แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 11 ชือ่ หน่วย ครอบครัว เรือ่ ง ส่วนต่างๆ ของบ้าน
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………… วันที่
…………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

บอกส่วนต่างๆ ของบ้านได้
บอกส่วนต่างๆ บริเวณนอกบ้านได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ลานจอดรถ
บริเวณในบ้าน

ส่วนต่างๆ ของบ้าน

บริเวณนอกบ้าน
สนามหญ้าหน้าบ้าน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
บ้านแต่ละบ้านมีบริเวณบ้านที่แตกต่างกัน

สาระการเรียนรู้
ส่วนต่างๆ ของบ้าน
- บริเวณนอกบ้าน เช่น สนามหญ้าหน้าบ้าน สระว่ายน้้า ลานจอดรถ เป็นต้น
- บริเวณในบ้าน

สระว่ายน้้า

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ้าวัน
วัน
จันทร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

1. เพื่อให้รู้จักส่วนต่างๆ
1. ก จิ ก ร ร ม เ ส ร มิ
บริเวณนอกบ้าน
ป ระส บ ก ารณ ์
2. บอกส่วนต่างๆ
ประโยชน์ และการดูแล
รักษาส่วนต่างๆ บริเวณ
นอกบ้านได้
3. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

สาระทีค่ วรรู้
รู้จักส่วนต่างๆ
บริเวณนอกบ้าน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง (การสังเกต การ
จ้าแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูน้าภาพบ้านแบบต่างๆ 1. ภาพบ้านแบบ
มาให้นักเรียนดู
ต่างๆ
2. ครูน้าภาพบ้านที่มีบริเวณ
2. ภาพบริเวณ
นอกบ้านมาให้นักเรียนดู
นอกบ้าน
แล้วร่วมสนทนาถึงประโยชน์ 3. แบบฝึกหัด
และการดูแลรักษาส่วนต่างๆ
บริเวณนอกบ้าน
3. ครูซักถามนักเรียนว่าบ้าน
ของนักเรียนคนใดมีบริเวณ
นอกบ้านบ้าง

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ 1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่
การเคลือ่ นไหว 2. การร้องเพลง
5/2)
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่ 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ที่และเคลื่อนที่
เสียงเคาะจังหวะหยุด ให้
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง (การทรงตัวและการ
ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 2. นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เพลง “บ้านของฉัน” และ
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
3. การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี)
เพลง
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

1. เครื่องเคาะ
1. การสังเกตการ
จังหวะ
มีส่วนร่วมใน
2. เพลง “บ้านของ
กิจกรรม
ฉัน”
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะประกอบ
เพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกก้าลังกาย
9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
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วัน

1. วางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่ท้า
ส้าเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

การท้าศิลปะ
สร้างสรรค์ที่เกี่ยว-ข้อง
กับเรื่องส่วนต่างๆ ของ
บ้าน

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงปฏิบัต(ิ การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านผล-งาน
(การคิด) (มฐ11/3)

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพด้วย
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีกปะภาพส่วน
ต่างๆ ของบ้าน
(นอกบ้าน)
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/สีไม้

2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษโร
เนียว
3. ดินน้้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพส่วนต่างๆ ของ
บ้าน (นอกบ้าน)

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ
11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หน่วยที่ 2 ครอบครัวของฉัน

จันทร์

จันทร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการเล่นตาม
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
มุมประสบ-การณ์
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปัน และรอคอย
ได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

การเล่นตามมุมประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/
มุมวิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้าง-สรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตามมุม
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ
- มุมธรรมชาติ
คอย (การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมบทบาทสมมติ
(มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1. เล่นน้้า เล่นทรายได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง

การเล่นน้้า
การเล่นทราย

1. การเล่นน้้า เล่นทราย (การประสาน
1. ครูตกลงกติกาข้อ
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2/2)
2. แนะน้าวิธีการเล่นน้้า
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทางสังคม
เล่นทรายทีถ่ ูกต้อง
(มฐ 8/1)
และปลอดภัย
3. การแสดงความคิดสร้างสรรค์ (การคิด) 3. นักเรียนเล่นน้า้ เล่น
(มฐ 11/1)
ทรายอย่างอิสระ
4. การรักษาความ ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2)

1. อุปกรณ์การเล่นน้้า
2. อุปกรณ์การเล่น
ทราย

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

วัน
จันทร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

1. น้าชิ้นส่วนของภาพมา 6. เกมการศึกษา
ต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
ได้
2. สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สงิ่ ต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
เกมภาพตัดต่อ

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกมภาพ เกมภาพตัดต่อ
ตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น

การประเมินผล
1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การท้าแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธกี าร
1.
2.
3.
4.
5.

เครือ่ งมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. ค้าคล้องจอง
ฝนตกจัก๊ จัก๊
ฝนตกจั๊ก จั๊ก
พอถึงที่พัก

มือซ้ายหิ้วปลา มือขวาถือผัก
วางผักวางปลา

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

2. เพลง
บ้านของฉัน

(อาจารย์วิชัย น้อยเสนีย์)

บ้านของฉัน
บ้านฉันนั้นมีหลายคน
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน
เอาว่าไซยาซิบ่าเล (ซ้้า)
มีพ่อ มีแม่ ของฉัน (ย้อนต้น)
(ท่อนต่อไปเปลี่ยนเป็น พี่น้อง.........ปูุย่า........ตายาย ......ลุงปูา.....น้าอา )

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 11 ชือ่ หน่วย ครอบครัว เรือ่ ง การช่วยงานบ้าน
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………….. วันที่ …………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

บอกได้ว่านักเรียนช่วยงานบ้านอะไรได้บ้าง
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การรดน้้าต้นไม้

การกวาดบ้าน

ระยะเวลาเรียน

การช่วย
งานบ้าน

การถูบ้าน

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การช่ ว ยงานบ้ า นคื อ การที่ ส มาชิ ก ช่ ว ยกั น ท้ า งานต่ า งๆ ในบ้ าน เช่ น การกวาดบ้ า น การถู บ้ า น การรดน้้ า
ต้นไม้ เป็นต้น

สาระการเรียนรู้
การช่วยงานบ้าน
- การกวาดบ้าน
- การถูบ้าน
- การรดน้้าต้นไม้

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ้าวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

อังคาร 1. บอกวิธีการช่วยงานบ้านได้ 1. กิจกรรมเสริม
2. สามารถช่วย งานบ้านได้
ประสบการณ์
3. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระทีค่ วรรู้
การช่วยงานบ้าน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “ข้าวฟุาง 1. นิทานเรื่อง
(การใช้ภาษา) (มฐ 9/1)
จอมเหวี่ยง” ให้นักเรียนฟัง
“ช่วยกัน
2. การเปรียบเทียบความเหมือนความ
2. ครูน้าภาพการท้างานบ้านให้
ท้างาน”
แตกต่าง (การสังเกต การจ้าแนก
นักเรียนดูแล้วสนทนากัน
2. ภาพการ
และการเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
เกี่ยวกับการท้างานบ้านใน
ท้างานบ้าน
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การ
บ้าน
3. แบบฝึกหัด
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. ครูซักถามนักเรียนว่า
นักเรียนช่วยผู้ปกครองท้างาน
บ้านอะไรบ้าง

1. การสังเกต
การ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วัน

จุดประสงค์

อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ 5/2)
2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั 1. เครื่องเคาะจังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนที่ประกอบ
การเคลือ่ นไหว 2. การร้องเพลง
ที่และเคลื่อนที่ตามจังหวะ 2. เพลง “เก็บของ”
เพลง
(การทรงตั
ว
และการประสานสั
ม
พั
น
ธ์
ข
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
เสียงเคาะจังหวะหยุด ให้
กล้ามเนือ้ ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 5/2
กับที่และเคลื่อนที่
ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ประกอบเพลง
2.
นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
3. การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี)
เพลง “เก็บของ” และ
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะประกอบ
เพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก้าลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ครอบครัวของฉัน

-57-

วัน

อังคาร

1. วางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่ท้า
ส้าเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

การท้าศิลปะ
1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ
สร้างสรรค์ที่ เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม)
กับเรื่องการช่วยงานบ้าน
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
(การคิด)(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
ผล-งาน (การคิด)
(มฐ 11/3)

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ
ในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การพิมพ์ภาพ
- การพับสี
- การเปุาสี
- การวาดภาพด้วย สีเทียน/สีน้า/
สีไม้
- การฉีกปะภาพการช่วยงานบ้าน
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
2. กระดาษ 100 ปอนด์/
กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้้ามัน/
แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพการช่วย งาน
บ้าน

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่.11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

อังคาร

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
ตามมุม
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปัน และรอคอย
ประสบการณ์
ได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตาม
ทางสังคม)
มุมประสบ-การณ์ต่างๆ ดังนี้
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น (การ
- มุมสังคมศึกษา
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 10/2)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอคอย
วิทยาศาสตร์
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมธรรมชาติ
(มฐ 4/3)
- มุมบทบาทสมมติ
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์
เรียนรู้ทางสังคม)
/มุมบล็อก
(มฐ 4/1)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

อังคาร

1. เล่นเกมโยนลูกบอลได้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นขณะเล่นได้

5. กิจกรรมการเล่น
เกมกลางแจ้ง

เกมโยนลูกบอล

1. การเล่นเกมโยนลูกบอล (การทรง
ตัว การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 2/2 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาและ
ข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะน้าวิธีการเล่น เกมโยน
ลูกบอลที่ถูกต้องและปลอดภัย

1. ลูกบอลกระดาษ
2. ตะกร้าใส่ของ

1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

อังคาร 1. น้าชิ้นส่วนของภาพมา 6. เกมการศึกษา
ต่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์
ได้
2. สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบสิง่ ต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

สาระทีค่ วรรู้
เกมภาพตัดต่อ

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจ้าแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล
1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

กิจกรรมเสนอแนะ
การท้าแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล

วิธกี าร
1.
2.
3.
4.
5.

เครือ่ งมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
ช่วยกันท้างาน

(นิทานชุด เมืองนิทาน)

เด็กชายข้าวฟุางมีฉายาว่า “ข้าวฟุางจอมเหวี่ยงเพราะเวลากลับจากโรงเรียนข้าวฟุางก็เหวี่ยงกระเปานักเรียนไป ...วื้บ
เวลาถอดถุงเท้าข้าวฟุางก็เหวี่ยงถุงเท้าไป...วื้บ เวลาที่เล่นของเล่นเบื่อแล้วข้าวฟุางก์เหวี่ยงของเล่นไป ...วื้บ ขนาดอยู่ที่โรงเรียนข้าว
ฟุางยังชอบเล่นเหวี่ยงแขนเลยตามปกติข้าวฟุางนั้นเป็นเด็กเรียนดี เขามักจะตอบค้าถามคุณครูได้ทุกค้าถาม แต่วันนี้คุณครูถามว่า “เด็ก
ๆ เคยช่วยคุณแม่ท้าอะไรบ้างคะ” หนูนิดนั้นยกมือขึ้นก่อนใครจึงได้ตอบคุณครูเป็นคนแรก... “หนูนิดเคยช่ยคุณแม่เช็ดจานค่ะ” โตโต้
บอกว่า “โตโต้เคยช่วยคุณแม่ถูบ้านครับ” “ปฺอบเคยช่วยคุณแม่ให้อาหารแมวครับ” ปฺอบก็ตอบคุณครูเสียงดังฟังชัด ข้าวฟุางอยาก
ตอบคุณครูบ้างแต่ก็นึกอะไรไม่ออกเลยเพราะสิ่งที่เคยท้าก็มีแต่เหวีย่ ง เหวีย่ ง แล้วก็เหวี่ยง
เมื่อกลับถึงบ้านเหตุการณ์จึงเปลี่ยนแปลงไป... ข้าวฟุางเก็บกระเปานักเรียนอย่างเรียบร้อย ถอดถุงเท้าออกแล้วน้าไปใส่ใน
ตะกร้าอย่างเรียบร้อยเล่นของเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่อย่างเรียบร้อย เมื่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านจึงแปลกใจมาก “โอ้โฮ .... วันนี้บ้านดูเป็น
ระเบียบดีจัง ข้าวฟุางจึงเข้าไปกอดคุณแม่และกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “ข้าวฟุางอยากช่วยคุณแม่เก็บของให้เรียบร้อยเพราะข้าวฟุางรัก
คุณแม่ครับ”
2. เพลง
เก็บของ

(อาจารย์กัญญา เกตุล่้า)

เก็บของไว้ให้ถูกที่
มาช่วยกันเก็บทุกคน
เด็กเด็กทุกคนช่วยกันคนดี

เก็บดีดอี ย่าวิ่งซุกซน
มาช่วยกันเก็บทุกคน
ช่วยกัน ช่วยกันคนดี

เกมกลางแจ้ง
โยนลูกบอล
วิธเี ล่น
1. เขียนวงกลมขนาดใหญ่พอประมาณไว้กลางห้องแล้ววางตะกร้า 3-4 ใบ ให้เป็นกลุ่มไว้กลางวง
2. เด็กๆ มีลูกบอลกระดาษ (ขย้ากระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วใช้กระดาษกาวย่นติดให้แน่น) คนละ 1 ลูก ยืนที่เส้นรอบวงที่
เขียนเอาไว้แล้วพยายามโยนลูกบอลให้ลงตะกร้า
3. ถ้าเด็กๆ สามารถโยนได้ทุกคนให้ขยายวงให้กว้างขึ้นกว่าเดิม
4. เปลี่ยนกิจกรรมโดยให้คนหนึ่งถือตะกร้า
อีกคนโยนลูกบอลกระดาษให้ลงตะกร้าที่เพื่อนถือ
โดยก้าหนดเส้นระยะให้
เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 11 ชือ่ หน่วย ครอบครัว เรือ่ ง การเก็บกวาดบ้าน
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………
วันที่
……………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

บอกวิธีการเก็บกวาดบ้านได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การเก็บของเข้าที่

การเก็บกวาดบ้านการกวาดบ้าน

การกวาดบ้าน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การเก็บกวาดบ้านคือการเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วกวาดบ้านให้สะอาดโดยมีอุปกรณ์ที่ส้าคัญคือ ไม้กวาด

สาระการเรียนรู้
การเก็บกวาดบ้าน
- การเก็บของเข้าที่
- การกวาดบ้าน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ้าวัน
วัน
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

1. รู้จักวิธีการเก็บกวาด 1. กิจกรรมเสริม
บ้าน
ประสบ-การณ์
2. บอกวิธีการเก็บกวาด
บ้านได้
3. เก็บกวาดบ้านให้สะอาด
และเรียบร้อยได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง

สาระทีค่ วรรู้
การเก็บกวาดบ้าน

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
(การใช้ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความเหมือนความ
แตกต่าง (การสังเกต การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนท่องค้าคล้อง 1. ค้าคล้องจอง
จอง “หน้าที่เด็ก”
“หน้าที่เด็ก”
2. ครูและนักเรียนสนทนา 2. ภาพขัน้ ตอนการ
เกี่ยวกับขั้น-ตอนการเก็บ
เก็บกวาดบ้าน
กวาดบ้าน
3. แบบฝึกหัด
3. ครูสาธิตวิธีการเก็บกวาด
บ้านให้นักเรียนดู
4. นักเรียนฝึกปฏิบัติการเก็บ
กวาดบ้าน

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วัน

จุดประสงค์

พุธ

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ
1. การฟังเพลง
5/2)
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่กบั 2. การเคลื่อนไหวอยู่กบั ที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง (การทรงตัวและการ
ที่และเคลื่อนที่
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)
ประกอบเพลง
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3มฐ
11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่ 1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
2. เพลง “เก็บของ”
มีส่วนร่วมใน
เสียงเคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
กิจกรรม
คนหยุดการเคลื่อนไหว
2. การร้องเพลง
2. นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
3. การเคลื่อนไหว
เพลง “เก็บของ” และ
ตามจังหวะ
เคลื่อนไหว
ร่างกาย
ประกอบเพลง
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก้าลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที1่ 1.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ัน

วัน

พุธ

1. วางแผน ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่ท้า
ส้าเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้าง-สรรค์

การท้าศิลปะ
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องหนูเก็บกวาดบ้าน

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ (การ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ
ใน กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม ดังนี้
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ 4/1 มฐ 8/1 มฐ
- การปั้น
10/2)
- การพิมพ์ภาพ
2. การแสดงความคิดสร้าง-สรรค์ (การคิด)(มฐ
- การพับสี
11/1)
- การเปุาสี
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านผลงาน
- การวาดภาพด้วย
(การคิด) (มฐ 11/3)
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีกปะภาพ
หนูเก็บกวาดบ้าน
2. นักเรียนน้าเสนอ
ผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพหนูเก็บกวาด
บ้าน

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจผลงาน
5. การประเมินจากแฟูม
สะสม
ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
มาตรฐานที1่ 1.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง\
มาตรฐานที1่ 1.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
ตามมุมประสบ3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอคอย
การณ์
ได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

การเล่นตามมุมประสบ-การณ์
- มุมภาษา/มุม
หนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการเล่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอคอย
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์
ต่างๆ ดังนี้
- มุมภาษา/ มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะ
สร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
วัน

จุดประสงค์

พุธ

1. เล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เล่นร่วมกับผู้อนื่ ได้
3. รักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อนื่ ขณะเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน
5. กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ 2/1)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อนื่ (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูตกลงกติกาและข้อปฏิบัติก่อน
การเล่น
2. แนะน้าวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ

สือ่ การเรียนรู้
เครื่องเล่นสนาม

การประเมินผล
1. การสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

พุธ

1. น้าภาพที่เหมือนกันมาจับคู่ได้
2. สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้
3. เก็บของเล่นเข้าทีเ่ มื่อเลิกเล่นได้

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมจับคู่ภาพเหมือน

1. การจับคู่ภาพ (การสังเกต การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 4/1)

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกมจับคูภ่ าพที่
เหมือนกัน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่น

เกมจับคู่ภาพเหมือน

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การท้าแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธกี าร
1.
2.
3.
4.
5.

เครือ่ งมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. ค้าคล้องจอง
หน้าที่เด็ก
เรายังเป็นเด็กเล็กอยู่
บ้านเรือนสะอาดสะอ้าน
การงานสิ่งใด
ทดแทนคุณของพ่อแม่

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)

ช่วยกวาด ช่วยถู ท้างานบ้าน
ช่วยผ่อนการงานของพ่อแม่
พอท้าได้ เราไม่เชือนแช
เป็นของดีแน่ เราต้องรีบท้า

2. เพลง
เก็บของ
เก็บของไว้ให้ถูกที่
มาช่วยกันเก็บทุกคน
เด็กเด็กทุกคนช่วยกันคนดี

เกมการศึกษา
เกมจับคูภ่ าพทีเ่ หมือนกัน

(อาจารย์กัญญา เกตุล่้า ท้านอง ผู้ใหญ่ลี)

เก็บดีดอี ย่าวิ่งซุกซน
มาช่วยกันเก็บทุกคน
ช่วยกัน ช่วยกันคนดี

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท

สัปดาห์ที่ 11 ชือ่ หน่วย ครอบครัว เรือ่ ง การรดน้า้ ต้นไม้

สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………… วันที่ ……………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

บอกวิธีการรดน้้าต้นไม้ได้
รดน้้าต้นไม้ได้
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
ช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
การรดน้้าต้นไม้บริเวณนอกบ้าน

ระยะเวลาเรียน

การรดน้าต้นไม้

1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
การรดน้้าต้นไม้คือการใช้ถงั น้้า บัวรดน้า้ กระปองฉีดน้้า เป็นต้น ใส่น้าเพือ่ รดน้า้ ต้นไม้

สาระการเรียนรู้
การรดน้้าต้นไม้
- การรดน้้าต้นไม้บริเวณนอกบ้าน
- การรดน้้าต้นไม้บริเวณในบ้าน

การรดน้้าต้นไม้บริเวณในบ้าน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ้าวัน
วัน

จุดประสงค์

พฤหัส

1. เพื่อให้รู้จักวิธีการ รดน้้า
ต้นไม้
2. บอกวิธีการรดน้้า ต้นไม้ได้
3. เพื่อให้รดน้้าต้นไม้ได้
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้

กิจกรรมตาม ตาราง
ประจ้าวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การรดน้้าต้นไม้

ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) (มฐ
9/1)
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง (การสังเกต
การจ้าแนก และการ
เปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. ครูเล่านิทานเรื่อง “สวนดอกไม้ใน 1. นิทานเรื่อง “สวน
ฝัน” ให้
นักเรียนฟังพร้อม
ดอก-ไม้ในฝัน”
กับน้าภาพวิธีการรดน้้าต้นไม้ให้
2. ภาพวิธีการรดน้้า
นักเรียนดู แล้วน้าภาพไปติดไว้ที่
ต้นไม้
บอร์ด
3. แบบฝึกหัด
2. ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการรดน้้า
ต้นไม้
3. ครูสาธิตวิธีการรดน้้า ต้นไม้ให้
นักเรียนดู
4. นักเรียนฝึกปฏิบัติรดน้้าต้นไม้

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
2. การสนทนา

วัน

จุดประสงค์

พฤหัส

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. เคลื่อนที่ตามจังหวะได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การฟังจังหวะเคาะ
2. การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ที่
และเคลื่อนที่ประกอบ
จังหวะเคาะ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเคลื่อนไหวอยู่กบั ที่และ เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่และ
เคลื่อนที่ตามจังหวะ (การทรง เคลื่อนที่ตามจังหวะ
ตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ
5/3มฐ 11/2)
2. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก้าลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส

1. วางแผน ตัดสินใจ 3. กิจกรรมศิลปะ การท้าศิลปะสร้างสรรค์ที่
และลงมือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
เกี่ยวข้องกับเรือ่ งหนูรดน้้า
2. แสดงออกตาม
ต้นไม้
ความคิดสร้าง-สรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท้าส้าเร็จได้

1. การวางแผน ตัดสินใจและลงมือ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจใน กิจกรรมเดี่ยว
ปฏิบัต(ิ การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
และกลุ่มดังนี้
4/1
- การปัน้
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
- การพิมพ์ภาพ
2. การแสดงความคิด สร้างสรรค์
- การพับสี
(การคิด)
- การเปุาสี
(มฐ 11/1)
- การวาดภาพด้วย
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่าน
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
ผล-งาน (การคิด)
- การฉีกปะภาพ
(มฐ11/3)
หนูรดน้้าต้นไม้
2. นักเรียนน้าเสนอ
ผลงาน
ที่ได้ปฏิบัติ

1. สีเทียน/สีน้า/ สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพหนูรดน้้า
ต้นไม้

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสม
ผลงาน

มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่.11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
ตามมุม
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปัน และรอ
ประสบการณ์
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
เรียนรู้ทางสังคม)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(มฐ 8/1)
- มุมสังคมศึกษา
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
(การเรียนรู้ทางสังคม)
มุมธรรมชาติ
(มฐ 10/2)
มุมบทบาทสมมติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
คอย (การเรียนรู้ทาง
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
สังคม)
- มุมดนตรี
(มฐ 4/3)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าทีเ่ มื่อเล่น
เสร็จแล้ว
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การ
เรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส

พฤหัส

1. เล่นเกมเก้าอี้ดนตรีได้ 5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นเกม
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

เกมเก้าอี้ดนตรี

1. แยกหมวดหมู่ภาพที่มีขนาด

เกมแยกหมวดหมู่ภาพ 1. การแยกหมวดหมู่ภาพที่มีขนาดใหญ่ 1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกมแยกหมวดหมู่
ภาพที่มีขนาดใหญ่และเล็ก
ที่มีขนาดใหญ่และเล็ก
และเล็ก (การสังเกต การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 2. นักเรียนเล่นเกมแยกหมวดหมู่ภาพที่มี
และเล็ก
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้ 3. นัขนาดใหญ่
กเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ทางสังคม) (มฐ 4/1)

ใหญ่และเล็กได้
2. สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินยั ในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. การเล่นเกมเก้าอี้ดนตรี (การทรงตัว การ

ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ เล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 2/2 มฐ 8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อนื่
(การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่ นการ 1. เก้าอี้
เล่น
2. เพลง
2. แนะน้าวิธีการเล่น
กิจกรรมเก้าอี้ดนตรีที่ ถูกต้อง
และปลอดภัย

เกมแยก
หมวดหมู่ภาพ
ที่มีขนาดใหญ่
และเล็ก

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การเล่นที่ถูกวิธี

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

กิจกรรมเสนอแนะ
การท้าแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ
- การลากเส้นโยงภาพ

การประเมินผล
วิธกี าร
1.
2.
3.
4.
5.

เครือ่ งมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

ภาคผนวก

1. นิทาน

สวนดอกไม้ในฝัน

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

(อาจารย์อ้าพวรรณ์ เนียมค้า)

ลูกหมีเป็นเด็กดีมีมารยาท ชอบช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆ ลูกหมีชอบไปโรงเรียน เมื่อกลับจากโรงเรียนลูกหมี
สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้ง แล้วรีบท้าการบ้าน ช่วยงานในบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน จัดของเข้าที่ ฯลฯ วันหนึ่งขณะที่ลูก
หมีเดินเล่นในสวนดอกไม้หลังบ้าน ลูกหมีเห็นต้นไม้เหี่ยวเฉาก้าลังจะตาย ลูกหมีกลุ้มใจมาก ไม่รู้จะท้าอย่างไรดี กลางคืน
ข ณ ะ ที่ ลู ก ห มี น อ น ห ลั บ ลู ก ห มี ฝั น ว่ า มี น า ง ฟู า ม า ห า ลู ก ห มี เ ห็ น
ต้นไม้เขียวชอุ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มไปหมด ลูกหมีถามนางฟูาว่าท้าอย่างไรต้นไม้จึงเขียวชอุ่มและออกดอกบานสะพรั่งอย่างนี้
นางฟูาตอบว่า เมื่อมีเวลาว่าง นางฟูาจะปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และจะรดน้้าต้นไม้ทุกวันในตอนเช้าและเย็น ต้นไม้จึง
เขียวชอุ่มและออกดอกบานสะพรั่งเช่นนี้ ตอนเช้า ก่อนไปโรงเรียนล หมี ไปรดน้้าต้นไม้ และเมื่อกลับจากโรงเรียน ลูกหมีท้างาน
ที่คุณครูมอบหมายให้เสร็จ ลูกหมีก็จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ ต้นไม้ในสวนหลังบ้านก็เขียวชอุ่ม ต้นไม้ออกดอกบาน
สะพรั่ง สวนหลังบ้านจึงกลายเป็นสวนดอกไม้ในฝันของลูกหมี เมื่อคุณปูุ คุณย่า คุณตา คุณยาย และญาติพี่น้องมาบ้านลูกหมี
ทุกคนชอบมาเดินเล่นที่สวนดอกไม้หลังบ้าน ทุกคนชมเชยลูกหมี ท้าให้ลูกหมีดีใจและภาคภูมิใจมาก
2. เกมกลางแจ้ง
เก้าอีด้ นตรี
วิธเี ล่น
1. ให้เด็กๆ ยืนเป็นวงกลมล้อมเก้าอี้ซึ่งจัดวางเป็นกลุ่ม จ้านวนเก้าอี้ต้องน้อยกว่าจ้านวนเด็ก 1 ตัว เมื่อเพลงขึ้นทุกคนต้อง
ร้า พร้อมกับเดินรอบวง
2. เมื่อเพลงหยุดตอนใด ทุกคนต้องรีบนัง่ เก้าอี้ คนที่แย่งไม่ทันเพื่อนต้องออกจากการแข่งขัน (ในกรณีที่แย่งนั่งพร้อมกัน
2 คนบนเก้าอี้ตัวเดียวกันและตัดสินไม่ได้ว่าใครนั่งก่อนให้เริ่มใหม่)
3. เอาเก้าอี้ออก 1 ตัวทุกครั้งก่อนเริ่มเล่นใหม่ เล่นกันต่อไปเช่นนี้จนเหลือคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะ
เกมการศึกษา
เกมแยกหมวดหมูภ่ าพทีม่ ขี นาดใหญ่และเล็ก

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 11 ชือ่ หน่วย ครอบครัว เรือ่ ง สัตว์เลีย้ ง ในบ้าน
สาระที่ 2 เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก

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

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

บอกชื่อสัตว์เลี้ยงในบ้านได้
รู้จักรักสัตว์เลี้ยง
พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สุนัข
แมว
ปลาสวยงาม

นก
สัตว์เลียง
ในบ้าน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัข แมว ปลาสวยงาม นก เป็นต้น เราควรรัก ดูแลให้อาหารและที่อยูอ่ าศัยแก่สัตว์เลี้ยง

สาระการเรียนรู้
สัตว์เลี้ยงในบ้าน
- แมว
- สุนัข
- นก
- ปลาสวยงาม

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ้าวัน
วัน
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

1. บอกสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ 1. กิจกรรมเสริม
2. เปรียบเทียบขนาดเล็ก
ประสบการณ์
และใหญ่ได้
3. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
สัตว์เลี้ยงในบ้าน

1. การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิง่ ต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง (การ
สังเกต การจ้าแนก และ
การเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูเล่านิทานเรื่องเกาะหนู เกาะแมว 1. นิทานเรื่องเกาะ 1. การสังเกตการมี
ให้นักเรียนฟัง
หนู เกาะแมว
ส่วนร่วมใน
2. ครูน้าภาพสัตว์เลี้ยงในบ้านให้
2. ภาพสัตว์เลี้ยง
กิจกรรม
นักเรียนดู แล้วน้าภาพไปติดไว้ที่
ในบ้าน
2. การสนทนา
บอร์ด
3.
แบบฝึ
ก
หั
ด
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
4. ครูถามนักเรียนว่าสัตว์เลี้ยงของ
นักเรียนมีอะไรบ้าง
5. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบขนาด
ของสัตว์เลี้ยง

วัน
ศุกร์

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะเคาะได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนที่ประกอบเพลง
ได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน
2. กิจกรรมดนตรี
การเคลือ่ นไหว
และจังหวะ

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่กบั ที่
และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา)
(มฐ 5/2)
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ประกอบเพลง (การ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
3. การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี)
(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กบั ที่
1. เครื่องเคาะ
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ เสียง
จังหวะ
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
2. เพลง
หยุดการเคลื่อนไหว
“ลูกสัตว์”
2. นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
เพลง “ลูกสัตว์” และ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
เพลง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก้าลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

1. วางแผน ตัดสินใจและ 3. กิจกรรมศิลปะ
ลงมือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
ท้าส้าเร็จได้

การท้าศิลปะสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับเรือ่ งสัตว์เลี้ยง
ในบ้าน

1. การวางแผน ตัดสินใจและ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้
ดังนี้
ทางสังคม)
- การปั้น
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การพิมพ์ภาพ
มฐ 10/2)
- การพับสี
- การเปุาสี
2. การแสดงความคิด
- การวาดภาพด้วย
สร้างสรรค์ (การคิด)
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
(มฐ 11/1)
- การฉีกปะภาพสัตว์
3. การรับรู้และแสดง
เลี้ยงในบ้าน
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ 2. นักเรียนน้าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบัติ
คิด) (มฐ 11/3)

1. สีเทียน/สีน้า/
สีไม้
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. ดินน้้ามัน/แปูงปั้น
4. พู่กัน จานสี
5. กาว
6. กรรไกร
7. ภาพสัตว์เลี้ยงใน
บ้าน

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสมผลงาน

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่. 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่. 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

ศุกร์

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่นได้
ตามมุม
3. เอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอ
ประสบการณ์
คอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 10/2)
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
สังคม)
(มฐ 4/3)
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

กิจกรรมการเรียนรู้

สือ่ การเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจ้าวัน

สาระทีค่ วรรู้

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สา้ คัญ

ศุกร์

1. เล่นเกมเก็บไข่เต่าได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นเกม
3. รักษาความปลอดภัย
กลางแจ้ง
ของตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้

การเล่นเกมเก็บไข่เต่า

1. การเล่นเกมเก็บไข่เต่า (การทรงตัวและ

การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2 มฐ
8/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อนื่ (การรักษาความปลอดภัย)

1. ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
2. แนะน้าวิธีการเล่นเกมเก็บ
ไข่เต่าที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย

1. ลูกโปุงแปูง
หลากสี
2. ตะกร้า
3. นกหวีด
4. บัตรสี (ตามสี
ของลูกโปุง)

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

เกมภาพตัดต่อ

1. การสังเกต การ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การตรวจ
ผลงาน

(มฐ 1/2)

ศุกร์

1. น้าชิ้นส่วนของภาพมาต่อให้ 6. เกมการศึกษา
เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น
ได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

เกมภาพตัดต่อ

1. การต่อภาพ (การคิด การสังเกต
การจ้าแนก และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมเสนอแนะ

การท้าแบบฝึกหัด
- การระบายสีภาพ
- การต่อเติมภาพ

- การลากเส้นโยงภาพ
การประเมินผล
วิธกี าร
1.
2.
3.
4.
5.

เครือ่ งมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การท้าแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบค้าถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก

1. นิทาน

เกาะหนู เกาะแมว
ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งเดินทางมาค้าขายในเมืองชายทะเลของประเทศไทยโดยใช้เรือส้าเภาเป็นพาหนะ
ขนสินค้ามาจากเมืองจีน และได้มาแวะขายสิน ค้าที่หน้าเมืองสงขลาเป็นประจ้า ชายชาวจีน ผู้นี้มีแก้ววิเศษอยู่ดวงหนึ่งสามารถ
ปูองกันอันตรายจากคลื่นลม พายุฝน ได้โดยไม่มีอันตราย แม้แต่ตัวแกเอง ถ้าถือดวงแก้วอยู่ในมือก็สามารถเดินบนทะเลได้โดย
ไม่จมน้้า
วันหนึ่ง ขณะที่เรือจอดขนสินค้าอยู่ พ่อ ค้าได้ชวนภรรยาไปเดินเที่ยวและดูตลาดการค้า พบคนขาย ลูกหมาและลูก
แมวไว้ด้วยกัน แกก็เลยอยากได้มาเลี้ยงไว้บนเรือเพื่อแก้เหงาจึงตัดสินใจซื้อน้ากลับไปเลี้ยงไว้บนเรือด้วย แกเดินทางไปมาระหว่าง
เมืองจีนกับเมืองไทยอยู่เป็นเวลาหลายปี หมาและแมวก็โตขึ้น สัตว์ทั้งสองอยู่บนเรือมานานรู้สึกเบื่อจึงคิดจะหนีขึ้นฝั่ง แต่จนปัญญา
ไม่รู้ว่าจะหนีได้อย่างไรเพราะเรือส้าเภาจอดอยู่ไกลฝั่ง จะว่ายน้้าไปคงต้องตายก่อน สัตว์ทั้งสองจึงคิดจะขโมยแก้ววิเศษของ
พ่อค้าชาวจีน แต่ไม่รู้ว่าจะขโมยได้อย่างไร เพราะเก็บไว้ในก้าปั่นติดกุญแจ แมวจึงออกความคิดว่า จะต้องจับหนูตัวเล็กๆ บังคับ
ให้ลอดรูกุญแจเข้าไปในก้าปั่น แล้วขโมยแก้ววิเศษออกมา ตกกลางคืนแมวก็จับหนูตัวเล็กๆ มาได้ตัวหนึ่งและบังคับให้หนูเข้าไปขโมย
แก้ววิเศษ หนูก็ตกลงเพราะเบื่อที่จะอยู่บนเรือเช่นเดียวกัน เมื่อพ่อค้าชาวจีนนอนหลับหนูจึงเข้าไปขโมยแก้ววิเศษออกมาได้ และหนู
คาบแก้ววิเศษเดินน้าหน้าลงทะเล มีแมวกับสุนัขเดินบนผิวน้้าตามหนูไป ครั้นพอจะถึงฝั่งแมวเกิดคิดไม่ซื่อท้าท่าแลบลิ้นเลียปากอยาก
กินหนูจึงตะครุบหนู หนูตกใจมากรีบวิ่งหนี แก้ววิเศษจึงหลุดจากปาก จมทะเลไป หนูว่ ายน้้าหนีจนเหนื่อยอ่อ นและจมน้้าตาย
กลายเป็นเกาะหนู ส่วนแมวก็เหนื่อยและจมน้้าตายกลายเป็นเกาะแมว ส่วนหมาว่ายน้้าขึ้นฝั่งได้ ตรงนั้นจึงกลายเป็นเกาะหนูเกาะ
แมวอยู่ที่จังหวัดสงขลา และบริเวณที่แก้ววิเศษจมลงก็กลายเป็นหาดทรายแก้ว ตราบเท่าทุกวันนี้
นี่แหละคือผลแห่งความไม่ซื่อสัตย์ จึงท้าให้ต้องพบกับภัยพิบัติดังเช่นเจ้าแมวกับเจ้าหนูในเรื่องนี้
(ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ.นิทานพืน้ บ้านไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2540.)
2. เพลง
ลูกสัตว์
ลูกเป็ดมันร้อง ก้าบ ก้าบ
ลูกไก่มันร้อง เจี๊ยบ เจี๊ยบ
ลูกหมาเห่า บ๊อก บ๊อก บ๊อก
ลูกแมวก็ร้อง เหมียว เหมียว
ลูกหมูมันร้อง อู๊ด อู๊ด
ลูกกบมันร้อง อบ อบ
ลูกนกร้อง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ
ลูกวัวก็ร้อง มอ มอ

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)

3. เกมกลางแจ้ง
เก็บไข่เต่า
วิธเี ล่น

(ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และคณะ)

1. สมมติให้ลูกโปุงแปูงหลากสีเป็นไข่เต่า ให้เด็กๆ ช่วยกันวางไข่เต่าไว้ตามที่ต่างๆ
2. เด็กๆ จับกลุ่มกันตามใจชอบ แต่ละกลุ่มจะได้ตะกร้า 1 ใบ และได้รับบัตรสีกลุ่มละสี
3. เมื่อได้ยินสัญญาณให้แต่ละกลุ่มเก็บลูกโปุงแปูงสีเดียวกันกับบัตรสีใส่ตะกร้า กลุ่มใดเก็บได้หมดก่อนจะเป็นผู้ชนะ
4. เปลี่ยนกิจกรรมโดยสลับบัตรสีกันไป

เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

