แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 14 ชื่อหน่วย วันแม่แห่งชาติ เรื่อง เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์
พระบรม - ราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ( 1 )
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………….
วันที่ ……………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
วันที่ 12 สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
วันแม่แห่งชาติ
าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระยะเวลาเรียพระนางเจ้
น
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันเกิด) ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ
สาระการเรียนรู้
วันที่ 12 สิงหาคม
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
- วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

จันทร์ 1. บอกได้ว่าวันที่ 12
สิงหาคม เป็นวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวัน
แม่แห่งชาติ
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

วันที่ 12 สิงหาคม
- วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- วันแม่แห่งชาติ

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูสอนนักเรียนท่องคา
คาคล้องจอง
คล้องจอง “กุ๊กๆ ไก่”
“กุก๊ ๆ ไก่”
2. สนทนาถึงแม่ไก่และลูกไก่
จากคาคล้องจอง
3. ครูถามนักเรียนว่าเกิดมา
ได้อย่างไร
4. สนทนาถึงความสาคัญ
ของวันที่ 12 สิงหาคม

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

วัน

จุดประสงค์

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
(มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ ละ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ทุก
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
อย่างอิสระตามจังหวะ
โมงยาม”
ประกอบเพลง (การทรงตัว
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
และการประสานสัมพันธ์
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ทุกโมง
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
ยาม” และเคลื่อนไหว
(มฐ 5/2
ร่างกายตามจินตนาการ
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมตาม
วัน
จุดประสงค์
ตารางประจาวัน
สาระที่ควรรู้
ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

จันทร์

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

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
เรื่องวันเฉลิมพระ
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
ชนมพรรษาของสมเด็จ
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การปั้นแปูง
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
มฐ 10/2)
- การวาดรูปอิสระ
บรมราชินีนาถ และวัน 2. การแสดงความคิด
- การร้อยลูกปัด
แม่แห่งชาติ (1)
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การปะติดกระดาษสี
(มฐ 11/1)
ลงบนกระดาษ
3. การรับรู้และแสดง
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ
(การคิด) (มฐ 11/3)

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. สีเทียน/สีไม้
4. ลูกปัดเม็ดใหญ่
5. เชือกสาหรับ
ร้อยลูกปัด
6. กระดาษสี
7. กาว
8. กรรไกร

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่.11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(มฐ 8/1)
- มุมสังคมศึกษา
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
เล่น (การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
สังคม) (มฐ 10/2)
- มุมธรรมชาติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
และรอคอย (การเรียนรู้
บล็อก
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมดนตรี
(การเรียนรู้ทางสังคม) 2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
(มฐ 4/1)
เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

การเล่นน้า

1. การเล่นน้า (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
และการประสานสัมพันธ์
ก่อนการเล่น
ของกล้ามเนื้อเล็กและ
2. แนะนาวิธีการเล่นน้าที่
กล้ามเนื้อใหญ่)
ถูกต้องและปลอดภัย
(มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

อุปกรณ์การเล่น
น้า

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. นาภาพมาสังเกต
รายละเอียดได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

เกมสังเกต
รายละเอียดของภาพ

1. การสังเกตรายละเอียด
ของภาพ (การสังเกต
การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมสังเกตราย- 1. การสังเกต
สังเกตรายละเอียดของ
ละเอียดของภาพ
การมีส่วนร่วม
ภาพ
ในกิจกรรม
2. นักเรียนเล่นเกมสังเกต
2. การสนทนา
รายละเอียดของภาพ
3. การตรวจ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
ผลงาน
เมื่อเลิกเล่น

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. คาคล้องจอง
กุ๊กๆ ไก่
กุ๊กไก่เอย
ไม่มีนมให้ลูกกิน
ทามาหากินตามประสาไก่เอย

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
เลี้ยงลูกมาจนใหญ่
ลูกร้องเจี๊ยบๆ แม่ก็เรียกไปคุ้ยดิน

2. เพลง
ทุกโมงยาม
ยามเช้า
ยามสาย
ยามบ่าย
ยามเย็น
ยามค่า
เฝูาถนอม
ใครคนนั้น
ไม่ใช่ใคร

(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต)
ใครช่วยเราคอยอาบน้าให้
ใครกระซิบให้อ่านเขียน
ใครรอรับที่โรงเรียน
ใครเพียรปูอนอาหารเรา
ใครเอยตามร้องเพลงกล่อม
ยามจะนอนตอนเดือนหงาย
รักตัวฉันดังดวงใจ
ก็คนนั้นแม่ฉันเอง

3. เกมการศึกษา
เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท

สัปดาห์ที่ 14 ชื่อหน่วย วันแม่แห่งชาติ เรื่อง เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรม - ราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ( 1 )
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………….
วันที่ …………………………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

พระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเยี่ยมเยียนประชาชน
ทรงส่งเสริมอาชีพ

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นบุคคลสาคัญของประเทศ เป็นพระมเหสี (ภรรยา)
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทาคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย เช่น ทรงเยี่ยมเยียนประชาชน
ทรงส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
- ทรงเยี่ยมเยียนประชาชน
- ทรงส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. บอกถึงพระราช1. กิจกรรมเสริม
กรณียกิจของสมเด็จ
ประสบการณ์
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- ทรงเยี่ยมเยียน
ประชาชน
- ทรงส่งเสริมอาชีพ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูนาภาพพระบรม1. ภาพพระบรม- 1. การสังเกต
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระ
ฉายาลักษณ์
การมีส่วนร่วม
(มฐ 9/1)
นางเจ้าสิริกติ ิ์
ของสมเด็จพระ
ในกิจกรรม
2. การเปรียบเทียบความ
พระบรมราชินีนาถ
นางเจ้าสิริกติ ิ์ 2. การสนทนา
เหมือน ความแตกต่าง
ให้นักเรียนดู
พระบรม-ราชินี
(การสังเกต การจาแนก 2. สนทนาพระราชประวัติและ
นาถ
และการเปรียบเทียบ)
พระราชกรณียกิจของ
2. นิทานเรื่อง
(มฐ 10/1)
พระองค์
“ลูกหมีขี้แย”
3. การแลกเปลีย่ นความ 3. ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกหมีขี้
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
แย” ให้นักเรียนฟัง และครู
สังคม) (มฐ 8/1)
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงั

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณ
ได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ
2. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะและ
สัญญาณ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ ละ นักเรียนวิ่งอยู่กับที่ เมื่อได้ยิน เครื่องเคาะ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
สัญญาณหยุด ให้ปฏิบัตติ าม จังหวะ
ประกอบจังหวะ (การทรง คาสั่ง เช่น ตบมือ
ตัวและการประสานสัมพันธ์ 2 ครั้ง โบกมือไปมา เขย่ง
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3 มฐ ปลายเท้าให้สูงที่สุด หมุน
ข้อเท้า
11/2)
2. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระทีค่ วรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

อังคาร 1. วางแผนตัดสินใจและ 3. กิจกรรมศิลปะ
ลงมือปฏิบัตไิ ด้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนที่สาเร็จได้

การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจและ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้ทาง
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม) (มฐ 4/1 มฐ 8/1
ดังนี้
เรื่องวันเฉลิมพระ
มฐ 10/2)
- การระบายสีภาพแม่
ชนมพรรษาของสมเด็จ 2. การแสดงความคิด
และลูก
พระนางเจ้าสิริกิติ์
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การปั้นแปูง
พระบรมราชินีนาถ และ
(มฐ 11/1)
- การร้อยหลอดดูดน้า
3. การรับรู้และแสดงความรู้สึก
- การปั๊มตรายางภาพดอกมะลิ
วันแม่แห่งชาติ (2)
ผ่านผลงาน (การคิด) (มฐ
11/3)

พร้อมกับระบายสี
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. ภาพแม่และลูก
2. แปูงปั้น
3. เชือกสาหรับ
ร้อยหลอดดูดน้า
4. หลอดดูดน้า
5. ตรายางภาพ
ดอกมะลิ
6. หมึกพิมพ์
7. สีเทียน/สีไม้

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมิน จาก
แฟูมสะสม ผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ .4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่. 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่. 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
- มุมสังคมศึกษา
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
บล็อก
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
- มุมดนตรี

1. การเล่นร่วมกับผูอ้ ื่น (การ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ของเล่นตามมุม
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
ประสบการณ์
8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟือ้ แบ่งปันและ
- มุมธรรมชาติ
รอคอย (การเรียนรู้ทาง
- มุมบทบาทสมมติ
สังคม) (มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
4. การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
บล็อก
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

การเล่นทราย

1. การเล่นทราย (การทรงตัว 1. ครูตกลงกติกาข้อ
และการประสานสัมพันธ์ของ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
กล้ามเนื้อเล็กและ
2. แนะนาวิธีการเล่น
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1
ทรายที่ถูกต้องและ
มฐ 2/2)
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

อุปกรณ์การเล่น
ทราย

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

อังคาร 1. นาภาพที่สัมพันธ์กน 6. เกมการศึกษา
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

เกมจับคู่ภาพ
ความสัมพันธ์

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

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพ
ความสัมพันธ์
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพความสัมพันธ์
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

เกมจับคู่ภาพ
ความสัมพันธ์

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

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
ลูกหมีขี้แย
(อาจารย์สุนยี ์ สิงหะคเชนทร์)
ลูกหมีสีน้าตาลตัวหนึ่งส่งเสียงร้องไห้โยเยดังไปทั่วหมู่บ้านจนใครๆ ต่างก็รู้จัก เช้านี้ลูกหมีเห็นตุ๊กตาสีแดง
แล้วอยากได้ จึงร้องไห้เสียงดัง แม่หมีพยายามปลอบโยน แต่ลกู หมีสีน้าตาลก็ยังคงส่งเสียงร้องไม่หยุด แม่หมีจึง
ปรึกษากับแม่หมูซึ่งมีลูกสามตัว แต่ทุกตัวไม่งอแงและยังขยันขันแข็ง ช่วยพ่อและแม่ทางานทุกวัน แม่หมูจึงบอก
ว่า “ ฉันจะช่วยดูแลลูกของเธอให้สักระยะหนึ่ง”
หลังจากวันนั้นแม่หมีก็ให้ลูกหมีไปพักกับครอบครัวแม่หมูชั่วคราว
ลูกทั้งสามตัวของแม่หมูชวนลูกหมีสี
น้าตาลขุดมันไปทาอาหารกินกัน ลูกหมีสีน้าตาลได้เรียนรู้การทางานที่ต้องช่วยกัน และไม่มลี ูกหมูตัวใดร้องไห้โยเย
เลย แม่หมูเรียกลูกหมีมาอบรมว่า ทุกคนต้องรู้จักช่วยเหลือพ่อกับแม่บ้าง เมื่อลูกหมีสีน้าตาลได้ฟงั ก็เริ่มทาตัว
ใหม่ รู้จักช่วยตนเอง ไม่ร้องไห้งอแง เมื่อได้กลับไปอยู่กับแม่หมีอีกครั้ง ลูกหมีสญ
ั ญาว่าจะไม่ร้องไห้งอแงอีกต่อไป

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพความสัมพันธ์

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 14 ชื่อหน่วย วันแม่แห่งชาติ เรื่อง เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์
พระบรม - ราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ( 1 )

สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ………………………………………………. วันที่ ……………………………………………..
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สิ่งที่ควรปฏิบตั ิในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จุดเทียนถวายพระพร

ร้องเพลงสดุดเี ทิดพระเกียรติ
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ การจุด
เทียนถวายพระพรและร้องเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติ
สาระการเรียนรู้
สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- จุดเทียนถวายพระพร
- ร้องเพลงสดุดีเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

พุธ

1. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรมเสริม สิ่งที่ควรปฏิบัติในวัน
ประสบการณ์ เฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- จุดเทียนถวายพระพร
- ร้องเพลงสดุดีเทิด
พระเกียรติ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง 1. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง “องค์ 1. เพลง “องค์ 1. การสังเกต
ประมุข”
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
ประมุข”
การมีส่วนร่วม
2.
สนทนาสิ
่
ง
ที
น
่
ก
ั
เรี
ย
นควรปฏิ
บ
ต
ั
ิ
(มฐ 9/1)
2. เครื่องเคาะ
ในกิจกรรม
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
2. การเปรียบเทียบความ
จังหวะ
2. การสนทนา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เหมือน ความแตกต่าง
3. ภาพพระบรมพระบรมราชินีนาถ
(การสังเกต การจาแนก 3. นักเรียนกราบถวาย
ฉายาลักษณ์
และการเปรียบเทียบ)
ของสมเด็จ
พระพรหน้าภาพพระบรม-ฉายา
ลั
ก
ษณ์
ข
องสมเด็
จ
พระนางเจ้
า
(มฐ 10/1)
พระนางเจ้า
สิ
ร
ก
ิ
ต
ิ
์
ิ
3. การแลกเปลีย่ นความ
สิริกิติ์ พระพระบรมราชินีนาถ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
บรมราชินีนาถ
สังคม) (มฐ 8/1)

วัน
พุธ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
(มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับทีแ่ ละเคลื่อนที่
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ ละ
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
ประกอบเพลง (การทรงตัว
เคาะจังหวะหยุด ให้ทกุ คน
และการประสานสัมพันธ์
หยุดการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “องค์
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
ประมุข” และเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร่างกายตามจินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
ประกอบเพลง
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ
2. เพลง “องค์
ประมุข”

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

พุธ

1. วางแผนตัดสินใจ
3. กิจกรรม
และลงมือปฏิบัตไิ ด้
ศิลปะ
2. แสดงออกตามความ
สร้างสรรค์
คิดสร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของ
ตนทีส่ าเร็จได้

การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
อิสระและที่เกี่ยวข้อง
และลงมือปฏิบัติ (การ
ความสนใจในกิจกรรม
กับเรื่องวันเฉลิม
เรียนรู้ทางสังคม)
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
พระชนมพรรษาของ
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การประดิษฐ์บตั ร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
มฐ 10/2)
อวยพรวันแม่
พระบรมราชินีนาถ และ 2. การแสดงความคิด
- การปั้นแปูง
วันแม่แห่งชาติ (3)
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การใช้ก้านมะพร้าว
(มฐ 11/1)
ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ
3. การรับรู้และแสดง
- การพิมพ์ภาพสีน้าด้วย
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
นิ้วมือ
(การคิด) (มฐ 11/3)
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
2. กาว
3. แปูงปั้น
4. ก้านมะพร้าว
5. ดอกมะลิ
6. สีน้า
7. พู่กัน จานสี
8. กรรไกร

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

พุธ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

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

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

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ 1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
8/1)
- มุมสังคมศึกษา
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
วิทยาศาสตร์
(มฐ 10/2)
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
และรอคอย (การเรียนรู้
บล็อก
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมดนตรี
(การเรียนรู้ทางสังคม)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
(มฐ 4/1)
เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

พุธ

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

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

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
(การทรงตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
สัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
ใหญ่) (มฐ 2/1)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
ปลอดภัย
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1) 3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
3. การรักษาความปลอดภัย
เล่นสนามอย่างอิสระ
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

พุธ

1. นาภาพที่สัมพันธ์กัน 6. เกม
มาจับคู่ได้
การศึกษา
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

เกมจับคู่ภาพ
ความสัมพันธ์

1. การจับคู่ภาพความสัมพันธ์
(การสังเกต การจาแนก และ
การเปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 4/1)

1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพ
ความสัมพันธ์
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพความสัมพันธ์
3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น

เกมจับคู่ภาพ
ความสัมพันธ์

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

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
องค์ประมุข
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
พระเจ้าอยูห่ ัว พระราชินี
ทรงสร้างความดีเพื่อประชาชน
พระองค์สละความสุขส่วนตน เด็กๆ ทุกคนน้อมเกล้าสดุดี

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพความสัมพันธ์

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท

สัปดาห์ที่ 14 ชื่อหน่วย วันแม่แห่งชาติ เรื่อง เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์
พระบรม - ราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ( 1 )
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ………………………………………………… วันที่ ……………………………………………..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสาคัญของแม่และสิง่ ที่แม่ทาให้เรา
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

แม่
ความสาคัญ

ผิดพลาด!

สิ่งที่แม่ทาให้เรา

ให้กาเนิด
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
แม่คือผู้ที่มีพระคุณต่อเรา แม่ให้กาเนิดเราและเลีย้ งดู อบรมสั่งสอนเรา
สาระการเรียนรู้
แม่
- ความสาคัญ
: ให้กาเนิด
- สิ่งที่แม่ทาให้เรา
: เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

พฤหัส 1. บอกความสาคัญของ 1. กิจกรรมเสริม
แม่ และสิ่งที่แม่ทา
ประสบการณ์
ให้เรา
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

แม่
1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
- ความสาคัญ
ต่างๆ (การใช้ภาษา)
: ให้กาเนิด
(มฐ 9/1)
- สิ่งที่แม่ทาให้เรา
2. การเปรียบเทียบความ
: เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
เหมือน ความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูเล่า นิทานเรื่อง “ หนู นิทานเรื่อง
รักแม่” ให้นักเรียนฟัง
“ หนูรักแม่”
2. สนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ของนิทาน
3. สนทนาถึงความสาคัญ
ของแม่
4. ครูให้นักเรียนบอกสิ่งที่แม่
ทาให้เรา และสิ่งที่เราทา
ให้แม่

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ . 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ
วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส 1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
(มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ ละ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ใคร
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
อย่างอิสระตามจังหวะ
หนอ”
ประกอบเพลง (การทรงตัว
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
และการประสานสัมพันธ์
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
ของกล้ามเนื้อใหญ่)(มฐ 2/1
มฐ 5/2
การเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ใคร
3. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
หนอ” และเคลื่อนไหว
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่.
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
วัน

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

3. กิจกรรมศิลปะ การทาศิลปะสร้างสรรค์ 1. การวางแผน ตัดสินใจและลง 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
มือปฏิบัติ (การเรียนรู้ทางสังคม)
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
สร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
(มฐ
4/1
มฐ
8/1
และกลุ่มดังนี้
เรื่องวันเฉลิมพระ
มฐ 10/2)
- การปั้นแปูง
ชนมพรรษาของสมเด็จ
2. การแสดงความคิดสร้างสรรค์
- การวาดภาพด้วยสี
พระนางเจ้าสิริกิติ์
(การคิด)
เทียนอย่างอิสระ
พระบรมราชินีนาถ
(มฐ 11/1)
- การปั๊มภาพจากตรายาง
และวันแม่แห่งชาติ (4) 3. การรับรูแ้ ละแสดงความรู้สึกผ่าน
- การฉีกกระดาษสีเป็น
ผลงาน (การคิด) (มฐ 11/3 )

ชิ้นเล็กๆ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. แปูงปั้น
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
3. สีเทียน
4. หมึกพิมพ์
5. ตรายาง
6. กระดาษสี

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การตรวจ
ผลงาน
5. การประเมินจาก
แฟูมสะสมผลงาน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ . 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่ 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

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

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(มฐ 8/1)
- มุมสังคมศึกษา
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
เล่น (การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
สังคม) (มฐ 10/2)
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
และรอคอย (การเรียนรู้
บล็อก
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมดนตรี
(การเรียนรู้ทางสังคม) 2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
(มฐ 4/1)
เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการ
เรียนรู้

พฤหัส 1. เล่นเกมกระโดด
5. กิจกรรมการ
เชือกเดี่ยวได้
เล่นเกม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

การเล่นกระโดดเชือก
เดี่ยว

1. การเล่นเกมกระโดดเชือกเดี่ยว (การ 1. ครูตกลงกติกา เชือก
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
ข้อปฏิบัติก่อน
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 8/2)
การเล่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง 2. แนะนาวิธีการ
สังคม) (มฐ 8/1)
เล่นเกม
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
กระโดดเชือก
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
เดี่ยวที่
(มฐ 1/2)
ถูกต้องและ
ปลอดภัย

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

พฤหัส 1. นาภาพมาสังเกต
รายละเอียดได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

6. เกมการศึกษา

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

เกมสังเกตรายละเอียด 1. การสังเกตรายละเอียด 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมสังเกต
1. การสังเกต
ของภาพ
ของภาพ (การสังเกต
สังเกตรายละเอียดของ
รายละเอียดของ
การมีส่วนร่วม
การจาแนก และการ
ภาพ
ภาพ
ในกิจกรรม
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 2. นักเรียนเล่นเกมสังเกต
2. การสนทนา
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
รายละเอียดของภาพ
3. การตรวจ
(การเรียนรู้ทางสังคม)
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ผลงาน
(มฐ 4/1)
ที่เมื่อเลิกเล่น

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. นิทาน
หนูรักแม่
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ในสวนผลไม้ริมน้า มะละกอต้นหนึ่งมีผลดกเต็มต้น เมื่อผลมะละกอแก่จัด เจ้าของสวนก็มาเก็บไปกิน
เก็บไปขาย และแจกให้เพื่อนบ้านของตน จนมะละกอเหลือน้อยลงไป แต่มีมะละกอผลหนึ่งพยายามแอบอยู่กับใบ
ด้านหลังของลาต้น แม่มะละกอจึงถามว่า “ทาไมลูกจึงไม่ยอมให้เจ้าของสวนเก็บไปล่ะจ๊ะ” ลูกมะละกอตอบอย่าง
เศร้าโศก “หนูไม่อยากจากแม่ หนูรักแม่”
แม่มะละกอจึงบอกลูก “เราเกิดมาบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เราได้
เจริญเติบโตเพราะความเอาใจใส่ของเจ้าของสวน แล้วทาไมจึงไม่คดิ ตอบแทนเขาบ้าง เราฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอก
เพราะเราเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ลูกอย่ากังวลในการจาก เพราะแม่จะอยู่ในใจของลูกตลอดไป”
ลูกมะละกอยังคงคร่าครวญกับแม่ซ้า ๆ “หนูไม่อยากจากแม่ หนูรักแม่” แล้วมันก็เบียดตัวเข้ากับลาต้น
ของแม่ แอบซ่อนอยู่ใต้ใบของแม่อย่างมิดชิด ไม่มีใครเห็น วันหนึง่ ลูกมะละกอรู้ว่า ถึงเวลาที่จะต้องจากแม่ไปแล้ว
มันจูบลาแม่อย่างซาบซึ้ง แล้วก็รว่ งลงสู่พื้นที่มีดินอุดมสมบูรณ์ และมีใบไม้ปกคลุม เช้าตรู่วันหนึ่ง มีต้นมะละกอต้น
เล็ก ๆ งอกขึ้นมาจากพื้นดิน มะละกอต้นน้อยส่งเสียงใส ๆ ทักทายมะละกอต้นใหญ่ว่า “แม่จ๋า”

2. เพลง
ใครหนอ
ใครหนอรักเราเท่าชีวี
ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ใครหนอปรานีไม่มเี สื่อมคลาย
รักเขามิหน่ายมิคิดทาลายใครหนอ

ใครหนอเห็นเราเศร้าทรวงใน
ใครหนอรักเราดังเพียงแก้วตา
จะเอาโลกมาทาปากกา
เอาน้าหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาด
ใครหนอรักเราเท่าชีวัน
ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ

ใครหนอใครกันปลอบเราเรื่อยมา
รักเขากว้างกว่าพื้นพสุธา นภากาศ
หรือเอานภามาแทนกระดาษ
ประกาศพระคุณไม่พอ
ใครหนอใครกันให้เราขี่คอ
รู้แล้วละก็อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ

3. เกมกลางแจ้ง
กระโดดเชือกเดี่ยว
วิธีเล่น
ผู้เล่นจับปลายเชือกทั้ง 2 ข้างแกว่งไปข้างหน้า อาจแกว่งย้อนหลังก็ได้ กระโดดข้ามทีเดียว 2 ขา หรือ
ทีละขาก็ได้ ถ้าสะดุดเชือกถือว่าตาย

4. เกมการศึกษา
เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 14 ชื่อหน่วย วันแม่แห่งชาติ เรื่อง เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์
พระบรม - ราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ( 1 )

สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………………… วันที่ …………………………………………….
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสัญลักษณ์ของวันแม่ได้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
สัญลักษณ์วันแม่
ดอกมะลิ
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แทนความรักอันบริสุทธ์ของแม่ที่มีต่อลูก
สาระการเรียนรู้
สัญลักษณ์วันแม่
- ดอกมะลิ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วัน

จุดประสงค์

ศุกร์

1. บอกสัญลักษณ์ของ
วันแม่ได้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
สัญลักษณ์วันแม่
- ดอกมะลิ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายเกี่ยวกับ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูเชิญผู้ปกครองของ
นักเรียนร่วมกิจกรรม
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา) (มฐ 9/1)
วันแม่
2. การเปรียบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง (การสังเกต การ 2. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง
“ใครเอ่ย”
จาแนก และการเปรียบเทียบ)
3. ครูนาดอกมะลิมาให้
(มฐ 10/1)
นักเรียนดูและบอก
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความหมายของดอกมะลิ
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 8/1)
ว่า แทนความรักอัน
บริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูก
4. นักเรียนนาพวงมาลัยดอก
มะลิไปกราบคุณแม่

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. เพลง “ใคร
เอ่ย”
2. พวงมาลัย
ดอกมะลิ

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา

วัน
ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
กับที่และเคลื่อนที่
สัญญาณได้
ประกอบเพลง
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการ
เรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ภาษา) (มฐ 5/2) 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่อง
ร่างกายอยู่กับทีแ่ ละ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และเคลื่อนที่
เคาะ
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
ตามจินตนาการประกอบเพลง (การ
จังหวะ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด 2. เพลง
กล้ามเนื้อใหญ่)(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ
“สอง
ให้ทุกคนหยุดการ
5/3 มฐ 11/2)
มือ”
เคลื่อนไหว
3. การฟังจังหวะเคาะ(ดนตรี) (มฐ 5/2 2. ร่วมกันร้องเพลง “สองมือ”
และเคลื่อนไหว ร่างกาย
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

ตามจินตนาการประกอบ
เพลง

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
5.3 รักการออกกาลังกาย
9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

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

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

การทาศิลปะสร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
และวันแม่แห่งชาติ (5)

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/1
มฐ 8/1 มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ
11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผล-งาน
(การคิด)
(มฐ.11/3)

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การปั้นแปูง
- การแปะภาพดอกมะลิลงใน
กระดาษสี
- การวาดภาพด้วยสีน้า
- การพิมพ์ภาพจากก้าน
กล้วย
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน ที่ได้
ปฏิบัติ

1. แปูงปั้น
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ภาพดอกมะลิ
กาว
กระดาษสี
กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
สีน้า
ก้านกล้วย
หมึกพิมพ์
พู่กัน จานสี

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

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

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

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

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
(มฐ 8/1)
- มุมสังคมศึกษา
2. การแก้ปัญหาในการ
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
เล่น (การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
สังคม) (มฐ 10/2)
- มุมธรรมชาติ
- มุมบทบาทสมมติ
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม
และรอคอย (การเรียนรู้
บล็อก
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมดนตรี
(การเรียนรู้ทางสังคม) 2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
(มฐ 4/1)
เล่นเสร็จแล้ว

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การปฏิบัติตาม
ข้อตกลง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

ศุกร์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

วัน

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

การเล่นเกม
กระโดดเชือกคู่

1. การเล่นเกมกระโดดเชือกคู่ (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อ เชือก
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
ปฏิบัติก่อนการเล่น
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 8/2)
2. แนะนาวิธีการเล่น
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การเรียนรู้ทาง
เกมกระโดดเชือกคู่
สังคม) (มฐ 8/1)
ที่ถูกต้องและ
3. การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
ปลอดภัย
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

1. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
8.1 เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ศุกร์

1. นาภาพมาสังเกต
รายละเอียดได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

6. เกมการศึกษา

เกมสังเกต
1. การสังเกตรายละเอียด
รายละเอียดของภาพ
ของภาพ (การสังเกต
การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมสังเกต
1. การสังเกต
สังเกตรายละเอียดของ
รายละเอียดของ
การมีส่วนร่วม
ภาพ
ภาพ
ในกิจกรรม
2. นักเรียนเล่นเกมสังเกต
2. การสนทนา
รายละเอียดของภาพ
3. การตรวจ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
ผลงาน
เมื่อเลิกเล่น

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

เครื่องมือ

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
1. เพลง
ใครเอ่ย
ใครกันเอ่ยที่อุ้มชูเลี้ยงดูเรามา
ใครกันเล่าให้เราศึกษาสมดังฝันใฝุ
สองมือ
สองมือเราชูตรง
ต่อไปย้ายไปข้างหน้า

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
ใครกันหนารักเราดังแก้วตาดวงใจ
เพื่อหวังให้เราได้ดีมสี ุขเอย
(โรงเรียนอนุบาลจิตรลดา)
แล้วเอาลงมาเสมอกับบ่า
แล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรง

2. เกมกลางแจ้ง
กระโดดเชือกคู่
วิธีเล่น
ผู้เล่น 2 คนจับปลายเชือกทั้ง 2 แกว่ง ผู้เล่นคนแรกกระโดดก่อน ผู้เล่นอีกคนหนึ่งจึงไปกระโดดด้วย
จะเริม่ ต้นกระโดดพร้อมกันหรือเข้าไปในจังหวะที่เชือกกระทบพื้นก็ได้ เมื่อกระโดดจะหันหน้าเข้าหากันหรือหันหน้า
ออกก็ได้ สวนกันไปสวนกันมา ถ้าสะดุดเชือกถือว่าตาย ต้องออกให้ผู้แกว่งกระโดดแทน

3. เกมการศึกษา
เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ

