
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  12  ชื่อหน่วยวันเข้าพรรษา  เร่ือง วันเข้าพรรษา  ( 1 ) 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

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

1.  บอกความส าคัญของวันเข้าพรรษาได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนบัถือ 

ระยะเวลาเรียน     
1    วัน  

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
                            แรม  1  ค่ า  เดือน  8    พระสงฆ์จ าวัด  3  เดือน 

ระยะเวลาเรียน     
1    วัน  

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 วันเข้าพรรษาเป็นวันท่ีพระสงฆเ์ริม่จ าวัด (อยู่ท่ีวัด)  เป็นเวลา  3  เดือน  โดยไม่ไปคา้งแรมที่อื่น 
สาระการเรียนรู้ 
 วันเข้าพรรษา 

-  แรม  1  ค่ า  เดือน  8 
-  พระสงฆ์จ าวัด  3  เดือน 

วันเข้าพรรษา 



   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  บอกความส าคัญของ
วันเข้าพรรษาได ้

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

วันเข้าพรรษา 
-  แรม  1  ค่ า  เดือน  8 
-  พระสงฆ์จ าวัด 
   3 เดือน 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1)  

1.  ครูน าภาพกิจกรรมที่
ปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
มาให้นักเรียนด ู

2.  สนทนาความส าคญัของ
วันเข้าพรรษา 

3.  ครูสอนนักเรียนท่องค า
คล้องจอง  “ฝนตก” 

1.  ภาพกิจกรรม 
ที่ปฏิบัติในวัน 
เข้าพรรษา 

2.  ค าคล้องจอง 
“ฝนตก” 

 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   9.1 สนทนาโตต้อบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วัน จุดประสงค์ กิจกรรมตาม      สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 



ตารางประจ าวัน สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู ่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ 5/2) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3  มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)  
(มฐ 5/2   
มฐ 9/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอสิระตามจังหวะ 
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “เสียง
ฝน”  และเคลื่อนไหว      
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “เสยีง
ฝน” 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
มาตรฐานที่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่  5.3 รักการออกก าลงักาย 
มาตรฐานที่  9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



จันทร์ 
 
 
 

1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันเข้าพรรษา (1) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)    
(มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/3)    

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเด่ียว
และกลุ่มดังนี้ 
-  การแปะภาพกลีบ 

ดอกไม้  ก้าน  และใบลง
บนกระดาษ 

-  การปั๊มภาพตรายาง 
-  การระบายสีภาพเทียน

พรรษาด้วยสีเทียน 
หรือสีน้ า 

-  การปั้นแปูง  
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  กลีบดอกไม้ 
ก้าน และใบ 

2.  ตรายาง 
3.  หมึกพิมพ ์
4.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

5.  สีเทียน/สีน้ า 
6.  พู่กัน  จานสี 
7.  ภาพเทียน

พรรษา 
8.  แปูงปั้น 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ          

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมคีวามรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.  8.1 เล่นและท างานรว่มกบัผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่.  10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที ่  11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่.11.3 เล่าเร่ืองราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน
และรอคอย (การเรยีนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้

-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที.่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



 
จันทร์ 
 
 

1.  เล่นน้ าได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 
 
 

1.  การเล่นน้ า (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ.
2/1  มฐ 2/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

     (มฐ 8/1) 
3.  การรักษาความปลอด-

ภัย ของตนเองและผู้อื่น 
(การรักษาความปลอด-
ภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี    
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
น้ า 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



จันทร์ 1.  น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบ               
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพเหมือน 1.  การจับคู่ภาพเหมือน 
(การสังเกตการจ าแนก  
และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม)        
(มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
เสียงฝน   

(อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 
  เสียงฝนหล่นจากฟากฟูา  สาดซดัมาหนาวเย็นกระไร 
  พวกเราอย่าออกไปไหน  เปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอย 

 2.  ค าคล้องจอง 
ฝนตก  

 (อาจารย์กมลา  มสุิกุล) 
ฝนตกซู่ซ่าหลังคาบ้านเปียก  ฝนตกพร าๆ แม่ด าไปตลาด 
ฝนตกหยมิๆ แม่พิมพเ์ก็บเห็ด  ฝนตกจั๊กๆ ต้นฟักงอกงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3.  เกมการศึกษา   

เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 



 
 
 
 
 

  

   
 

 
 
 
 

  

   
 

 
 
 
 

  

   
 

 
 
 
 

  

   
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  12  ชื่อหน่วยวันเข้าพรรษา  เร่ือง สิ่งที่เราควรกระท าในวันเข้าพรรษา 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

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

1.  รู้สิ่งที่ควรกระท าในวันเข้าพรรษา 



2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนบัถือ 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
          

ท าบุญ  ใส่บาตร                                          แห่เทียนพรรษา                    
                                          

  
ระยะเวลาเรียน     

1    วัน  
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งที่เราควรกระท าในวันเข้าพรรษา  ได้แก ่ ท าบุญ  ใส่บาตร  แห่เทยีนพรรษา   ถวายของใช้ให้พระสงฆ์ 
สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งที่เราควรท าในวันเข้าพรรษา  

-  ท าบุญ  ใส่บาตร                                           
-  แห่เทียนพรรษา                    
-  ถวายของใช้ให้พระสงฆ ์

         ถวายของใช้ให้พระสงฆ ์

สิ่งทีเ่ราควรกระท าใน                      
วันเข้าพรรษา 



   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  รู้สิ่งที่ควรกระท าใน
วันเข้าพรรษา 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สิ่งที่เราควรกระท าใน 
วันเข้าพรรษา   
-  ท าบุญ  ใส่บาตร   
-  แห่เทียนพรรษา    
-  ถวายของใช้ให้ 

พระสงฆ ์
 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1)  

1.  ครูน าภาพการแหเ่ทียน
พรรษามาให้นักเรียนด ู

2.  สนทนาสิ่งท่ีควรกระท าใน
วันเข้าพรรษา 

3.  นักเรียนบอกสิ่งท่ีอยากจะ
ท าร่วมกับครอบครัวในวัน
เข้าพรรษา 

ภาพการแห่
เทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   9.1 สนทนาโตต้อบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



อังคาร 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

 

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ประกอบ
จังหวะ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบจังหวะ (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 
2/1  มฐ 5/2  มฐ 5/3  มฐ 
11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)  
(มฐ 5/2   
มฐ 9/1) 

นักเรียนเคลื่อนไหว
เลียนแบบท่าทางของสัตว์ใน
ฤดูฝน  เช่น  ท าท่ากบและ
ส่งเสียงร้องอ๊บ อ๊บ ท าท่างู
และส่งเสียงขู่ฟุอ ฟุอ 

เครื่องเคาะ
จังหวะ 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
มาตรฐานที่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่  5.3 รักการออกก าลงักาย 
มาตรฐานที่  9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



อังคาร 
 
 
 

1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันเข้าพรรษา (2) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)     
(มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3)    

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม
ดังนี้ 
-  การประดิษฐ์ดอกไม ้(ต่อ

เติมก้านและใบ) 
-  การ       ม้         า   ลว้

พิมพ์ใบไม้ลงบนกระดาษ 
-  การปั๊มก้านกลว้ยด้วย 

สีน้ า 
-  การปั้นแปูง/                  

ดินน้ ามัน 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้

ปฏิบัต ิ

1.  กระดาษส าหรับ
พับ 

2.  ใบไม้ 
3.  สีน้ า 
4.  พู่กัน  จานสี 
4.  ก้านกล้วย 
5.  แปูงปั้น/ 

ดินน้ ามัน 
6.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผล-

งาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่. 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่. 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปนั

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

1.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการเล่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 
10/2) 

3.  การเอื้อเฟือ้  แบ่งปันและ
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 
4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 2/1) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 8/1) 

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่น
เครื่องเล่นสนามอยา่ง
อิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
 

วัน จุดประสงค์ 
กจิกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



อังคาร 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบ                
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตดัต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  (มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมภาพตดัต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ               

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

ภาคผนวก 
 เกมการศึกษา  

เกมภาพตัดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  12  ชื่อหน่วยวันเข้าพรรษา  เร่ือง การเวียนเทียน 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

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

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู ้   

1.  รู้จักประเพณีการเวียนเทียน 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนบัถือ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 

   เดินวนขวารอบพระอุโบสถ                       
3  รอบ 

 
                                                                    วัด                                          ดอกไม้  ธูป  เทียน                     
             
 
ระยะเวลาเรียน     

1    วัน  
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 เราน าดอกไม ้ธูป เทียน  ไปเวียนเทียนท่ีวัด  โดยเดินวนขวารอบพระอุโบสถ  3  รอบ 
สาระการเรียนรู้ 
 การเวียนเทียน 

-  วัด 
-  ดอกไม้  ธูป  เทียน                      
-  เดินวนขวารอบพระอุโบสถ  3  รอบ 

การเวียนเทียน 





   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  รู้จักประเพณีการ
เวียนเทียน 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบ การณ์ 

การเวียนเทียน 
-  วัด   
-  ดอกไม้  ธูป  เทียน 
-  เดินวนขวารอบพระ 
    อุโบสถ 3  รอบ 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1)  

1.  ครูน าภาพการเวยีนเทียน
มาให้นักเรียนด ู

2.  สนทนาเกี่ยวกับประเพณี
การเวียนเทียน 

3.  นักเรียนเล่นบทบาท
สมมติการเวยีนเทียน 

ภาพการเวียน
เทียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโตต้อบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่.  10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ





 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

 

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ประกอบ
จังหวะ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบจังหวะ (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 
2/1  มฐ 5/2  มฐ 5/3  มฐ 
11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)  
(มฐ 5/2   
มฐ 9/1) 

นักเรียนบรหิารร่างกาย  เช่น  
ก ามือแล้วแบมือสลับกัน  ก า
มือชกไปข้างหน้าสลับข้างกัน  
กระโดดขาเดียวสลับข้างกัน  
วิ่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

เครื่องเคาะ
จังหวะ 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่.  5.1  สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลือ่นไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่   9.1  เปน็แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่   11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



 
พุธ 
 
 

1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันไหว้คร ู

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)     
(มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3)    

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การลากเส้นตามรอย

เส้นประภาพเทียน
พรรษาและระบายส ี

-  การพับกระดาษแบ่ง
ครึ่ง 

-  การพิมพ์ภาพจาก
กระดาษขย า 

-  การปั้นแปูง 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  ภาพรอย
เส้นประเทียน
พรรษา 

2.  สีเทียน/สีน้ า 
3.  พู่กัน  จานสี 
4.  กระดาษส าหรับ

พับ 
5.  กระดาษส าหรับ

ขย า 
6.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

7.  แปูงปั้น 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ            

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมคีวามรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 8.1 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที ่. 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



พุธ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน
และรอคอย (การเรยีนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลอืแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่ 8.1 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



พุธ 
 
 
 

1.  เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 1.  การเล่นทราย (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธข์อง
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1  มฐ 
2/2)  

2.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

     (มฐ 8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภยั 

ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอด-ภัย)  (มฐ 
1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นทราย
ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



พุธ 1.  น าภาพมา
เรียงล าดับใหญ-่เล็ก
ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบ               
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมเรยีงล าดับใหญ-่เล็ก 1.  การเรียงล าดับใหญ-่เล็ก 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

     (มฐ 10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 

(การเรียนรู้ทางสังคม)        
(มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
เรียงล าดับใหญ-่เล็ก 

2.  นักเรียนเล่นเกม
เรียงล าดับใหญ-่เล็ก 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมเรยีงล าดับ
ใหญ่-เล็ก 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ                

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
 เกมการศึกษา   

เกมเรียงล าดับใหญ่-เล็ก 
 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
     

 
 

 

 
 

     

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  12  ชื่อหน่วยวันเข้าพรรษา  เร่ือง สิ่งของท่ีน าไปถวายพระในวันเข้าพรรษา 



สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  …………………………………………..  วันที่  …………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู ้  

1.  รู้จักสิ่งของที่น าไปถวายพระในวันเข้าพรรษา 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนบัถือ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

   เทียนไขแท่งใหญ่                     ผ้าอาบน้ าฝน 
ระยะเวลาเรียน     

1    วัน  
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 สิ่งของที่น าไปถวายพระในวันเข้าพรรษา   ได้แก ่ เทียนไขแท่งใหญ่    และผ้าอาบน้ าฝน 
 
สาระการเรียนรู้ 

สิ่งของที่น าไปถวายพระในวันเข้าพรรษา 
-  เทียนไขแท่งใหญ่     
-  ผ้าอาบน้ าฝ

สิ่งของทีน่ าไปถวายพระในวันเขา้พรรษา 



   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  รู้จักสิ่งของที่น าไป
ถวายพระในวัน
เข้าพรรษา 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สิ่งของที่น าไปถวาย 
พระในวันเข้าพรรษา   
-  เทียนไขแท่งใหญ่     
-  ผ้าอาบน้ าฝน 
 
 

1.  การอธิบายเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ 
(การใช้ภาษา) (มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1)  

1.  สนทนาเกี่ยวกับสิ่งของที่
น าไปถวายพระในวัน
เข้าพรรษา 

2.  นักเรียนบอกช่ือสิ่งของที่
สามารถน าไปถวายพระได ้

3.   ครูเล่านิทานเรื่อง  
“เทียนไขไม่เจียมตัว” ให้            
นักเรียนฟัง 

นิทานเรื่อง 
“เทียนไขไม่
เจียมตัว” 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโตต้อบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่.  10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ





 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

 

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ประกอบ
จังหวะ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเน้ือ
ใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 5/2 มฐ 5/3  
มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี)  (มฐ 
5/2   
มฐ 9/1) 

ครูก าหนดให้นักเรียนเคลื่อน-
ไหวตามค าสั่ง  จากท่ีหนึ่งไป
ยังอีกท่ีหนึ่ง  โดยการเดิน  
การวิ่ง  การกระโดด  การ
คลาน  การกลิ้งม้วนตัว 

เครื่องเคาะ
จังหวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่.  5.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที ่  5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่  9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่  11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 

วัน จุดประสงค์ กิจกรรมตาม      สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 



ตารางประจ าวัน สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันเข้าพรรษา 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)    
(มฐ 4/1  มฐ 8/1   
มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การใช้นิ้วมือจุ่มสีน้ า

แล้ววาดลงบนกระดาษ 
-  การปั้นแปูง 
-  การฉีกกระดาษแล้วปะ

ติดบนภาพเทียนไข 
-   การระบายสภีาพ 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

 

1.  แปูงปั้น 
2.  กระดาษส าหรับ

ฉีก 
3.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษโร
เนียว 

4.  ภาพเทียนไข 
5.  กาว 
6.  ภาพส าหรับ

ระบายส ี
7.  สีเทียน/สีไม้/ 

สีน้ า 
9.  พู่กัน  จานสี   

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ             

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมคีวามรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 8.1 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที ่. 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรม              
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน
และรอคอย (การเรยีนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลอืแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่ 8.1 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นเกมน้ าขึ้น  
น้ าลงได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม             
กลางแจ้ง 

การเล่นเกมน้ าขึ้น น้ าลง 
 
 

1.  การเล่นเกมน้ าขึ้น น้ าลง 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 2/1    
มฐ 8/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอด-ภัย)  
(มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม      
น้ าขึ้น น้ าลงที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

- 1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



พฤหัส 1.  น าภาพกับจ านวน
มาจับคู่กันได ้

2.  สังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ               
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพกับจ านวน  
1-5 

1.  การจับคู่ภาพกับจ านวน 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม)        
(มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพกับจ านวน  1-5 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่าพ
กับจ านวน  1-5 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพกับ
จ านวน  1-5 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ            

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

ภาคผนวก 
1.  นิทาน 

เทียนไขไม่เจียมตัว 
                                                                                            (นิทาน
อีสป) 
 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  มีเทียนไขเลม่หนึ่งนิสัยชอบคุยโม้โอ้อวดอยู่เสมอว่า  ตนเป็นเทียนไขท่ีมีแสงสว่าง
มากกว่าใครๆ  และไม่มีวันดับลงได้   วันหน่ึงช่วงหน้าหนาวมีลมพัดผ่านมาอย่างรุนแรง  จึงท าให้เทียนไขเล่มนั้นดับ
ลงทันท ี เมื่อเทียนไขหมดแสงสวา่งลง   เทียนไขตกใจกลัวนึกอยู่ในใจ  “ถ้าเจ้าของเทียนไขไม่มาจุด  เราต้องอับอาย
แน่ๆ เลย ท ายังไงดีนะ”  แต่เทียนไขก็ยังอวดเก่งเช่นเคย   ไม่ยอมลดละความคึกคะนอง  ปากก็ยังพูดดีอีกว่า “ถึงข้า
จะดับลง ข้าก็สามารถให้เจา้ของจุดขึ้นมาใหมไ่ด้   เพราะตัวข้ามคีวามสว่างกว่าแสงจันทร์และแสงดาวบนท้องฟูาเสีย
อีก”  

ขณะนั้นเจา้ของเทียนไขเล่มนั้นไดเ้ดินมาจดุเทียนไขเพื่อส่องหาของที่หายไป   และได้เอ่ยกับเทียนไขเลม่
นั้นว่า  “เจ้าเทียนไขข้าไม่ชอบคนอวดดีนะ  เจ้าจงเจียมตัวไว้บ้าง  เพราะเจ้าเหลือเวลาอีกไม่เท่าไรกไ็ม่มีค่าส าหรับข้า
แล้ว    แสงสว่างของเจ้าเหลือไมถ่ึงพรุ่งนี้ด้วยซ้ าไป   เจ้าก็จะดับ  ไม่มีวันใช้ประโยชนไ์ด้”  เทียนไขได้ยินเช่นนั้นก็
ตกใจ  เจ้าของเทียนไชพูดต่ออีกว่า “แสงของพระจันทร์และดวงดาวมีความสว่างช่ัวนิรันดร ์  ไม่มีวันดับ  ไม่
เหมือนกับเจ้าที่มีอายุไขตามไส้ของเทียนเท่านั้น” 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

น้ าขึ้น น้ าลง 
วิธีเล่น 
 เขียนวงกลมที่พ้ืน  1  วง  ภายในวงกลมเป็นคลอง  ภายนอกวงกลมเป็นตลิ่ง  ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นหัวหน้า  ผู้
เล่นท่ีเหลือท้ังหมดยืนอยู่นอกวงกลม  เมื่อหัวหน้าบอกว่า  น้ าขึ้น  ทุกคนกระโดดเข้าไปในวงกลม  ถ้าบอกว่า  น้ าลง  
ให้กระโดดออกจากวงกลม  ผูเ้ล่นคนใดอยู่ในคลองเมื่อน้ าลงหรืออยูบ่นตลิ่งเมื่อน้ าขึ้นถือว่าตาย  ถูกคัดออก  การ
บอกน้ าข้ึนน้ าลงไม่จ าเป็นต้องบอกสลับกัน  บอกซ้ าๆ  กันก็ได้  ควรบอกเร็วๆ 
 
 เกมการศึกษา 



เกมจับคู่ภาพกับจ านวน  1-5 
 

 

 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 

 

   

       

 

 

 

 
 
 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  12  ชื่อหน่วยวันเข้าพรรษา  เร่ือง การปฏิบัติตนเป็นคนดี 

สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  …………………………………………………………   วันที่  ……………………………………………….. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

1.  รู้จักการปฏิบัตตินเป็นคนด ี
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนบัถือ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
    

   ไมล่ักขโมย            ไม่พูดปด 
               ไม่รังแกสัตว ์
ระยะเวลาเรียน     

1    วัน  
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 เราทุกคนควรปฏิบัตตินเป็นคนด ี
 
สาระการเรียนรู้ 

การปฏิบัตตินเป็นคนด ี   
-  ไม่ลักขโมย             
-  ไม่พูดปด 
-  ไม่รังแกสัตว์

การปฏบิัติตนเปน็คนด ี



   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1  รู้จักการปฏิบัตติน
เป็นคนด ี

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การปฏิบัตตินเป็นคนด ี   
-  ไม่ลักขโมย 
-  ไม่รังแกสัตว ์  
-  ไม่พูดปด    
 
 

1.  การอธบิายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1)  

1.  ครูเล่านิทานเรื่อง  “แมว
เหมียวกับเจ้าตูบ”  ให้        
นักเรียนฟัง 

2.  สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ของนิทาน 

3.  นักเรียนบอกการกระท า
ความดีของตนเอง 

นิทานเรื่อง  
“แมวเหมียวกับ
เจ้าตูบ” 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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

หน
่วย
ที่ 
 8 
วัน

ส ำ
คัญ

 





 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร์ 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้ภาษา)  
(มฐ 5/2) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 

     (มฐ 2/1  มฐ 5/2   
มฐ 5/3  มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)  
(มฐ 5/2   
มฐ 9/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ  
บริเวณ อย่างอิสระตาม
จังหวะ  เมื่อไดย้ินเสยีง
เคาะจังหวะหยุด  ให้ทุก
คนหยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “วัน
เข้าพรรษา”  และ
เคลื่อนไหว ร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “วัน
เข้าพรรษา” 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   5.1 สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่   5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



ศุกร์ 
 
 
 

1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันเข้าพรรษา 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

     (มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเด่ียว
และกลุ่มดังนี้ 
-  การเปุาสีน้ า  
-  การต่อเติมรูปวงกลมให้

เป็นภาพสิ่งต่างๆ  เช่น  
พระอาทิตย ์  
ดอกไม้  ส้ม  ฯลฯ พร้อม
กับระบายสีภาพ 

-  การขย ากระดาษตะกัว่ 
-  การปั้นแปูง 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  สีน้ า/สไีม ้
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3.  รูปวงกลม 
4.  กระดาษตะกั่ว 
5.  แปูงปั้น 
6.  พู่กัน  จานสี 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ            

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
มาตรฐานที ่  10.2 แก้ปัญหาในการเลน่หรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที ่  11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที ่  11.3 เล่าเร่ืองราวหรือนทิานตามความคิดของตนเอง 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 



ศุกร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่นได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปันและรอ

คอยได้ 
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

1.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการเล่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 
10/2) 

3.  การเอื้อเฟือ้  แบ่งปันและรอ
คอย (การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 4/1) 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลอืแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่  8.1 เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที ่  10.2 แก้ปัญหาในการเลน่หรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



ศุกร์ 
 
 
 

1.  เล่นเกมวิ่งเปี้ยวได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม               
กลางแจ้ง 

การเล่นเกมวิ่งเปี้ยว 
 
 

1.  การเล่นเกมวิ่งเปีย้ว (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 8/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความปลอด- 
ภัยของตนเองและผู้อื่น 
(การรักษาความปลอด-
ภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม
วิ่งเปี้ยวที่ถูกต้องและ        
ปลอดภัย 

 

ผ้า 1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 



ศุกร์ 1.  น าภาพกับโครงร่าง
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพกับ     
โครงร่าง 

1.  การจับคู่ภาพกับโครงร่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม)        
(มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพกับโครงร่าง 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่าพ
กับโครงร่าง 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่าง 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ            

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
 
ภาคผนวก 

1.  นิทาน 
แมวเหมียวกับเจ้าตูบ 

 (บริษัท ใยไหม ครีเอทีฟกรุ๊ป จ ากดั) 
   แม่แมวเหมียวมีลูกสามตัวคือเจ้าจุด  เจ้าเสือ  และเจ้าขาว  แม่แมวเหมียวสอนลูกท้ังสามว่า  ให้ระวงัเจ้า
ตูบสุนัขข้างบ้านให้ด ี เพราะเจ้าตบูเคยไล่กัดแม่แมวเหมียว   แม่ตูบมีลูกสามตัวคือเจ้าแต้ม  เจ้าด า  และเจา้ย่น  แม่
ตูบสอนลูกท้ังสามว่า  ให้ระวังเจ้าแมวเหมียวใหด้ ี  เพราะแมวเหมยีวชอบมาขโมยปลาในบ้านของเจา้นายของแม่ตูบ  
ครอบครัวแม่แมวเหมยีวและแม่ตบูจึงไม่ถูกกัน   วันหน่ึงลูกแมว   3   ตัว กับลูกหมา   3  ตัว  ไปเล่นกันที่ริมหนอง
น้ า   โชคไม่ด ี   เจ้าเสือพลดัตกลงไปในน้ า  เจ้าจดุกับเจ้าขาววา่ยน้ าไมเ่ป็น  จึงว่ิงไปเรียกแม่แมวเหมียวมาช่วย   
ส่วนเจ้าแตม้กับเจ้าย่นไปเรียกแมตู่บมาช่วย   แม่แมวเหมียวว่ายน้ าไม่เป็น  แม่ตูบจึงกระโดดลงไปช่วยเจ้าเสือข้ึนมา
แทน  แม่แมวเหมียวขอบคณุแมตู่บและสัญญาว่า  จะไม่ขโมยปลาในบ้านของเจ้านายของแม่ตูบอีก  สองครอบครัว
ทั้งแม่แมวเหมียวและแมตู่บจึงรักกันและไม่ทะเลาะกันอีกเลย 

2.  เพลง 
วันเข้าพรรษา 

         (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
   วันเข้าพรรษา  พากันไปวัด 
   อาหารจานจดั  ถวายพระสงฆ ์
   ธูปเทียนดอกไม ้  กราบไหว้บูชา 
   น าใจให้ปลง  สงบเยือกเย็น 
 
 
 
 เกมกลางแจ้ง 



วิ่งเป้ียว 
วิธีเล่น 

แบ่งผู้เล่นเป็น  2  ฝุาย  ฝุายละเท่าๆ กัน  มีคนนั่งเป็นหลักข้างละ  1  คน ให้หัวแถวถือผ้าคนละ  1  ผืน  
วิ่งอ้อมหลักของฝุายตรงข้าม  เมื่อว่ิงกลับมาถึงฝุายของตนให้ส่งผ้าให้คนต่อไป   เป็นเช่นน้ีเรื่อยไปจนวิ่งทันกัน   ฝุาย
ที่ไล่ทันต้องใช้ผ้าที่ถืออยู่ตีอีกฝุายหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นฝุายชนะ 
 

4.  เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพกับโครงร่าง 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 


