสังคมศึกษา
มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์

ห้องเรียน

มุมธรรมชาติ
มุมบทบาทสมมติ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ห้องเรียนคือสถานที่ที่เราใช้เรียนหนังสือและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

สาระการเรียนรู้
ห้องเรียนของฉัน
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

อังคาร 1. รู้จักและคุ้นเคยกับ
ห้องเรียนของฉัน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
รู้จักห้องเรียนของตน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบาย
1. ครูและนักเรียนสนทนา 1. ห้องเรียน
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
เกี่ยวกับห้องเรียนและมุม 2. มุมประสบต่างๆ (การใช้ภาษา)
ประสบการณ์ต่างๆ ใน
การณ์
(มฐ 9/1)
ห้องเรียน
3. แบบฝึกหัด
2. การเปรียบเทียบความ 2. ครูให้นกั เรียนสารวจ
เหมือน ความแตกต่าง
ห้องเรียนและมุมประสบ(การสังเกต การจาแนก
การณ์ต่างๆ
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลา
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

วัน

จุดประสงค์

อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบ
เพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 9/1)
ที่และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เสียงเคาะ จังหวะหยุด
2. เพลง
และเคลื่อนที่ประกอบ
ให้ทกุ คนหยุดการ
“ห้องเรียน
เพลง (การทรงตัวและ
เคลื่อนไหว
ของเราน่า
การประสานสัมพันธ์
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
อยู”่
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
ร้องเพลง “ห้องเรียนของ
(มฐ 2/1 มฐ 5/1
เราน่าอยู”่ และ
มฐ5/2 มฐ 5/3)
เคลื่อนไหวร่างกาย
3. การฟังจังหวะเคาะ
ประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐานที่ 5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
มาตาฐานที่ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

วัน

จุดประสงค์

อังคาร 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสร้างสรรค์
สรรค์ท่เี กี่ยวข้องกับ
ห้องเรียนของตน

ประสบการณ์สาคัญ
1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 10/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพด้วย
สีเทียน/สีน้า/
สีไม้
- การฉีกปะภาพ
ห้องเรียน
2. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที่ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับส การศึกษาปฐมวัย

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 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 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

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. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

อังคาร 1. เล่นน้า เล่นทรายได้ 5. กิจกรรมการ การเล่นน้า การเล่น 1. การเล่นน้า เล่นทราย (การ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง ทราย
ประสานสัมพันธ์ของ
3. รักษาความปลอดภัย
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) (มฐ 2/1
ของตนเองและผู้อื่น
มฐ 2/2)
ขณะเล่นได้
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 2/1)
3. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ 8/1)
4. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2)
อังคาร 1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกม
เกมจับคู่
1. การจับคู่ภาพ (การสังเกต
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

การศึกษา

ภาพเหมือน

การจาแนก และการเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นน้า
เล่นทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
3. นักเรียนเล่นน้า เล่น
ทรายอย่างอิสระ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. อุปกรณ์ในการ 1. การสังเกตการ
เล่นน้า
มีส่วนร่วมใน
2. อุปกรณ์ในการ
กิจกรรม
เล่นทราย
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

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

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มาตรฐานที่2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
มาตรฐานที่4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่10.จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญาวิสยั ทัศนและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

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
ห้องเรียนของเราน่าอยู่
ห้องเรียนของเราน่าอยู่
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน
ชอบมา ชอบมาโรงเรียน

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)
คุณครูใจดีทุกคน
เราทุกคนชอบมาโรงเรียน

4. เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา เรื่อง ปฐมนิเทศ
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ………………………………………….. วันที่ ……………………………………………..
——————————————————————————————————————

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รู้จักและบอกชื่อครูประจาชั้นของตนได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดตี ่อตนเองและผูอ้ ื่น
ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

หน้าที่ครู

ครู น
ครูชืข่อองฉั

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

ครูคือผู้ที่อบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้และเป็นคนดี

สาระการเรียนรู้

ครูของฉัน
- ชื่อครู
- รูปร่างหน้าตา
- หน้าที่ครู

รูปร่างหน้าตา

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

พุธ

1. รู้จักครูประจาชั้น
ของตน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ครูของฉัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบาย
1. ทบทวนเรื่องที่เรียนไป
1. ครูประจาชั้น
ความสัมพันธ์ของ
แล้ว
2. แบบฝึกหัด
สิ่งต่างๆ (การใช้
2. ครูแนะนาตัวเองโดยบอก
ภาษา) (มฐ9/1)
ชื่อ และเขียนชื่อให้ดูบน
2. การเปรียบเทียบ
กระดานดา
ความเหมือน ความ 3. ให้นักเรียนพูดชื่อครู
แตกต่าง (การสังเกต
ตามที่ครูพูด
การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลา
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

วัน
พุธ

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบ
เพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้
ภาษา)

1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกตการ
ที่และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
จังหวะ
มีส่วนร่วมใน
เสียงเคาะ จังหวะหยุด ให้ 2. เพลง “สวัสดี
กิจกรรม
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)
ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว
คุณครู”
2. การร้องเพลง
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
3. การเคลื่อนไหว
และเคลื่อนที่ประกอบ 2. นักเรียนและครูร่วมกัน
ร้องเพลง “สวัสดีคุณครู”
ตามจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง
การประสานสัมพันธ์
ประกอบเพลง
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/1
มฐ 5/2 มฐ 5/3)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 5/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐานที่ 5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
มาตาฐานที่ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

วัน
พุธ

จุดประสงค์
1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน
3. กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ครูประจาชั้นของตน

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 10/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การปั้น
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพด้วย
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีกปะภาพ
ครูประจาชั้นของตน
2. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบตั ิ

1. สีเทียน/สีนา/สี
้ ไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้ามัน
4. แปูงปั้น
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพครูประจาชั้น
ของตน
8. พู่กัน จานสี

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที่ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับส การศึกษาปฐมวัย

วัน
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 สนใจเรียนรูส้ ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

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

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

พุธ

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม 5. กิจกรรมการ การเล่นเครื่อง
ได้
เล่น
เล่นสนาม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

พุธ

1. นาชิ้นส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

6. เกม
การศึกษา

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การทรง 1. ครูตกลงกติกาและข้อ
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1)
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
เล่นสนามทีถ่ ูกต้องและ
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ปลอดภัย
3. การรักษาความ
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
ปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น (การ
เล่นสนามอย่างอิสระ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

เกมภาพตัดต่อ 1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต
การจาแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มาตรฐานที่2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกทีด่ ีต่อตนเอง
มาตรฐานที่4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่10.จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญาวิสยั ทัศนและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการ
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
สวัสดีคุณครู
สวัสดีคุณครูที่รัก
ยามเช้าเรามาโรงเรียน (ซ้า)

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)
หนูจะตั้งใจอ่านเขียน
หนูจะพากเพียรเรียนเอย

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา เรื่อง ปฐมนิเทศ
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………. วันที่ …………………………………….
——————————————————————————————————————

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกชื่อ จานวนเพื่อนในห้องเรียน และบอกเพื่อนที่นักเรียนรู้จักได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดตี ่อตนเองและผูอ้ ื่น
ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ชื่อเพื่อน

เพื่อนของฉัน

จานวนเพื่อนในห้องเรียน

เพื่อนที่ฉนั รู้จัก

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เพื่อนของฉันคือสมาชิกในห้องเรียนที่มาเรียนหนังสือด้วยกัน เพื่อนมีชื่อ รูปร่างหน้าตา เพศ อายุ จานวน
ต่างกัน

สาระการเรียนรู้
เพื่อนของฉัน
- ชื่อเพื่อน
- เพื่อนที่ฉันรู้จัก
- จานวนเพือ่ นในห้องเรียน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน
พฤหัสบดี

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. รู้จักและคุ้นเคย 1. กิจกรรมเสริม เพื่อนของฉัน (1)
กับเพื่อนของตน
ประสบการณ์
2. สนทนา
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การอธิบายความสัมพันธ์ของ 1. ครูให้นักเรียนทุกคนแนะนา
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา)
ตัว
(มฐ 9/1)
2. ครูและนักเรียนสนทนา
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
เกี่ยวกับเพื่อนในห้องเรียน
ความแตกต่าง (การสังเกต การ 3. ครูให้นักเรียนบอกว่าจา
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
เพื่อนคนไหนได้บ้าง
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เพื่อนใน
ห้องเรียน
2. แบบฝึกหัด

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลา
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

วัน
พฤหัสบดี

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับ 2. กิจกรรม
ที่และเคลื่อนที่ได้
ดนตรี การ
2. ฟังจังหวะเคาะได้
เคลื่อนไหว
3. ร้องเพลงได้
และจังหวะ
4. เคลื่อนที่
ประกอบเพลงได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
2. การร้องเพลง
(มฐ 5/2)
3. การเคลื่อนไหว 2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
อยู่กับที่และ
เคลือ่ นที่ประกอบเพลง (การ
เคลื่อนที่
ทรงตัวและการประสาน
ประกอบเพลง
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/1 มฐ 5/3)
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกตการ
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
จังหวะ
มีส่วนร่วมใน
เคาะ จังหวะหยุด ให้ทุกคน 2. เพลง “สวัสดี
กิจกรรม
หยุดการเคลื่อนไหว
เธอจ๋า”
2. การร้องเพลง
2. นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
3. การเคลื่อนไหว
เพลง “สวัสดีเธอจ๋า” และ
ตามจังหวะ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
ประกอบเพลง
เพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐานที่ 5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
มาตาฐานที่ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

วัน
พฤหัสบดี

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรมศิลปะ
และลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์
ได้
2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
ที่เกี่ยวข้องกับ
เพื่อนของฉัน

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 10/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม่ ดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีกปะภาพเพื่อน
ของฉัน
2. นักเรียนนาเสนอผลงานทีไ่ ด้
ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีนา/สี
้ ไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้ามัน
4. แปูงปั้น
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพเพื่อนของฉัน
8. พู่กัน จานสี

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที่ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับส การศึกษาปฐมวัย

วัน
พฤหัสบดี

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 10/2)
3. การเอือ้ เฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 สนใจเรียนรูส้ ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

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

วัน
พฤหัสบดี

พฤหัสบดี

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

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

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกม
มาจับคู่ได้
การศึกษา
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

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

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่
จับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มาตรฐานที่2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่8.1กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

มาตรฐานที่10.จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญาวิสัยทัศนและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

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
สวัสดีเธอจ๋า
(อาจารย์ฉันท์ ขาวิไล)
สวัสดี สวัสดี เธอจ๋า เรามาพบกัน
เธอกับฉัน
สวัสดี สวัสดี

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 1 ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา เรื่อง ปฐมนิเทศ
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………. วันที่ ……………………………………………
——————————————————————————————————————

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บอกชื่อเพื่อนในห้องและบอกจานวนเพื่อนในห้องเรียน
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
มีความรู้สึกที่ดตี ่อตนเองและผูอ้ ื่น
ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
จานวนเพื่อนในห้องเรียน

เพื่อนของฉัน

ชื่อเพื่อน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เพื่อนของฉันคือสมาชิกในห้องที่มาเรียนหนังสือด้วยกัน เพื่อนมีชื่อ รูปร่างหน้าตา จานวน เพศ อายุ
ต่างกัน

สาระการเรียนรู้
เพื่อนของฉัน
- จานวนเพื่อนในห้องเรียน
- ชื่อเพื่อน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

ศุกร์

1. รู้และบอกชื่อเพื่อน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เพื่อนของฉัน (2)

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (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

ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับเพื่อนใน
ห้องเรียนว่ามีจานวนกี่
คน ชื่ออะไรบ้าง

1. เพื่อนในห้องเรียน
2. แบบฝึกหัด

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลา
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

วัน

จุดประสงค์

ศุกร์

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบ
เพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
ภาษา)
กับที่และเคลื่อนที่ตาม
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่ (มฐ 5/2 มฐ 9/1)
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
กับที่และเคลื่อนที่ 2. การเคลื่อนไหวอยูก่ ับที่
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
ประกอบเพลง
คนหยุดการเคลือ่ นไหว
และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ 2. นักเรียนและครูร่วมกัน
ร้องเพลง “เราเป็นเพื่อน
การประสานสัมพันธ์
กัน” และเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
ร่างกายประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/1
มฐ 5/3)
3. การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 5/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง “เรา
เป็นเพื่อน
กัน”

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
มาตรฐานที่ 5.2 ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
มาตาฐานที่ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
มาตรฐานที่ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

วัน
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรมศิลปะ
และลงมือปฏิบัติ
สร้างสรรค์
ได้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ทาสาเร็จได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทาศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
ที่เกี่ยวข้องกับ
เพื่อนของฉัน

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 10/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพอิสระด้วย
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีกปะภาพเพื่อน
ของฉัน
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. สีเทียน/สีนา/
้ สี
ไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษโร
เนียว
3. ดินน้ามัน
4. แปูงปั้น
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพเพื่อนของฉัน
8. พู่กัน จานสี

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน
จากแฟูมสะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที่ 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับส การศึกษาปฐมวัย

วัน
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 สนใจเรียนรูส้ ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ 8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

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

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

1. เล่นน้า เล่นทรายได้ 5. กิจกรรมการ การเล่นน้า
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง การเล่นทราย
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

1. การเล่นน้า เล่นทราย (การ
1. ครูตกลงกติกาและข้อ
1. อุปกรณ์การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
เล่นน้า
เล็ก-ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. แนะนาวิธีการเล่นน้า เล่น 2. อุปกรณ์การ
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ทรายที่ถูกต้องและ
เล่นทราย
ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ปลอดภัย
3. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
3. นักเรียนเล่นน้า เล่นทราย
(การคิด) (มฐ 11/1)
อย่างอิสระ
4. การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

ศุกร์

1. นาภาพที่เหมือนกัน
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

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

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

6. เกม
การศึกษา

เกมจับคู่
ภาพเหมือน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
มาตรฐานที่2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเอง
มาตรฐานที่4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้
มาตรฐานที่8.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
มาตรฐานที่10.จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญาวิสยั ทัศนและจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่
จับคู่ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

กิจกรรมเสนอแนะ
การทาแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

วิธีการ
การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
เราเป็นเพื่อนกัน
เราเป็นเพื่อนกัน
เราเป็นเพื่อนกัน
เมื่อเพื่อนทาผิดไป
เมื่อเพื่อนทาผิดไป

เราต้องรักกัน
เราต้องรักกัน
เราต้องอภัยให้แก่กัน
เราต้องอภัยให้แก่กัน

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
เราเป็นเพื่อนกัน
เราเป็นเพื่อนกัน

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

