แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 15 ชื่อหน่วย บุคคลสาคัญในชุมชน เรื่อง อาชีพและหน้าที่ของบุคคลต่างๆในชุมชน
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………….. วันที่ …………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าทุกคนในชุมชนมีอาชีพและหน้าที่แตกต่างกันไป
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
อาชีพของบุคคลในชุมชน

อาชีพและหน้าที่ของ
บุคคลต่างๆ ในชุมชน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ทุกคนในชุมชนมีอาชีพและหน้าที่แตกต่างกันไป
สาระการเรียนรู้
อาชีพและหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในชุมชน
- อาชีพของบุคคลในชุมชน
- หน้าที่ของบุคคลในชุมชน

หน้าทีข่ องบุคคลในชุมชน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

จันทร์ 1. รู้จักอาชีพและหน้าที่ 1. กิจกรรมเสริม อาชีพและหน้าที่ของ
ต่างๆ ของบุคคลใน
ประสบการณ์ บุคคลต่างๆ ในชุมชน
ชุมชน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับคนอื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพบุคคลต่างๆ ใน 1. ภาพบุคคลที่ 1. การสังเกตการ
ชุมชนและกิจกรรมที่ทา
ประกอบ
มีส่วนร่วมใน
มาให้นักเรียนดูแล้ว
อาชีพต่างๆ
กิจกรรม
สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม
ในชุมชน
2. การสนทนา
ที่ทาของบุคคลและอาชีพ 2. คาคล้องจอง
ต่างๆ ในชุมชน
“เลื่อยไม้
2. ท่องคาคล้องจอง “เลื่อย
ไสกบ”
ไม้ไสกบ”
3. แบบฝึกหัด

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
1. การฟังเพลง
2. การร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่ประกอบเพลง

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ฉัน
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
จะเป็นใคร”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
2. ร่วมกันร้องเพลง “ฉันจะ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
เป็นใคร” และเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร่างกายตามจินตนาการ
2. การฟังจังหวะเคาะ
ประกอบเพลง
(ดนตรี)
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. วางแผน ตัดสินใจและ 3. กิจกรรมศิลปะ
ลงมือปฏิบัติได้
สร้างสรรค์
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-สรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพและหน้าที่ของ
บุคคลต่างๆ ในชุมชน

1. การวางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ
คิด) (มฐ 11/3)

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การวาดภาพอาชีพและ
หน้าที่ของบุคคลต่างๆ ใน
ชุมชนด้วย
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การประดิษฐ์หุ่นนิว้ มือ/
หุ่นมือเป็นรูปต่างๆ
- การพิมพ์ภาพด้วย
ใบไม้ตามจินตนาการ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/
ขี้เลื่อย/ดินเหนียว
2. กระดาษ 100ปอนด์/
กระดาษโรเนียว
3. สีเทียน/สีน้า/ สีไม้
4. พู่กัน
5. จานสี
6. กาว
7. กรรไกร
8. ใบไม้
9. วัสดุสาหรับประดิษฐ์หุ่นมิ้
วมือ

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุม ของเล่นตามมุม
(การเรียนรู้ทางสังคม)
ประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์
(มฐ 8/1)
- มุมภาษา/มุมหนังสือ
2. การแก้ปัญหาในการเล่น
- มุมสังคมศึกษา
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมคณิตศาสตร์/มุม
(มฐ 10/2)
วิทยาศาสตร์
3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
- มุมธรรมชาติ
และรอคอย (การเรียนรู้
- มุมบทบาทสมมติ
ทางสังคม) (มฐ 4/3)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
มุมบล็อก
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(มฐ 4/1)
- มุมดนตรี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตามตาราง
ประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

การเล่นเกมเดินกะลา 1. การเล่นเกมเดินกะลา
1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ 1. กะลาสาหรับ
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
เดิน
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเกม 2. นกหวีด
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
เดินกะลาที่ถูกต้องและ
2/1 มฐ 8/2)
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

1. การสังเกต
การ มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
`มาตรฐานที่ 8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาภาพที่สัมพันธ์กัน 6. เกมการศึกษา
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพที่มี
ความสัมพันธ์กัน

ประสบการณ์สาคัญ
1. การจับคู่ภาพ (การ
สังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพที่มี 1. การสังเกตการ
จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กัน
มีส่วนร่วมใน
กัน
กิจกรรม
2. นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่ าพ
2. การสนทนา
ที่มีความสัมพันธ์กัน
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
เลื่อยไม้ไสกบ
(อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)
เลื่อยไม้ เลื่อยไม้ ไสกบ นับไม้ให้ครบ จะไปสร้างบ้าน
ไหนตะปู ไหนค้อน เอามาตอกโปูง โปูง อากาศปลอดโปร่ง ช่างแสนสาราญ
สร้างบ้านน้อยๆ ให้น้องฉันอยู่ เชิญคุณย่าคุณปูุ มาพักนานๆ
2. เพลง
ฉันจะเป็นใคร
(อาจารย์ปฐิกรณ์ ตุกชูแสง)
จะหมั่นกวดจับผูร้ ้าย
จะมิหมายเอาเปรียบใคร
มิรั้งรอรักษาใคร
ในหัวใจรักชาติเอย

หากฉันเป็นตารวจ
หากฉันทาค้าขาย
หากฉันได้เป็นหมอ
ตอนนี้เป็นเด็กไทย
3. เกมกลางแจ้ง
เดินกะลา
วิธีเล่น

1. เด็กๆ สังเกตกะลามะพร้าว
2. ทดลองเดินกะลา
3. เด็กๆ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ยืนเป็นแถวที่เส้นเริ่ม เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม คนหัวแถวเดินกะลาจาก
เส้นเริ่มไปอ้อมหลักกลับมาส่งให้เพื่อนคนถัดไป
4. กลุ่มใดเดินโดยไม่หล่นและครบคนก่อนเป็นฝุายชนะ
4. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กนั

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 15 ชื่อหน่วย บุคคลสาคัญในชุมชน เรื่อง เครื่องมือของบุคคลอาชีพต่างๆในชุมชน
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ………………………………………………… วันที่ ……………………………………………………...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าเครื่องมือของบุคคลอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีแตกต่างกัน
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์

บุคคลในชุมชน
ระยะเวลาเรียน
1 วัน

เครื่องมือของ
บุคคลอาชีพต่างๆ
ในชุมชน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
เครื่องมือของบุคคลอาชีพต่างๆ ในชุมชนมีแตกต่างกัน
สาระการเรียนรู้
เครื่องมือของบุคคลอาชีพต่างๆ ในชุมชน
- บุคคลในชุมชน
- เครื่องมือ

เครื่องมือ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

อังคาร 1. รู้จักเครื่องมือของ
บุคคลอาชีพต่างๆ
ในชุมชน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

เครื่องมือของบุคคล
อาชีพต่างๆ ในชุมชน

1. การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับคนอื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพบุคคลต่างๆ ใน 1. ภาพบุคคลที่ 1. การสังเกตการ
ชุมชนและเครื่องมือที่ใช้
ประกอบอาชีพ
มีส่วนร่วมใน
มาให้นักเรียนดู แล้ว
ต่างๆ ในชุมชน
กิจกรรม
สนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือ 2. ภาพเครื่องมือ 2. การสนทนา
ที่ใช้ของบุคคลอาชีพ
ต่างๆ ที่บุคคล
ต่างๆ ในชุมชน
อาชีพต่างๆ ใน
2. ท่องคาคล้องจอง “ตรง
ชุมชนใช้
ต่อ
3. คาคล้องจอง
เวลา”
“ตรงต่อเวลา”
4. นาฬิกาจาลอง
หรือของจริง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เคลื่อนไหวอยู่กับที่ 2. กิจกรรม
1. การฟังเพลง
และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
2. การร้องเพลง
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหวและ 3. การเคลือ่ นไหวอยู่
2. ฟังจังหวะและ
จังหวะ
กับที่ประกอบเพลง
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “งาน
และเคลื่อนที่ตาม
อย่างอิสระตามจังหวะ
ของฉัน”
จินตนาการประกอบ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
เพลง (การทรงตัวและ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
การประสานสัมพันธ์
เคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2. ร่วมกันร้องเพลง “งาน
2/1 มฐ 5/2
ของฉัน” และเคลื่อนไหว
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร่างกายตามจินตนาการ
3. การฟังจังหวะเคาะ
ประกอบเพลง
(ดนตรี) (มฐ 5/2
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-สรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระที่ควรรู้
การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือของบุคคล
อาชีพต่าง ๆ ใน
ชุมชน

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

ประสบการณ์สาคัญ
1. การวางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัต(ิ การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ
คิด) (มฐ 11/3)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การวาดภาพเครื่องมือที่
บุคคลอาชีพต่างๆ ใช้ด้วยสี
เทียน/สีน้า/สีไม้
- การประดิษฐ์หุ่นนิว้ มือ/หุ่น
มือเป็นรูปต่างๆ
- การพิมพ์ภาพด้วย
ใบไม้ตามจินตนาการ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/ขี้
เลื่อย/ดินเหนียว
2. กระดาษ 100ปอนด์/
กระดาษ
โรเนียว
3. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
4. พู่กัน
5. จานสี
6. กาว
7. กรรไกร
8. ใบไม้
9. วัสดุสาหรับประดิษฐ์
หุ่นนิ้วมือ

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตามตาราง
ประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่น
ตามมุมประสบได้
การณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เล่นเครื่องเล่นสนาม 5. กิจกรรมการเล่น การเล่นเครื่องเล่น
ได้
กลางแจ้ง
สนาม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
ปลอดภัย
เรียนรู้ทางสังคม)
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
(มฐ 8/1)
เล่นสนามอย่างอิสระ
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอด-ภัย)
(มฐ 1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
`มาตรฐานที่ 8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาภาพที่สัมพันธ์กัน 6. เกมการศึกษา
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพที่มี
ความสัมพันธ์กัน

ประสบการณ์สาคัญ
1. การจับคู่ภาพ (การ
สังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพที่มี 1. การสังเกตการ
จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กัน
มีส่วนร่วมใน
กัน
กิจกรรม
2. นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่ าพ
2. การสนทนา
ที่มีความสัมพันธ์กัน
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
ตรงต่อเวลา
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
ติ๊กตอก นาฬิกา
ติ๊กตอก รีบเร่งเร็วไว

เดินเวลาไม่รอใคร
หนูทาได้ตรงต่อเวลา

2. เพลง
งานของฉัน
(อาจารย์จักรพงษ์ ปุ้นขันธุ์)
คุณพ่อทางานมาก
ฉันไม่เห็นแก่ตัว
บางวันรดน้าต้นไม้
พ่อบอกฉันน่ารัก

3. เกมการศึกษา

แม่ลาบากทางานครัว
ช่วยพ่อแม่ดูแลสัตว์
ฉันทาได้ไม่ตดิ ขัด
ที่รู้จักช่วยแบ่งเบา

เกมจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กนั

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 2
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 15 ชื่อหน่วย บุคคลสาคัญในชุมชน เรื่อง เราช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ……………………………………………… วันที่ …………………………………………...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าทุกคนในชุมชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันและกัน
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ระยะเวลาเรียน
1 วัน
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
พระสงฆ์เทศน์สั่งสอน
ครูสอนหนังสือ
พ่อค้า แม่ค้าขายของ

ตารวจจับผู้ร้าย
เราช่วยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยกัน

แพทย์ พยาบาลรักษาคนไข้
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ทุกคนในชุมชนสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันและกัน
สาระการเรียนรู้
เราช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน
- ครูสอนหนังสือ
- พ่อค้า แม่ค้าขายของ
- แพทย์ พยาบาลรักษาคนไข้
- บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมาย
- พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูก
- ตารวจจับผูร้ ้าย
- พระสงฆ์เทศน์สั่งสอน

พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูก
บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมาย

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

พุธ

1. บอกการ
ช่วยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยกัน
และกันใน
ชุมชนได้
2. สนทนา
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

เราช่วยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยกัน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับคนอื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพการช่วยเหลือและ 1. ภาพการ
1. การสังเกตการ
1. การอธิบายความสัมพันธ์
พึ่งพาอาศัยกันและกันใน
ช่วยเหลือ
มีส่วนร่วมใน
ของสิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา)
ชุมชนมาให้นักเรียนดู แล้ว
และพึ่งพา
กิจกรรม
(มฐ 9/1)
สนทนาเกี่ยวกับการ
อาศัยกันและ 2. การสนทนา
2. การเปรียบเทียบความ
ช่วยเหลือและพึง่ พาอาศัย
กันในชุมชน
เหมือนความแตกต่าง (การ
กันและกันในชุมชน
2. แบบฝึกหัด
สังเกต การจาแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

1. เคลื่อนไหวอยู่กับ 2. กิจกรรม
1. การฟังจังหวะ 1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
ที่และเคลื่อนไหว
ดนตรี การ
2. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
เคลื่อนที่ได้
เคลื่อนไหวและ
อยู่กับที่และ
ประกอบจังหวะ (การทรงตัว
2. ฟังจังหวะและ
จังหวะ
เคลื่อนที่ตาม
และการประสานสัมพันธ์ของ
สัญญาณได้
จังหวะ
กล้ามเนื้อใหญ่)
3. เคลื่อนไหวตาม
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 5/3
จินตนาการ
มฐ 11/2)
ประกอบจังหวะได้
2. การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)
(มฐ 5/2 มฐ 9/1)
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว

เครื่องเคาะจังหวะ

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-สรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือและ
พึ่งพาอาศัยกัน

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปญ
ั หาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่ 11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ
1. การวางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ
คิด) (มฐ 11/3)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มดังนี้
- การปั้น
- การวาดภาพการพึ่งพา
อาศัยกันในชุมชนด้วยสี
เทียน/สีน้า/สีไม้
- การประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ/หุ่น
มือเป็นรูปต่างๆ
- การพิมพ์ภาพด้วยใบไม้
ตามจินตนาการ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/ขี้
เลื่อย/ดินเหนียว
2. กระดาษ 100 ปอนด์/
กระดาษ
โรเนียว
3. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
4. พู่กัน
5. จานสี
6. กาว
7. กรรไกร
8. ใบไม้
9. วัสดุสาหรับ
ประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่น
ตามมุมประสบได้
การณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตามตาราง
ประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. เล่นเกมมะล็อกก็อก 5. กิจกรรมการเล่น เกมมะล็อก
แก๊กได้
เกมกลางแจ้ง
ก็อกแก๊ก
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเกมมะล็อกก็อก 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
แก๊ก (การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นมะล็อก
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1
ก็อกแก๊กที่ถูกต้องและ
มฐ 8/2)
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
`มาตรฐานที่ 8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

-

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. นาภาพที่สัมพันธ์กัน 6. เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพที่มี
มาจับคู่ได้
ความสัมพันธ์กัน
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การจับคู่ภาพ (การ
สังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมจับคู่ภาพที่มี 1. การสังเกตการ
จับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์กัน
มีส่วนร่วมใน
กัน
กิจกรรม
2. นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่ าพ
2. การสนทนา
ที่มีความสัมพันธ์กัน
3. การตรวจ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
ผลงาน
เมื่อเลิกเล่น

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

การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสนทนา
การตรวจผลงาน
การทาแบบฝึกหัด
การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบสังเกต
การตอบคาถาม
ชิ้นงาน / ผลงาน
แบบฝึกหัด
แฟูมสะสมผลงาน

ภาคผนวก
เกมกลางแจ้ง
มะล็อกก็อกแก๊ก
วิธีเล่น
สมมติอาสาสมัครคนหนึ่งเป็นผู้ซื้อผลไม้ พวกที่เหลือสมมติตนเองเป็นผลไม้ชนิดต่างๆ โดยต่างก็นึกชื่อ
ผลไม้ของตนไว้ เมื่อคนซื้อมาถึงทาท่าเคาะประตู
คนซื้อ
:
มะล็อกก็อกแก๊ก
คนขาย
:
มาทาไม
คนซื้อ
:
มาซื้อผลไม้
คนขาย
:
ผลไม้อะไร
คนซื้อ
:
(เอ่ยชื่อผลไม้)
ถ้าชื่อตรงกับใคร คนนั้นวิ่งออกจากกลุ่มหนีไป คนซื้อต้องไล่จับให้ทัน ถ้าจับได้ต้องเปลีย่ นมาเป็นผูซ้ ื้อ
แทน

3. เกมการศึกษา

เกมจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กนั

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 15 ชื่อหน่วย บุคคลสาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ……………………………………………..
วันที่ …………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนประกอบด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
2. บอกได้ว่าสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก (พี่-น้อง)
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
9. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
10. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
บ้าน
ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ในชุมชนมีบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย

ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนประกอบด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก (พี่ - น้อง)

สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
- บ้าน
- ความสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

พฤหัส 1. บอกได้ว่าในชุมชน 1. กิจกรรมเสริม ในชุมชนมีบ้านเรือน
ประกอบด้วย
ประสบการณ์ ที่อยูอ่ าศัย
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับคนอื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพชุมชนที่มี
1. ภาพชุมชนที่มี 1. การสังเกตการ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยแบบ
บ้านเรือนแบบ
มีส่วนร่วมใน
ต่างๆ และสมาชิกในบ้าน
ต่าง ๆ
กิจกรรม
มาให้นักเรียนดู
2. คาคล้องจอง 2. การสนทนา
2. สนทนาเกี่ยวกับบ้านเรือน
“เพื่อนบ้าน”
ที่อยู่อาศัยแบบต่างๆ และ 3. แบบฝึกหัด
สมาชิกในบ้าน
3. ครูสอนให้นักเรียนท่องคา
คล้องจอง “เพื่อนบ้าน”

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
และเคลื่อนที่ประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ
“บ้าน”
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
การประสานสัมพันธ์
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
หยุดการเคลือ่ นไหว
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร้องเพลง “บ้าน” และ
3. การฟังจังหวะเคาะ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
(ดนตรี) (มฐ 5/2
จินตนาการประกอบเพลง
มฐ 9/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกีย่ วข้องกับ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
ในชุมชน

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัต(ิ การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การวาดภาพบ้านใน
ชุมชนแบบต่างๆ ด้วย
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีก ตัด ปะ ภาพ
อิสระแล้วระบายสี
- การทาโมเดลบ้าน
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

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

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตามตาราง
ประจาวัน

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 4. กิจกรรมการเล่น
2. แก้ปัญหาในการเล่น
ตามมุมประสบได้
การณ์
3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได้
4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นทราย

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การเล่นทราย (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ อุปกรณ์การเล่น
ตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
ทราย
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
2. แนะนาวิธีการเล่นทรายที่
เล็ก-ใหญ่)
ถูกต้องและปลอดภัย
(มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
`มาตรฐานที่ 8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาชิ้นส่วนของภาพ 6. เกมการศึกษา
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมภาพตัดต่อ

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
ภาพตัดต่อ
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

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. คาคล้องจอง
เพื่อนบ้าน
(อาจารย์ณัฐนันท์ คัมภีรภ์ ัทร)
บ้านของฉัน
เราอยู่ร่วมกัน

เพื่อนบ้านของฉัน
แสนสุขสบายใจ

2. เพลง
บ้าน
บ้านนี้หรือ คือที่อาศัย
กระท่อมเรือนแพ หรือว่าวังใหญ่โตนั้น

3. เกมการศึกษา

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
จะเล็กหรือใหญ่กไ็ ม่ใช่สิ่งสาคัญ
ถ้าหากต่างรักกัน กระท่อมนั้นจะเป็นสุขเอย

เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 15 ชื่อหน่วย บุคคลสาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีโรงเรียน
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………………….. วันที่ ………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนมีโรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่ที่นักเรียนมาศึกษาหาความรู้
2. บอกได้ว่าบุคคลต่างๆ ในโรงเรียนประกอบด้วย ครู นักเรียน ภารโรง และบุคลากรในโรงเรียน
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
6. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
7. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
8. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
9. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
10. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ภารโรง

ครู
ในชุมชนมีโรงเรียน
นักเรียน

บุคลากรในโรงเรียน

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนมีโรงเรียน
โรงเรียนคือสถานที่ที่นักเรียนมาศึกษาหาความรู้
ประกอบด้วย ครู นักเรียน ภารโรง และบุคลากรในโรงเรียน

สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีโรงเรียน
- ครู
- นักเรียน- ภารโรง
- บุคลากรในโรงเรีย

บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
ศุกร์

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

1. บอกได้ว่าในชุมชนมี 1. กิจกรรมเสริม ในชุมชนมีโรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน
ประสบการณ์
คือสถานที่ที่
นักเรียนมาศึกษาหา
ความรู้ บุคคลต่างๆ
ในโรงเรียน
ประกอบด้วย ครู
นักเรียน ภารโรง
และบุคลากรใน
โรงเรียน
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและทางานร่วมกับคนอื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องให้คนอื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ ิ่งต่างๆ

ประสบการณ์สาคัญ
1. การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูนาภาพชุมชนที่มี
1. ภาพชุมชน
1. การสังเกตการ
โรงเรียนมาให้นักเรียนดู
ประกอบด้วย
มีส่วนร่วมใน
2. สนทนาเกี่ยวกับโรงเรียน
โรงเรียน
กิจกรรม
บุคคลที่อยู่และทางานที่ 2. เพลง
2. การสนทนา
โรงเรียน
“โรงเรียนของ
3. ร่วมกันร้องเพลง
เราน่าอยู”่
“โรงเรียนของเราน่าอยู”่ 3. แบบฝึกหัด

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
และเคลื่อนที่ประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ
“โรงเรียน
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
ของเราน่า
การประสานสัมพันธ์
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
อยู”่
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
หยุดการเคลือ่ นไหว
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร้องเพลง “โรงเรียนของ
3. การฟังจังหวะเคาะ
เราน่าอยู”่ และเคลื่อน(ดนตรี) (มฐ 5/2
ไหวร่างกายตาม
มฐ 9/1)
จินตนาการประกอบเพลง

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5.3รักการออกกาลังกาย
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-สรรค์
ได้
3. อธิบายผลงานของตน
ที่สาเร็จได้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนที่มี
โรงเรียน

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

1. การวางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัต(ิ การเรียนรู้
ทางสังคม)
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
มฐ 10/2)
2. การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)
(มฐ 11/1)
3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ
คิด) (มฐ 11/3)

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่มดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การวาดภาพ
โรงเรียนในชุมชนด้วยสี
เทียน/สีน้า/สีไม้
- การฉีก ตัด ปะ ภาพอิสระ
แล้วระบายสี
- การทาโมเดลบ้าน
2. นักเรียนนาเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ

1. ดินน้ามัน/แปูงปั้น/ขี้
เลื่อย/ดินเหนียว
2. กระดาษ 100ปอนด์/
กระดาษโรเนียว
3. สีเทียน/สีน้า/สีไม้
4. พู่กัน
5. จานสี
6. กาว
7. กรรไกร

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ

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

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. เล่นน้าได้
5. กิจกรรมการ
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
เล่นกลางแจ้ง
3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นน้า

กิจกรรมการเรียนรู้

ประสบการณ์สาคัญ
1. การเล่นน้า (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)
(มฐ 2/1 มฐ 2/2)
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)
(มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ อุปกรณ์การเล่นน้า 1. การสังเกตการ
ก่อนการเล่น
มีส่วนร่วมใน
2. แนะนาวิธีการเล่นน้าที่
กิจกรรม
ถูกต้องและปลอดภัย
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูก
วิธี

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
`มาตรฐานที่ 8.2ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. สังเกต จาแนก และ 6. เกมการศึกษา
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
2. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมสังเกตรายละเอียด
ของภาพ

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การสังเกต
1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม
รายละเอียดภาพ (การ
สังเกตรายละเอียดของ
สังเกต การจาแนก
ภาพ
และการเปรียบเทียบ) 2. นักเรียนเล่นเกมสังเกต
(มฐ 10/1)
รายละเอียดของภาพ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่ 3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เมื่อเลิกเล่น
(มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมสังเกต
1. การสังเกตการ
รายละเอียดของ
มีส่วนร่วมใน
ภาพ
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

โรงเรียนของเราน่าอยู่
โรงเรียนของเราน่าอยู่
เด็กๆ ก็ไม่ซุกซน

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
คุณครูใจดีทุกคน
เราทุกคนชอบมาโรงเรียน (ซ้า)

โรงเรียนบ้านพิณโท
สอนโดยนางบัวทอง นนทรีย์

2. เกมการศึกษา
เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ

โรงเรียนบ้านพิณโท
สอนโดยนางบัวทอง นนทรีย์

