แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย สถานที่สาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีวัด
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………..
วันที่ …………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนมีวัด วัดคือสถานที่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เราไปวัดเพื่อทาบุญ ตักบาตร ฟัง
เทศน์
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
พระสงฆ์

วัด

ในชุมชนมีวัด

คนไปทาบุญ

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนมีวัด วัดคือสถานที่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เราไปวัดเพื่อทาบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์
สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีวัด
- พระสงฆ์
- ผู้คนไปทาบุญ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

จันทร์ 1. บอกได้ว่าในชุมชนมี 1. กิจกรรมเสริม
วัด วัดคือสถานที่ที่
ประสบการณ์
อยู่อาศัยของ
พระสงฆ์ เราไปวัด
เพื่อทาบุญ ตักบาตร
ฟังเทศน์
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ในชุมชนมีวัด

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายความสัมพันธ์ 1. ครูนาภาพวัดมาให้นักเรียน 1. ภาพวัด
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ดู
2. แบบฝึกหัด
ภาษา) (มฐ 9/1)
2. สนทนาเกี่ยวกับวัดและ
2. การเปรียบเทียบความ
พระสงฆ์ และกิจกรรมที่
เหมือนความแตกต่าง
เราควรทาที่วัด
(การสังเกต การจาแนก
และการเปรียบเทียบ)
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

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
“พระสงฆ์”
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะจังหวะ
การประสานสัมพันธ์
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
เคลื่อนไหว
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร้องเพลง “พระสงฆ์”
3. การฟังจังหวะเคาะ
และเคลื่อนไหวร่างกาย
(ดนตรี) (มฐ 5/2
ตามจินตนาการประกอบ
มฐ 9/1)
เพลง

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

วันที่

จุดประสงค์
1. วางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติได้
2. แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้
3. อธิบายผลงานของตนที่
สาเร็จได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับวัด

1. การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัต(ิ การ
เรียนรู้ทางสังคม)
(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
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่มดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การวาดภาพและ
ระบายสีวัดและ
พระสงฆ์ด้วยสีเทียน/
สีน้า/สีไม้
- การฉีก ตัด ปะกระดาษ
ตามโครงร่างรูปวัด
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

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

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. 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. กิจกรรมการ การเล่นเครื่องเล่นสนาม
ได้
เล่นกลางแจ้ง
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
กล้ามเนื้อใหญ่)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
(มฐ 2/1)
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เล่นสนามอย่างอิสระ
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. นาภาพที่เหมือนกัน 6. เกมการศึกษา
มาจับคู่ได้
2. สังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพเหมือน

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. ครูแนะนาวิธีเกมจับคู่
เกมจับคู่
ภาพเหมือน
ภาพเหมือน
2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น

การประเมินผล
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
พระสงฆ์
พระสงฆ์คือชาย
สดใสเรืองรอง
เคารพพระสงฆ์
ประพฤติดีน้อมนา

(อาาจารย์จักรพงษ์ ปุ้ณขันธ์)
ผ้าคลุมกายสีเหลือง
เคร่งครัดศีลธรรม
ซึ่งตรงมิถลา
จิตใจรุ่งเรือง

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย สถานที่สาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีตลาด
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………………………… วันที่ …………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนมีตลาด ตลาดคือสถานที่ที่พ่อค้า แม่ค้า นาสินค้ามาขาย เราไปซื้อสินค้าต่างๆ ที่
ตลาด เช่น ผักสด ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ เป็นต้น
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
พ่อค้า แม่ค้า

ในชุมชนมีตลาด

สินค้า

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนมีตลาด ตลาดคือสถานทีท่ ี่พ่อค้า แม่ค้านาสินค้ามาขาย เราไปซื้อสินค้าต่างๆ ที่ตลาด เช่น ผักสด
ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ เป็นต้น
สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีตลาด
- พ่อค้า แม่ค้า
- สินค้า

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

อังคาร 1. บอกได้ว่าในชุมชนมี 1. กิจกรรมเสริม
ตลาด ตลาดคือ
ประสบการณ์
สถานที่ที่พ่อค้า
แม่ค้า นาสินค้ามา
ขาย เราไปซื้อสินค้า
ต่างๆ ที่ตลาด เช่น
ผักสด ผลไม้ ปลา
เนื้อสัตว์ เป็นต้น
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ในชุมชนมีตลาด

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
1. ครูนาภาพตลาดมาให้
นักเรียนดู แล้วสนทนา
เกี่ยวกับตลาด
2. ร่วมกันท่องคาคล้องจอง
“แม่ค้าข้าวหลาม”

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ภาพตลาด
1. การสังเกตการ
2. คาคล้องจอง
มีส่วนร่วมใน
“แม่ค้าข้าว
กิจกรรม
หลาม”
2. การสนทนา
3. แบบฝึกหัด

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
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้
1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง “ซือ้
และเคลื่อนที่ประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ
แตงโม”
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
การประสานสัมพันธ์ของ
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
กล้ามเนื้อใหญ่)
การเคลื่อนไหว
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 2. นักเรียนและครูร่วมกัน
5/3)
ร้องเพลง “ซือ้ แตงโม”
(มฐ 11/2)
และเคลื่อนไหวร่างกาย
3. การฟังจังหวะเคาะ
ตามจินตนาการประกอบ
(ดนตรี) (มฐ 5/2
เพลง
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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาด

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

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
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้
- การปั้นอิสระ
- การวาดภาพและระบายสี
ตลาด ด้วยสีเทียน/
สีน้า/สีไม้
- การฉีก ตัด ปะภาพอิสระแล้ว
ระบายสี
- การพิมพ์ภาพด้วยใบไม้/
หยวกกล้วย/เหรียญ อิสระ
ตามจินตนาการ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

1. ดินน้ามัน/
แปูงปั้น/ขี้เลื่อย/ดิน
เหนียว
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษโร
เนียว
4. สีเทียน/สีน้า/
สีไม้
5. พู่กัน
6. จานสี
7. กาว
8. กรรไกร
9. ใบไม้
10. หยวกกล้วย
11. เหรียญ

1. การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. ร้องเพลง
3. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง

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
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- 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. เล่นอ้ายเข้ อ้ายโขง 5. กิจกรรมการ
ได้
เล่นเกม
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
กลางแจ้ง
3. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การละเล่นไทยอ้ายเข้
อ้ายโขง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นอ้ายเข้ อ้ายโขง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นอ้ายเข้
กล้ามเนื้อใหญ่)
อ้ายโขงที่ถูกต้องและ
(มฐ 2/1 มฐ 8/2)
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอด-ภัย) (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
1. นาชิ้นส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
6. เกมการศึกษา

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. เพลง
ซื้อแตงโม
แม่ค้าแม่ค้า
ถ้าจะเอามีด
เชิญจ๊ะเชิญจ๊ะ
ใช้มือดีดเคาะ

จะซื้อแตงโม
เจาะดูได้ไหม
เลือกดูซิจะ๊
มีดเจาะไม่ได้

(อาจารย์ปฐิกรณ์ ตุกชูแสง)
ผลกลมโตโต
ใบนี้เท่าไร
ว่าเนื้อข้างใน
หวานกรอบไหมเออ
ผลกลมนั้นน่ะ
กลมโตสวยดี
เจาะแล้ววางขาย ไม่ได้ซิเออ

2. คาคล้องจอง
แม่ค้าข้าวหลาม
แม่ค้า แม่ค้าข้าวหลาม
ขอซื้ออีก สี่ ห้า หก
ซื้อหกขอแถมอีกหนึ่ง

(อาจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)
ซื้อหนึ่งสองสามราคาเท่าไร
ข้าวหลามกลิ้งตกรีบเก็บไวไว
เอาไปจิ้มน้าผึ้งอร่อยเหลือใจ

3. การละเล่นไทย
อ้ายเข้ อ้ายโขง
วิธีเล่น
1. ขีดเส้นสมมติเป็นลาคลอง ส่วนด้านข้างทั้งสองด้านเป็นฝั่ง
2. จับไม้สั้นไม้ยาว ผู้ที่จับได้ไม้สั้นจะเป็นอ้ายเข้อยู่ในลาคลองคอยไล่จับคนที่ลงมาว่ายน้าข้ามคลอง ถ้า
จับใครได้ คนนั้นจะต้องมาเป็นอ้ายเข้แทน

3. เมื่อเริ่มเล่น ทุกคนพร้อมทั้งคนลงว่ายน้าข้ามคลองจะร้องบทร้องประกอบ
“อ้ายเข้อ้ายโขง
อยู่ในโพรงไม้สัก
อ้ายเข้ฟันหัก
กัดคนไม่เข้า”
4. เมื่อเริ่มเล่นตามข้อตกลง ถ้าจะเพิ่มความสนุกสนานอาจให้มีคนเป็นอ้ายเข้หลายๆ คนก็ได้

4. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย สถานที่สาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีโรงพยาบาล
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………………………
วันที่ ……………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนมีโรงพยาบาล โรงพยาบาลคือสถานที่ที่เราไปรักษาเวลาเจ็บปุวย ที่โรงพยาบาลมี
แพทย์และพยาบาลดูแลรักษาคนไข้
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
แพทย์ พยาบาล

ในชุมชนมีโรงพยาบาล

รักษาคนไข้

ระยะเวลาเรียน
1 วัน
แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนมีโรงพยาบาล โรงพยาบาลคือสถานที่ที่เราไปรักษาเวลาเจ็บปุวย ที่โรงพยาบาลมีแพทย์และ
พยาบาลคอยดูแลรักษาคนไข้
สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีโรงพยาบาล
- แพทย์ พยาบาล
- รักษาคนไข้

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่
พุธ

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

1. บอกได้ว่าในชุมชน 1. กิจกรรมเสริม
มีโรงพยาบาล
ประสบการณ์
โรงพยาบาลคือ
สถานที่ที่เราไป
รักษาเวลาเจ็บปุวย
ที่โรงพยาบาลมี
แพทย์และพยาบาล
ดูแลรักษาคนไข้
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ในชุมชนมี
โรงพยาบาล

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การอธิบายความสัมพันธ์ 1. ครูนาภาพโรงพยาบาล 1. ภาพโรงพยาบาล
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
มาให้นักเรียนดู แล้ว
2. เพลง
ภาษา) (มฐ 9/1)
สนทนาเกี่ยวกับ
“โรงพยาบาลที่
2. การเปรียบเทียบความ
โรงพยาบาล
รัก”
เหมือนความแตกต่าง
2. ให้นักเรียนเล่นบทบาท 3. แบบฝึกหัด
(การสังเกต การจาแนก
สมมติเป็นแพทย์
และการเปรียบเทียบ)
พยาบาล คนไข้
(มฐ 10/1)
3. ร่วมกันร้องเพลง
3. การแลกเปลีย่ นความ
“โรงพยาบาลทีร่ ัก”
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

การประเมินผล
1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

วันที่

จุดประสงค์
1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้
2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้
3. ร้องเพลงได้
4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

2. กิจกรรมดนตรี 1. การฟังเพลง
1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะจังหวะ 1. การสังเกตการ
การเคลื่อนไหว 2. การร้องเพลง
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
2. เพลง
มีส่วนร่วมใน
และจังหวะ
3. การเคลือ่ นไหวอยู่ 2. การเคลือ่ นไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ
“โรงพยาบาล”
กิจกรรม
กับที่และเคลื่อนที่
และเคลือ่ นที่ประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ
2. ร้องเพลง
ประกอบเพลง
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
3. การเคลื่อนไหว
การประสานสัมพันธ์
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
ตามจังหวะและ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
หยุดการเคลือ่ นไหว
จินตนาการ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
ประกอบเพลง
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร้องเพลง “โรงพยาบาล”
3. การฟังจังหวะเคาะ
และเคลื่อนไหวร่างกาย
(ดนตรี) (มฐ 5/2
ตามจินตนาการประกอบ
มฐ 9/1)
เพลง

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

วันที่

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

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์

สาระที่ควรรู้
การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาล

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจและ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและ
ลงมือปฏิบัต(ิ การเรียนรู้
กลุ่มดังนี้
ทางสังคม)
การปั้นอิสระ
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
การวาดภาพ
มฐ 10/2)
โรงพยาบาลด้วย
2. การแสดงความคิด
สีเทียน/สีน้า/สีไม้
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การฉีก ตัด ปะภาพอิสระ
(มฐ 11/1)
แล้วระบายสี
3. การรับรู้และแสดง
การพิ
มพ์ภาพด้วยใบไม้/
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ
หยวกกล้วย/เหรียญ อิสระ
คิด) (มฐ 11/3)
ตามจินตนาการ
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่ได้
ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

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

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

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)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
(มฐ 4/3)
มุมบล็อก
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมดนตรี
(มฐ 4/1)
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ
(การทรงตัวและการ
ก่อนการเล่น
ประสานสัมพันธ์ของ
2. แนะนาวิธีการเล่นเครื่อง
กล้ามเนื้อใหญ่)
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
(มฐ 2/1)
ปลอดภัย
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เล่นสนามอย่างอิสระ
(มฐ 8/1)
3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
(การรักษาความปลอดภัย) (มฐ 1/2)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เครื่องเล่นสนาม

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. การเล่นที่ถูกวิธี

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
เกมจับคู่ภาพเหมือน

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

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

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

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

กิจกรรมเสนอแนะ
- เชิญผู้ปกครองที่เป็นหมอ พยาบาล มาพูดถึงการระวังรักษาสุขภาพให้นักเรียนฟัง
- พานักเรียนไปชมห้องพยาบาล
- การทาแบบฝึกหัด
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
1. เพลง
โรงพยาบาลที่รัก
(อาจารย์เยาวพา เดชะคุปต์ )
คุณหมอใจดีทุกคน
คนไข้ทุกคนชอบไปโรงพยาบาล

โรงพยาบาลของเราน่าอยู่
คุณพยาบาลก็มีหลายคน
โรงพยาบาล
หนูนิดปวดหัว ปวดท้อง
นอนแล้ว ไม่เห็นจะหาย (ซ้า)
เป็นอะไรคะคุณพยาบาลถาม
คุณหมอลูกเป็นอะไรแน่
ลูกคุณแม่ ตากแดดโดนฝน
ทานแล้ว พักผ่อน นอนหลับ

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
หนูขอนอนก่อน ปวด ปวดจริงๆ
คุณแม่พาไปโรงพยาบาลทันที
แล้วรีบพาเข้าให้คณ
ุ หมอตรวจดู
แม่รอถามให้ หมอต้องตรวจดู
ก็เลยเป็นหวัด หมอต้องจัดยา
สัก สอง สามวันก็จะกลับสบายดีดงั เดิม

2. เกมการศึกษา
เกมจับคู่ภาพเหมือน

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย สถานที่สาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีสถานีตารวจ
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย …………………………………………………………… วันที่ …………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนมีสถานีตารวจ สถานีตารวจมีตารวจทางานอยู่ สถานีตารวจคือสถานที่ที่เราไป
แจ้งความเวลาของหาย หรือมีโจรผู้ร้าย
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
ตารจ

ในชุมชนมีสถานีตารจ

ผู้ร้าย

ระยะเวลาเรียน
1 วัน

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนมีสถานีตารวจ สถานีตารวจมีตารวจทางานอยู่ สถานีตารวจคือสถานที่ที่เราไปแจ้งความเวลาของ
หาย หรือมีโจรผู้ร้าย
สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีสถานีตารวจ
- ตารวจ
- ผู้ร้าย

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

พฤหัส 1. บอกได้ว่าในชุมชนมี 1. กิจกรรมเสริม ในชุมชนมีสถานีตารวจ
สถานีตารวจ สถานี
ประสบการณ์
ตารวจมีตารวจ
ทางานอยู่ สถานี
ตารวจคือสถานที่ที่
เราไปแจ้งความเวลา
ของหาย หรือมีโจร
ผู้ร้าย
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้
หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การอธิบายความสัมพันธ์ 1. ครูนาภาพตารวจและ
1. ภาพตารวจ
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
สถานีตารวจมาให้
และสถานี
ภาษา) (มฐ 9/1)
นักเรียนดู และนับจานวน
ตารวจ
2. การเปรียบเทียบความ
ตารวจในภาพที่ครูให้ดู
2. แบบฝึกหัด
เหมือนความแตกต่าง
2. สนทนาเกีย่ วกับหน้าที่
(การสังเกต การจาแนก
ของตารวจและสถานี
และการเปรียบเทียบ)
ตารวจ
(มฐ 10/1)
3. การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ 1. การสังเกตการ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
มีส่วนร่วมใน
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลือ่ นที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
กิจกรรม
และเคลื่อนที่ประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ
“ตารวจใจดี” 2. ร้องเพลง
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
3. การเคลื่อนไหว
การประสานสัมพันธ์
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
ตามจังหวะและ
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
หยุดการเคลือ่ นไหว
จินตนาการ
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
ประกอบเพลง
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร้องเพลง “ตารวจใจดี”
3. การฟังจังหวะเคาะ
และเคลื่อนไหวร่างกาย
(ดนตรี) (มฐ 5/2
ตามจินตนาการประกอบ
มฐ 9/1)
เพลง

วันที่

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

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

3. กิจกรรมศิลปะ การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์อสิ ระและ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานี
ตารวจ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การวางแผน ตัดสินใจ 1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
และลงมือปฏิบัต(ิ การ
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
เรียนรู้ทางสังคม)
- การปั้นอิสระ
(มฐ 4/1 มฐ 8/1
- การวาดภาพสถานี
มฐ 10/2)
ตารวจแล้วระบายสี
2. การแสดงความคิด
- การหยดสี
สร้างสรรค์ (การคิด)
- การฉีก ตัด ปะภาพ
(มฐ 11/1)
สถานีตารวจแล้ว
3. การรับรู้และแสดง
ระบายสี
ความรูส้ ึกผ่านผลงาน
2. นักเรียนนาเสนอผลงาน
(การคิด) (มฐ 11/3)
ที่ได้ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. ดินน้ามัน/แปูง
ปั้น/ขี้เลื่อย/ดิน
เหนียว
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
4. สีเทียน/สีนา/สี
้ ไม้
5. พู่กัน
6. จานสี
7. กาว
8. กรรไกร

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2. การสนทนา
3. ความคิดสร้างสรรค์
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
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์
- 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. รักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
การเล่นน้า

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

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

สื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์
การเล่นน้า

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

กิจกรรมการเรียนรู้

1. การต่อภาพ (การคิด การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่น
สังเกต การจาแนก และ
เกมภาพตัดต่อ
การเปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
(มฐ 10/1)
ตัดต่อ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
3. นักเรียนเก็บของเล่น
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น
(มฐ 4/1)

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

เกมภาพตัดต่อ

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

กิจกรรมเสนอแนะ
- เชิญตารวจมาสนทนากับนักเรียน และนาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้มาให้นักเรียนดู
- พานักเรียนไปเยีย่ มชมสถานีตารวจ
- การทาแบบฝึกหัด
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
ตารวจใจดี
คุณตารวจใจดี
ถ้าของของเราหายไป (ซ้า)

(อาจารย์เยาวพา เดชะคุปต์)
มีหน้าที่คอยจับผู้ร้าย
ขอจงรีบไปแจ้งความทันที (ซ้า)

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปีที่ 1
โรงเรียนบ้านพิณโท
สัปดาห์ที่ 16 ชื่อหน่วย สถานที่สาคัญในชุมชน เรื่อง ในชุมชนมีทาการไปรษณีย์
สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
สอนโดย ……………………………………………………..
วันที่ ……………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกได้ว่าในชุมชนมีที่ทาการไปรษณีย์ ที่ทาการไปรษณีย์คือสถานที่ที่เรานาจดหมาย พัสดุ สิ่งของ
ต่างๆ ไปส่ง
2. พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
5. ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
6. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
7. พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ
8. มีความรู้สึกที่ดตี ่อชุมชน
9. รู้จักการรอและคอย
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์
บุรุษไปรษณีย์
ระยะเวลาเรียน
1 วัน

ในชุมชนมี
ที่ทาการไปรษณีย์

รับส่ง ดหมาย พัสดุ สิ่งของ

แนวคิด/ความคิดรวบยอด
ในชุมชนมีที่ทาการไปรษณีย์ ที่ทาการไปรษณีย์คือสถานที่ที่เรานาจดหมาย พัสดุ สิ่งของต่างๆ ไปส่ง
ที่ที่ทาการไปรษณีย์มีบรุ ุษไปรษณีย์ทาหน้าที่รับส่งจดหมาย พัสดุ และสิ่งของต่างๆ
สาระการเรียนรู้
ในชุมชนมีที่ทาการไปรษณีย์
- บุรุษไปรษณีย์
- รับส่งจดหมาย พัสดุ สิ่งของ

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจาวัน
วันที่

จุดประสงค์

ศุกร์

1. บอกได้ว่าในชุมชน
มีที่ทาการไปรษณีย์
ที่ทาการไปรษณีย์
คือสถานที่ที่เรานา
จดหมาย พัสดุ
สิ่งของต่างๆ ไปส่ง
2. สนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นได้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน
1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้
ในชุมชนมีที่ทาการ
ไปรษณีย์

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. ครูนาภาพที่ทาการ
1. ภาพที่ทาการ 1. การสังเกตการ
ไปรษณีย์มาให้นักเรียนดู
ไปรษณีย์
มีส่วนร่วมใน
2. ครูสนทนากับนักเรียน
2. แบบฝึกหัด
กิจกรรม
เกี่ยวกับที่ทาการไปรษณีย์
2. การสนทนา
และบุรุษไปรษณีย์
3. ครูให้นักเรียนแสดง
บทบาทสมมติเป็นบุรุษ
ไปรษณีย์ส่งจดหมาย

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
มาตรฐานที่9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การร้องเพลง (การใช้ 1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 1. เครื่องเคาะ
ภาษา) (มฐ 5/2)
ร่างกายอยู่กับที่และ
จังหวะ
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ 2. เพลง
และเคลื่อนที่ประกอบ
อย่างอิสระตามจังหวะ
“บุรุษ
เพลง (การทรงตัวและ
เมื่อได้ยนิ เสียงเคาะ
ไปรษณีย”์
การประสานสัมพันธ์
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยุด
ของกล้ามเนื้อใหญ่)
การเคลื่อนไหว
(มฐ 2/1 มฐ 5/2
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
มฐ 5/3 มฐ 11/2)
ร้องเพลง “บุรุษ
3. การฟังจังหวะเคาะ
ไปรษณีย”์ และ
(ดนตรี) (มฐ 5/2
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
มฐ 9/1)
จินตนาการประกอบเพลง

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

วันที่

จุดประสงค์

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

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

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรรู้

ประสบการณ์สาคัญ

การทางานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิ ระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ทาการไปรษณีย์

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
มาตรฐานที่8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือทากิจกรรมต่างๆ
มาตรฐานที่11.1ทางานศิลปะตามความคิดของตนเอง
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ ดังนี้
- การวาดภาพที่ทาการ
ไปรษณีย์แล้วระบายสี
- การฉีก ตัด ปะ ภาพ
ตามโครงร่างภาพที่ทา
การไปรษณีย์
- การทาหุ่นนิ้วเป็นรูป
บุรุษไปรษณีย์
2. นักเรียนนาเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบตั ิ

1. ดินน้ามัน/แปูง
ปั้น/ขี้เลื่อย/ดิน
เหนียว
2. กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว
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
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)
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
(มฐ 4/3)
มุมบล็อก
4. การเก็บของเล่นเข้าที่
- มุมศิลปะสร้างสรรค์
(การเรียนรู้ทางสังคม)
- มุมดนตรี
(มฐ.4/1)
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

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

1. การเล่นทราย (การทรง 1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตั ิ อุปกรณ์
ตัวและการประสาน
ก่อนการเล่น
การเล่นทราย
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)

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

วันที่

จุดประสงค์
1. นาชิ้นส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้
2. สังเกต จาแนก
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได้
3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน

สาระที่ควรรู้

6. เกมการศึกษา

เกมภาพตัดต่อ

หมายเหตุ
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

1. การต่อภาพ (การคิด การ 1. ครูแนะนาวิธีการเล่นเกม เกมภาพตัดต่อ
สังเกต การจาแนก และ
ภาพตัดต่อ
การเปรียบเทียบ)
2. นักเรียนเล่นเกมภาพ
(มฐ 10/1)
ตัดต่อ
2. การเก็บของเล่นเข้าที่
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม)
เมื่อเลิกเล่น
(มฐ 4/1)

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

ประสบการณ์สาคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมเสนอแนะ
- เชิญบุรุษไปรษณีย์มาสนทนากับนักเรียน
- พานักเรียนไปส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์ หรือที่ทาการไปรษณีย์
- ทาแบบฝึกหัด
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
บุรุษไปรษณีย์
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)
บุรุษไปรษณีย์
พัสดุสิ่งของมากมาย (ซ้า)

มีหน้าที่รับส่งจดหมาย
เขานาไปจ่ายตามบ้านเรือนเรา (ซ้า)

2. เกมการศึกษา
เกมภาพตัดต่อ

