
 

 
 

 
 
 
ค าอธิบาย 
 ชุดแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์  ช้ันอนุบาลปีที่  2   สิ่งต่างๆ รอบตัวเรานี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์  และเสริมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่อยู่รอบตัว  ได้แก่  สีที่มองเห็นใน         สิ่ง
ต่างๆ   อาหารและน้้าที่มีประโยชน์ตอ่คนเรา  ในการท้าให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง  เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  
ที่เราเอาไว้ใช้สอยและวิธีการดูแลรักษา  การแบ่งสิ่งของต่างๆ ตามขนาด  รูปร่าง  จ้านวน  ต้าแหน่ง  ลักษณะที่ตั้ง
จ้านวนและการนับ  ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน  เช่น  เงิน  โทรศัพท์  บ้านเลขที่   เครื่องมือในการวัดสิ่งต่างๆ  
นักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาในการสื่อสารความหมาย  โดยการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  อย่างง่ายๆ  
ตามวัย   ได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การทดลอง     การบันทึก
ข้อมูล  ได้มีโอกาสฝึกกล้ามเนื้อมือและสายตาในการลากเส้น  รู้จักเรื่องของเวลาจากการล้าดับ          เหตุการณ์  
ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา  และฝึกความคิดสร้างสรรค์ 
 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน   

6 สัปดาห ์
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
  1.  บอกได้ว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีสี  ยกเว้น  แก้วใส  กระจกใส  พลาสติก  น้้าบริสุทธ์ิ  อากาศบรสิทุธ์ิ 
  2.  บอกได้ว่าสีมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา  เช่น  ดอกไม้  เสือ้ผ้า  อาหาร  รถยนต์ 
  3.  บอกช่ือสีต่างๆ กัน 
  4.  บอกได้ว่าเราเห็นสีด้วยตา 

ช่ือสี 

สาระการเรียนรู้                สิ่งต่างๆ  รอบตวั
เรา 

ของที่ไม่มีสี 

รส กล่ิน สี ประเภท 

ประโยชน ์

โทษ 

เงิน 

บ้านเลขที ่

โทรศัพท ์

การแบ่ง การนับ 

ประเภท ชนดิ 
ขนาด สี  รูปร่าง 

การใช ้
การเก็บรักษา 

สิ่งต่างๆ รอบ 

ตัวเรา 

เครื่องมือ-เครื่องใช ้

ตัวเลข 

สี
 

ตัวเลข 

ลข 

การวัด 

อาหารและน้้า 

จ้านวน 



 

  5.  บอกได้ว่าแสงสว่างท้าให้เราเห็นส ี
  6.  บอกได้ว่าสีท้าให้โลกของเราสวยงาม 
  7.  บอกได้ว่าคน  พืช  และสัตว์ต้องการอาหารและน้้า  เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ 
  8.  บอกสี  กลิ่น  รสของอาหารที่รับประทานได ้
  9.  บอกได้ว่าเราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
10.  บอกประโยชน์ของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการท้างานได ้
11.  บอกช่ือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได ้
12.  ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยความระมัดระวังไม่ใหเ้กิดอันตรายได้ 
13.  สามารถเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ 
14.  แยกประเภทสิ่งตา่งๆ ตามสี  ขนาด  รูปร่าง  จ้านวน  น้้าหนัก  ต้าแหน่ง  ลักษณะที่ตั้งได ้
15.  สามารถนับสิ่งของว่ามีจ้านวนเท่าใดได ้
16.  ใช้ตัวเลขต่างๆ ในชีวิตประจา้วันได้   
17.  สามารถใช้เครื่องมือในการวดัได้หลายอยา่ง  เช่น  ไม้บรรทัด  เชือก  ถ้วยตวง เป็นต้น 
18.  สามารถคาดคะเนหรือกะประมาณได ้
19.  สามารถใช้เงินในการซื้อสิ่งของต่างๆ ได้   

 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  เด็กควรจะได้รูจ้ักสิ่งของเครื่องใช้  ยานพาหนะ  และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ้าวันของเด็ก  ท้ังนี้เมื่อเด็กมีโอกาสเรยีนรู้แล้วเด็กควรเกิดแนวคิดดังนี ้

1.  สิ่งต่างๆรอบตัวฉันมีช่ือ  ลักษณะต่างๆ กัน  สามารถแบ่งตามประเภท  ชนิด  ขนาด  สี  รปูร่าง 
พื้นผิว  วัสดุ  รูปเรขาคณติ   

2.  สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันส่วนใหญม่ีสี  ยกเว้นกระจกใส  พลาสติก  น้้าบริสุทธ์ิ  อากาศบริสุทธ์ิ  ฉนัเหน็ 
สิ่งต่างๆ ด้วยตา  แสงสว่างช่วยให้ฉันมองเห็นสี  สีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งที่ฉันสามารถเห็นไดต้ามดอกไม้  เสื้อผ้า  
อาหาร  รถยนต์  และอื่นๆ สีที่ฉันเห็นมีชื่อเรียกต่างๆ กัน  เช่น  แดง  เหลือง  น้้าเงิน  เป็นต้น  สีแต่ละสีท้าให้เกิด
ความรูส้ึกท่ีแตกต่างกัน  สีบางสสีามารถใช้เป็นสญัญาณหรือสัญลักษณ์สื่อสารกันได ้

3.  การนับสิ่งต่างๆ ท้าให้ฉันรู้จา้นวนสิ่งของ  และจ้านวนนับเพิ่มขึ้นหรือลดลง  ฉันเปรียบเทียบสิ่งของ
ต่างๆ ขนาด  จ้านวน  น้้าหนัก  และจัดเรียงล้าดับสิ่งของต่างๆ ตามขนาด  ต้าแหน่ง  ลักษณะทีต่ั้งได ้

4.  คนเราใช้ตัวเลขในชีวิตประจ้าวัน  เช่น  เงิน  โทรศัพท์  บ้านเลขท่ี  เป็นต้น  ฉันรวบรวมข้อมูลง่ายๆ 
น้ามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจไดโ้ดยน้าเสนอด้วยภาพ  แผนภมูิ  แผนผัง  แผนที่   

5.  สิ่งที่ช่วยฉันในการช่ัง  ตวง  วัด  มีหลายอย่าง  เช่น  เครื่องช่ัง  ไม้บรรทดั  สายวัด  ถ้วยตวง  ช้อน
ตวง  เชือก  วัสดุ  สิ่งของอื่นๆ  บางอย่างฉันอาจคาดคะเนหรือกะประมาณ 

6.  เครื่องมือ  เครื่องใช้มีหลายชนิด  เช่น  เครื่องใช้ในการท้าสวน  การก่อสร้าง  เครื่องใช้ภายในบ้าน  
เป็นต้น  คนเราใช้เครื่องมือ  เครือ่งใช้ต่างๆ ช่วยอ้านวยความสะดวกในการท้างาน  แต่ขณะเดียวกนัต้องระมัดระวัง
ในเวลาใช้เพราะอาจจะเกดิอันตราย  และเกิดความเสยีหายได้  ถา้ใช้ผิดวิธี  หรือใช้ผิดประเภท  เมื่อใช้แล้วควรท้า
ความสะอาด  และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

 
สาระการเรียนรู้ 

  1.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (1)  :  ช่ือสิ่งต่างๆ 
  2.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (2)  :  การจัดประเภทสิ่งของ 
  3.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (3)  :  การจัดประเภทสิ่งของตามขนาด 
  4.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (4)  :  การจัดประเภทสิ่งของตามส ี
  5.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (5)  :  การจัดประเภทสิ่งของตามรูปร่าง 
  6.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (6)  :  การจดัประเภทสัตว์ตามรูปร่าง 
  7.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (7)  :  การจัดประเภทตามผิวสมัผสั 



 

  8.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (8)  :  การจดัประเภทตามวัสด ุ
  9.  การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (9)  :  การจัดประเภทตามรูปทรงเรขาคณติ 
10.  สีอยู่รอบตัว 
11.  สีที่หนูรู้จัก 
12.  สีประจ้าวัน 
13.  สีท้าให้โลกสวยงาม 
14.  เสื้อผ้าสสีวยงาม 
15.  ดอกไม้สีสวย 
16.  รถมีสีสวย 
17.  สัญญาณไฟท่ีหนูรู้จัก 
18.  อาหารมีส ี
19.  ข้าวที่บ้านฉัน 
20.  ผลไม้แสนอร่อย 
21.  ผักท่ีฉันชอบ 
22.  ฉันนับสิ่งของ 
23. เงิน  
24. การชั่ง การตวง 
25.  การวัดสิ่งต่างๆ 
26.  เครื่องใช้ในการท้าสวน (1 ) 
27.  เครื่องใช้ในการท้าสวน (2 )    ประโยชน์ของเครื่องใช้ในการท้าสวน  
28.  เครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
29.  เครื่องใช้ภายในบ้าน 
30.  การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  

 - การเลา่นิทาน 
 : เล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องสี  อาหาร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  การจ้าแนก 

 - การสนทนา  
  : บอกช่ือสีประจ้าวัน  ท่องกลอนเจด็วันฉันน่ังนับ 
  : สนทนาถึงอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทาน 
  : บอกช่ืออาหารที่ชอบรับประทาน 
  : บอกสิ่ งที่ควรปฏิบัติขณะรับประทานอาหาร  เช่น  ล้างผักและผลไม้ก่อนรับประทาน 
รับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆ  เป็นต้น 
  : บอกช่ือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  เครื่องมือในการรับประทาน  เครื่องมือในการท้าอาหาร
เครื่องมือในการท้าความสะอาด  เครื่องมือท้าสวน  เครื่องมือในการก่อสร้าง  เป็นต้น  สามารถใช้และเก็บรักษา
เครื่องมือเหล่านั้น 
  :  บอกช่ือวันใน  1  สัปดาห์  และเดอืนใน  1  ปี 
  : บอกช่ือรูปทรงต่างๆ  และวาดภาพรูปทรงต่างๆ 
 - การปฏิบัตจิริง 
  : ให้ดูสิ่งของแล้วหลับตา  แล้วให้บอกว่าหลับตาเห็นสีอะไร 
  : ให้ดูสิ่งของแล้วให้หลับตาบอกรูปรา่งของที่เห็น 
  : บอกช่ือสิ่งท่ีนักเรียนรู้จักแล้วบอกสิ่งของที่มีสีนั้นๆ 



 

  : น้าสิ่งของที่มีสีกับสิ่งที่โปร่งมาให้ดูและสนทนา   แล้วสนทนาเปรียบเทียบสิ่งของที่มีสีและ 
สิ่งของที่ไม่มีสี 

 : ฝึกแยกประเภทสีของสิ่งของตามขนาด  สี  รูปร่าง  จ้านวน  ต้าแหนง่  ลักษณะที่ตั้ง 
 : น้าอาหารประเภทต่างๆ มาให้นักเรียนชิม  แล้วให้บอกสี  รส  กลิ่นของอาหารนั้น 
 : ฝึกช่ัง  ตวง  วัด  สิ่งของสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องมือหลายชนิด 
 : บอกหมายเลขโทรศัพท์  บ้านเลขที่  ของตนเอง 

 - การแสดงบทบาทสมมติ   
     : เกี่ยวกับการซื้อขายสิ่งของโดยใช้เงินในการแลกเปลีย่น 

 : หัดดูดวงอาทิตย์  ท้องฟูา  นาฬิกา  และบอกเวลา 
 - การท าโครงงาน   

 : โครงงานหน่วยสิ่งตา่งๆ รอบตัวเรา 
 
 

2.  กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
                 กิจกรรมดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคลื่อนไหว  โดยคิดท่าทางขึ้นเอง  
อาจจะใช้อุปกรณ์ประกอบได้  เช่น  ห่วงหวาย  แถบผ้า  กระดาษ  ริบบิ้น  เป็นต้น  โดยให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ  เคลื่อนไหวเป็นวงกลม  หรือกระจายภายในห้องเรียน  หรือกระจายเป็นคู่ๆ  สร้างบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ  
ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไม่มีการบังคับ  แต่ครู ช้ีแนะได้   กิจกรรมนี้  
ควรจะใช้เพลงให้สัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีเรียน  ดังนี้ 

 - การเคลื่อนไหวตามจังหวะแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่  โดยครูเคาะจังหวะให้นักเรียน  
เคลื่อนไหวไปรอบๆ  เป็นวงกลมเมื่อได้ยินสัญญาณ  ถ้าหยุดเคาะให้หยุดนิ่ง  ในขณะที่เคลื่อนไหวไปรอบๆ 
นักเรียนจะท้าท่าทางอย่างไรก็ได้ตามอิสระ 

 -   การเคลื่อนไหวตามเพลง  โดยท้าท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ   
     -   ให้นักเรียนท่องค้าคล้องจองที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา 
 - ครูให้นักเรียนฟังเพลง  ร้องเพลง และเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง โดยจับมือกันเป็นวงกลม  เดิน

ตามจังหวะเพลงหรือเสียงกลอง      
3.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

ด้านศิลปะ  ฝึกให้นักเรียนรู้จักวาดภาพง่ายๆ  ท้างานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ต่อจุดเป็นภาพต่างๆ 
ระบายสี  ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงาน ประกอบด้วย งานสี งานปั้น งานกระดาษ พับ ฉีก 
ตัด  ปะ  ติดกระดาษงานประดิษฐ์  ดังต่อไปนี้ 

- การปั้นดินน้้ามัน การปั้นแปูง การปั้นดินเหนียว การปั้นข้ีเลื่อย 
-  การวาดภาพอย่างอิสระ หรือตามที่ก้าหนดโดยใช้สเีทียน สีน้้า สีไม้ สีชอล์ก  
-  การละเลงภาพด้วยนิ้วมือ 
-  การปั๊มภาพด้วยหยวกกล้วย ใบไม ้ 
-  การพิมพ์ภาพเป็นรูปต่างๆ 
-  การต่อเตมิภาพท่ีก้าหนดให ้
-  วาดภาพนิทานที่ฉันชอบ  
-  การฉีกตัดปะกระดาษเป็นรูปต่างๆ 
-  การประดิษฐ์เศษวัสดุและกระดาษเป็นของเล่น ของใช้ 

4.  กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ 
-  มุมภาษา /มุมหนังสือ  ประกอบด้วย ช้ันวางหนังสือ หนังสือ  วิทยุเทป เทป หูฟัง  
- มุมสังคมศึกษา  ประกอบด้วยหุ่นจ้าลอง หุ่นนิ้วมือ บุคคลต่างๆ ในชุมชน สัญญาณจราจร  เอาไว้ให้

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมต่างๆ รอบตัว 



 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์  วางเครื่องช่ัง ตวง วัด เข็มทิศ แม่เหล็ก  แก้วตวง 
ช้อนตวง เอาไว้ให้นักเรียนได้ทดลอง จัดกลุ่ม แยกประเภท                               

-  มุมธรรมชาติ  ได้แก่ มุมที่จัดวางวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช แว่นขยาย     เอาไว้
ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

- มุมบทบาทสมมติ  ได้แก่ มุมบ้าน มุมหมอ มุมรา้นค้า ประกอบดว้ย ชุดหม้อข้าวพลาสติก ดินเผา 
อะลูมิเนยีม กระจก เปลเด็ก เตารีดเด็กเล่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่ใช้แล้ว หมวกอาชีพต่างๆ ฯลฯ ชุดหมอ มีหูฟงั 
ขวดยา เข็มฉดียาพลาสติก เป็นต้น ชุดผัก ผลไม ้ อาหารพลาสติก ในเด็กเล็กๆ  ถ้ามสีิ่งของประกอบการเล่น 
บทบาทสมมติจะท้าให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งข้ึน  ครูอาจขอบริจาคเสื้อหมอ  หูฟังหมอ  (ควรเป็นของใหม่เพราะถ้าของ
ใช้แล้วอาจมีเช้ือโรค)  หมวกทหาร  พยาบาล  ต้ารวจ  จากผู้ปกครอง  เพื่อให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติ 

-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก  ประกอบด้วย พลาสติกสร้างสรรค์ ไม้บล็อก  ส้าหรับนักเรียน
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  

-   มุมศิลปะสร้างสรรค์  จัดวางอุปกรณ์ศิลปะต่างๆ ที่เด็กจะสามารถมาใช้ได้ในเวลาว่าง เช่น  
กระดาษ สีเทียน สีไม้ สีน้้า สีชอล์ก  กระดาษขาหยั่ง ส้าหรับวาดรูป พู่กัน จานสี  เป็นต้น  

-   มุมดนตรี  ควรจัดวางเครื่องดนตรีต่างๆ เอาไว้ ให้เด็กเล่น เช่น เครื่องเขย่า เครื่องเคาะจังหวะ   
ระนาดเล็ก  เป็นต้น 

5.  กิจกรรมการเล่นเกมกลางแจ้ง 
 -   การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
 -   การเล่นน้้า  การเล่นทราย 
 -   การละเล่นของไทย   
 ก่อนท่ีจะเล่นต้องมีการตกลงกติกา - ข้อปฏิบัติต่างๆ  และการเรียนรู้วิธีการเล่นท่ีปลอดภัย 

6.  เกมการศึกษา 
 -   เกมภาพตัดต่อ 
 -   เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 -   เกมเรียงล้าดับภาพ 
 -   เกมเปรียบเทียบขนาด 
 -   เกมเรียงล้าดับเหตุการณ ์
 -   เกมโดมิโน 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหดั 
-   การระบายสภีาพ 
-   การต่อเติมภาพ 
-   การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมงาน 

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค้าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบสังเกตการร่วมกิจกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
 3  หมายถึง  มาก 
 2  หมายถึง  ปานกลาง 
 1  หมายถึง  น้อย 
 

ล้าดับ การประเมิน 
มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

1 การร่วมกิจกรรม    

2 การท้างานกลุ่ม    

3 การแสดงความคิดเห็น    

 
 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินทักษะการคิด  
เกณฑ์การประเมิน 
 3  หมายถึง  มาก 
 2  หมายถึง  ปานกลาง 
 1  หมายถึง  น้อย 
 

ล าดับ การประเมิน 
มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

1 ความคิดสร้างสรรค ์    

2 การแก้ปัญหา    

3 การคิดวิเคราะห ์    

4 การคิดสังเคราะห ์    

4 การประยุกต์ใช้    

 
 
 
 



 

 
 
 

ตัวอย่างแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
 3  หมายถึง  มาก 
 2  หมายถึง  ปานกลาง 
 1  หมายถึง  น้อย 
 

ล าดับ การประเมิน 
มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

1 การแบ่งปัน    

2 การช่วยเหลือ    

3 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่    

4 การรอคอย    

* หมายเหตุ  ครผููส้อนควรจะปรับเพิ่มเตมิและลงรายละเอียดใหส้อดคล้องกับสาระที่สอนและกิจกรรม 

ภาคผนวก 
1.   นิทาน 
2.    ค้าคล้องจอง 
3.   เพลง 
4.   เกมการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อสาระการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเราแผนการจัดประสบการณ์รายวัน 



 

 

วันเรียนที ่ หัวข้อสาระการเรียนรู ้

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (1)  :  ช่ือสิ่งต่างๆ 
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (2)  :  การจัดประเภทสิ่งของ 
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (3)  :  การจัดประเภทสิ่งของตามขนาด 
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (4)  :  การจัดประเภทสิ่งของตามส ี
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (5)  :  การจัดประเภทสิ่งของตามรูปรา่ง 
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (6)  :  การจดัประเภทสตัว์ตามรูปร่าง 
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (7)  :  การจัดประเภทตามผิวสมัผัส 
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (8)  :  การจดัประเภทตามวัสด ุ
การจัดประเภทสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  (9)  :  การจัดประเภทตามรูปทรงเรขาคณิต 
สีอยู่รอบตัว 
สีที่หนูรู้จัก 
สีประจ้าวัน 
สีท้าให้โลกสวยงาม 
เสื้อผ้าสีสวยงาม 
ดอกไมส้ีสวย 
รถมีสสีวย 
สัญญาณไฟท่ีหนูรู้จัก 
อาหารมสี ี
ข้าวที่บ้านฉัน 
ผลไม้แสนอร่อย 
ผักท่ีฉันชอบ 
ฉันนับสิ่งของ 
เงิน  
การชั่ง การตวง 
การวัดสิ่งตา่งๆ 
เครื่องใช้ในการท้าสวน (1 ) 
เครื่องใช้ในการท้าสวน (2 )    ประโยชน์ของเครื่องใช้ในการท้าสวน  
เครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
เครื่องใช้ภายในบ้าน 
การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 

 
 

 
 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 17   ชื่อหน่วย สิ่งต่างๆรอบตัวเรา  เร่ือง ชื่อสิ่งต่างๆ 
สาระที่ 1 สิ่งต่างๆรอบตัว 

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

1.  บอกได้ว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉันมีช่ือ  
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
  สิ่งของ 

 
                                       
               สัตว์                       ต้นไม ้
                                                                         
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีช่ือและลักษณะต่างๆ กัน  สามารถแบ่งตามประเภทชนิด ขนาด  สี  รูปร่าง  
ผิวสัมผัส  วัสดุ  รูปทรงเรขาคณิต  เป็นต้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

ช่ือสิ่งต่างๆ รอบตัว 
-  สัตว์ 
-  สิ่งของ 
-  ต้นไม ้

ชื่อสิ่งต่างๆ    
รอบตัว 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  รู้จักและคุ้นเคยกับ
สิ่งต่างๆ รอบตัว 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม 
     ประสบการณ์ 

ช่ือสิ่งต่างๆ รอบตัว 
-  สัตว์ 
-  สิ่งของ 
-  ต้นไม ้

 

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

2.  การเปรียบเทยีบ 
ความเหมือน  ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ้าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ )  
(มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

1.   สนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
รอบตัวโดยมีของจริง
ประกอบ 

2.  ครูให้นักเรียนสา้รวจ     
สิ่งต่างๆ รอบตัวว่าม ี
อะไรบ้าง เช่น โตะ๊  เก้าอ้ี  
พัดลม  ต้นไม้  เป็นต้น 

สิ่งต่างๆ รอบตัว 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
  
  
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  (การทรงตัวและ
การ ประสานสมัพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 
2/1  มฐ 5/2  
มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี (มฐ 2/1) 

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยดุ
การเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครูร่วมกัน
ร้องเพลง “ทะเลแสน
งาม” และเคลื่อนไหว          
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ทะเล
แสนงาม” 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

วันที่ 
จุดประสงค ์

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออกตาม 
     ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
3.  อธิบายผลงานของตนที่

ส้าเร็จได้ 

3.  กิจกรรมศิลปะ        
สร้างสรรค ์

การท้างานศิลปะ       
สร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวขอ้งกับเร่ืองการจัด
ประเภทสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเรา  (1) :  ชื่อสิ่ง
ต่างๆ 

1.  การวางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัต ิ(การเรียนรู้
ทางสังคม)  
(มฐ 8/1) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน(การ
คิด)  (มฐ11 /1) 

 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจใน      
กิจกรรมเด่ียวและกลุ่มดังนี ้
-  การปั้นแปูงอย่างอิสระ

เป็นรูปต่างๆ 
-  การวาดภาพด้วยสีน้้า

หรือสีเทียนอิสระตาม
จินตนาการ 

-  การพิมพภ์าพด้วยใบไม้
เป็นรูปต่างๆ 

-  การประดิษฐ์ภาพจาก
เมล็ดพืช  กิ่งไม้  ใบไม ้

2.  นักเรียนน้าเสนอ      
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ 

 

1.  แปูงปั้น 
2.  อุปกรณ์ส้าหรับการ 

วาดภาพ/พิมพ์ภาพ เช่น สี
เทียน สีไม้ สีน้้า สีฝุุน สี
โปสเตอร์  พูก่ัน  
จานสี  เป็นต้น 

 3.  อุปกรณ์ส้าหรับการ
ประดิษฐ์ภาพ  เช่น  เมล็ด
พืช   กิ่งไม้  ใบไม้   
กรรไกร  กาว  เป็นต้น 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กจิกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  ความคิด       
     สร้างสรรค์ 
4.  การตรวจ 

ผลงาน 
5.  การประเมิน 

จากแฟูมสะสม       
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
  
 
 
 
 



 

วันที ่
จุดประสงค ์

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่นได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ

คอยได้ 
4.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ

เลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมมุ
ประสบ-การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น 
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ  
ดังนี้ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        

     กจิกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม      

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ 
 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนามได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและ ผู้อื่นขณะเล่น
ได ้

5.  กิจกรรมการ     
     เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม 
 
 

1. การเล่นน้า้และเล่นทราย 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 12/2) 

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

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

 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

วันที ่          จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 

1.  น้าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2.  สังเกต จ้าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตดัต่อ         1.  การต่อภาพ (การสังเกต  
การจ้าแนกและการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ 
3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
   ทะเลแสนงาม         

(อาจารย์ศรีนวล   รัตนสุวรรณ) 
โน่นทะเลแสนงาม        ฟูาสีครามสดใส 
แลเห็นเรือใบ            แล่นอยู่ในทะเล 
หาดทรายงามเห็นปู      ดูซิดูหมูป่ลา 
กุ้งหอยนานา   อยู่ในท้องทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดต่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  17   ชื่อหน่วย สิ่งต่างๆรอบตัวเรา  เร่ือง การจัดประเภทสิ่งต่างๆรอบตัว  ( 1 ) 
สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา 

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

1.  จัดสิ่งของต่างๆ  ตามประเภทได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
            
 
     สิ่งของที่ได้จากวัสดุธรรมชาต ิ                      สิ่งของที่ท้าจากพลาสติก 
     
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวยยอด 
 สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีลักษณะตา่งๆ กัน  สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่างๆ  
 
สาระการเรียนรู้ 
 การจัดประเภทสิ่งของ 

-  สิ่งของที่ได้จากวัสดุธรรมชาต ิ
-  สิ่งของที่ท้าจากพลาสติก 

การจัดประเภท
สิ่งของ 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  รู้จักประเภทของ   
สิ่งต่างๆ รอบตัว 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภท       
สิ่งของ 
-  สิ่งของที่ได้จาก

วัสดุธรรมชาต ิ
-  สิ่งของที่ท้าจาก

พลาสติก 

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน  ความแตกต่าง 
(การสังเกต การ
จ้าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ )  
(มฐ 10/1) 

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

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับประเภท 
     ของสิ่งต่างๆ โดยมีของ 
     จริงประกอบ 
2.  ครูให้นักเรียนสา้รวจ     

สิ่งของที่ครูน้ามาว่ามี
อะไรบ้าง  

3.  นักเรียนจัดประเภท      
สิ่งของออกเป็นกลุ่ม   
เช่น สิ่งของที่ท้าจาก
พลาสติก  สิ่งของที่ได้จาก
วัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 

1.  สิ่งของประเภท
ต่างๆ  

2.  กล่อง  จาน 
หรือเชือกส้าหรับ
จัดกลุ่ม 

 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
  
 
 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี  (มฐ 2/1) 

 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
   
 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
6  

สิ่ง
ต่า

งๆ
 รอ

บต
ัวเร

า 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท้างานศิลปะ 
สร้างสรรค์อสิระ 
และที่เกี่ยวข้องกับ 
เรื่องการจัดประเภท 
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  
(2)  :  การจัดประเภท
สิ่งของ 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัต ิ(การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน
(การคิด)  (มฐ11 /1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปั้นดินเหนียว

อย่างอิสระเป็นรูป
ต่างๆ 

-  การเปุาส ี
-  การพับกังหันต้องลม 
-  การร้อยลูกปัดเป็น

เครื่องประดับ 
2.  นักเรียนน้าเสนอผลงาน

ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  ดินเหนียว 
2.  กระดาษ

ส้าหรับพับ
กังหันต้องลม 

3.  อุปกรณ์ส้าหรับ
การเปุาสี  เช่น   
กระดาษ  สีน้้า  

     พู่กัน จานสี   
เป็นต้น 

4.  อุปกรณ์ส้าหรับ
ร้อยลูกปัด เช่น 
เชือก  เอ็น        
ลูกปัด  เป็นต้น 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ          
     สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม          
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
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วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่นได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ

คอยได้ 
4.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ

เลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

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

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/         

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

1.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

 (มฐ 8/1) 
2.  การแก้ปัญหาในการเล่น 

(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 10/2) 

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตาม
มุมประสบการณ์ต่างๆ ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        

     กจิกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม      

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ 
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วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นน้้าได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ

ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม   
กลางแจ้ง 

การเล่นน้า้ 
 
 

1.  การเล่นน้้าและเล่นทราย (การ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 12/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภัยของ 
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ 1/2)  

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่นน้้าท่ี  
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
น้้า 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น้าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทยีบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การต่อภาพ (การสังเกต  การ
จ้าแนก และการเปรยีบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 
 
 หมายเหตุ 
  มาตรฐานที่  1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภยั 
  มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
  มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
  มาตรฐานที ่12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



 

 
 



 

 
 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  17   ชื่อหน่วย สิ่งต่างๆรอบตัวเรา  เร่ือง การจัดประเภทสิ่งต่างๆรอบตัว  ( 2 ) 

สาระที่ 4  สิ่งต่างๆรอบตัวเรา 
สอนโดย  ……………………………………………………  วันที่  …………………………………………….. 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  จัดประเภทสิ่งของตามขนาดได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
                          เล็ก                                                                 ใหญ่ 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
 
 
 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีขนาดตา่งๆ กัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

การจัดประเภทสิ่งของตามขนาด 
-  เล็ก 
-  ใหญ่ 

การจัดประเภท 
สิ่งของตามขนาด 

 
 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

3 1.  จัดประเภทสิ่งของ
ตามขนาด  

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภท      
สิ่งของตามขนาด 
-  เล็ก 
-  ใหญ่ 

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

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

3.  การแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับคน สัตว์ 
หรือสิ่งของที่มีขนาดต่างๆ 
กัน เช่น ใหญ่  เล็ก  โดยมี
ภาพประกอบ 

2.  ครูน้าสิ่งของที่มีขนาด
ต่างๆ กันมาให้นักเรียนด ู

3.  นักเรียนจัดประเภท         
สิ่งของตามขนาด 

1.  สิ่งของที่มีขนาด
ต่างๆ กัน  เช่น  
สมุด  หนังสือ 
ปากกา   ฝาขวด
นม  เศษผ้า  
เมลด็พืช  เป็นต้น 

2.  บัตรภาพและ
บัตรช่ือสิ่งของ 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
  
 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง    
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 
2/1 มฐ 5/2  
มฐ 11/2) 

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยดุ
การเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครูร่วมกัน
ร้องเพลง “เล็ก  ใหญ”่ 
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “เล็ก  
ใหญ่” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
   
 
 
 
 



 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะ       
สร้างสรรค์ 

การท้าศิลปะ        
สร้างสรรค์อสิระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการจัด
ประเภทสิ่งต่างๆ 
รอบตัวเรา      
(3) : การจัด
ประเภทสิ่งของ
ตามขนาด 
 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรม 
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
-  การปั้นดินน้้ามันอย่าง

อิสระเป็นรูปตา่งๆ ตาม
จินตนาการ 

-  การวาดภาพตาม
จินตนาการด้วยขมิ้น 

-  การประดิษฐ์โมบาย 
รูปสามเหลี่ยม 

1.  ดินน้้ามัน  
2.  อุปกรณ์ส้าหรับการ

วาดภาพ  เช่น 
กระดาษ 100 ปอนด์ 
น้้า ขมิ้นผง  จานส ี 
เป็นต้น 

3.  อุปกรณ์ส้าหรับ
ประดิษฐ์โมบาย  
เช่น กระดาษ
โปสเตอร์สตี่างๆ   
กาว กรรไกร  เชือก  
ลวดหรือไม้แขวน  
เป็นต้น 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ         

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม           
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท้างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1 ท้างานศิลปะดว้ยความคิดของตนเอง 
 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์       

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

3.  การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ  
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์มมุ

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม    

ข้อตกลง 



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นทรายได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอด-ภัย

ของตนเองและ    ผู้อื่น
ขณะเล่นได้ 

5.   กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นทราย (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเน้ือเล็ก-
ใหญ่)  
(มฐ 12/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภยัของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่น
การเล่น 

2.  แนะน้าวิธกีารเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่นทราย 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

 1.  น้าภาพมาเรียงล้าดับ
ขนาดใหญ่และเล็กได ้

2.  สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมเรียงล้าดับ
ขนาดใหญ่และ
เล็ก 

1.  การเรียงล้าดับขนาดใหญ่และเล็ก 
(การสังเกต การจา้แนก และการ
เปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน้าวธิีการเล่นเกม
เรียงล้าดับขนาดใหญ่และเล็ก 

2.  นักเรียนเล่นเกมเรียงล้าดับ
ขนาดใหญ่และเล็ก 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมเรียงล้าดับขนาด
ใหญ่และเล็ก 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 8.1เล่นและท้างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่ 12.2แสดงหาคา้ตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 





 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-   การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
เล็ก  ใหญ่           

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
   มาลีเดินมา   เห็นหมาตัวใหญ ่
   มาลีร้องไห ้   ตกใจกลัวหมา 
   เห็นแมวตัวน้อย   ค่อยค่อยก้าวมา 
   แมวเล็กกว่าหมา   มาลไีม่กลัว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา 
เกมเรียงล าดับขนาดใหญ่และเลก็ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  17   ชื่อหน่วย สิ่งต่างๆรอบตัวเรา  เร่ือง การจัดประเภทสิ่งต่างๆรอบตัว  ( 3 ) 

สาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆรอบตัวเรา 
สอนโดย  ………………………………………………………..   วันที่  ……………………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.  จัดประเภทสิ่งของตามสีได้   
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
                           เมลด็พืช                    
            (สีน้้าตาล)                                     
                             
  ปากกา                            สมุด 
                     (สีเหลือง)      (สีส้ม) 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีสตี่างๆ กัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

การจัดประเภทสิ่งของตามสี   
-  เมล็ดพืช  (สีน้้าตาล) 
-  ปากกา  (สีเหลือง) 
-  สมุด  (สีสม้) 

การจัดประเภท              
สิ่งของตามส ี



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  จัดประเภทสิ่งของ
ตามส ี

2.  สนทนา
แลกเปลีย่นความ 

     คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภทสิ่งของ
ตามส ี
-  เมล็ดพืช  (สีน้้าตาล) 
-  ปากกา  (สีเหลือง) 
-  สมุด  (สีสม้) 

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

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

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

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับ       
     สิ่งของที่มีสีต่างๆ 

โดยมภีาพประกอบ 
2.  ครูน้าสิ่งของที่มีสี

ต่างๆ  มาให้นักเรยีนด ู
3.  นักเรียนจัดประเภท    

สิ่งของตามส ี

1.  สิ่งของที่มีสีต่างๆ เช่น  
ปากกา  ฝาขวดนม  
เศษผ้า  เมล็ดพืช  
เป็นต้น 

2.  บัตรภาพและบัตรชื่อ
สิ่งของ 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
  
 
 
 
  
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ตามจินตนาการ
ประกอบจังหวะ 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 
2/1  มฐ 5/2  
มฐ 11/2) 

2.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตรี) (มฐ 2/1) 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท้างานศิลปะ          
สร้างสรรค์อสิระ 
และที่เกี่ยวข้องกับ 
เรื่องการจัดประเภท 
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  
(4)  :  การจัดประเภท
สิ่งของตามส ี
 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน        
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม     
ดังนี ้
-  การปั้นขี้เลื่อยผสม

แปูงเปียกอย่างอิสระ
เป็นรูปต่างๆ 

-  การขูดส ี
-  การพับจรวด 
-  การประดิษฐ์ปลา

จากขวดน้้าพลาสติก 
2.  นักเรียนน้าเสนอ          

ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ
 

1.  ขี้เลื่อยผสมแปูงเปียก 
2.  กระดาษส้าหรับพับ

จรวด 
3.  อุปกรณ์ส้าหรับการ

ขูดสี เช่น ดินสอ     
ไม้บรรทัด สเีทียน  
เป็นต้น 

4.  อุปกรณส์้าหรับ
ประดิษฐ์ปลา  เช่น 
ขวดน้้าพลาสติก กาว 
กระดาษสีหรือ 
กระดาษห่อของขวัญ
กรรไกร เป็นต้น 

1.  การสังเกตการ  
     มีส่วนร่วมใน        
     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ            

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ 
 
  
 
 
 
 

 

วันที่ 
จุดประสงค ์

กิจกรรมตาม               
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ

รอคอยได้ 
4.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ

เลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ 
เล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม    
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/         

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตาม
มุมประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม     
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม    

ข้อตกลง 



 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนามได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ    

ปลอดภัยของ 
ตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
เกมกลางแจง้ 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 12/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย) (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่นการ
เล่น 

2.  แนะน้าวิธกีารเล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

 1.  น้าภาพสิ่งของที่มีสี
เหมือนกันมาจบัคู่ได้ 

2.  สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่สิ่งของที่มีสี
เหมือนกัน 

1.  การจับคู่สิ่งของที่มีสีเหมือนกัน 
(การสังเกต การจา้แนก และการ
เปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน้าวธิีการเล่นเกมจับคู่
สิ่งของที่มีสีเหมือนกัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู ่
สิ่งของที่มีสีเหมือนกัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมจับคู่สิ่งของที่มีสี
เหมือนกัน 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
เกมการศึกษา 

เกมจับคู่สิ่งของท่ีมสีีเหมือนกนั 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  17   ชื่อหน่วย สิ่งต่างๆรอบตัวเรา  เร่ือง การจัดประเภทสิ่งต่างๆรอบตัว  ( 4 ) 
สาระที่ 4  สิ่งต่าง ๆรอบตัวเรา 

สอนโดย  ……………………………………………………  วันที ่ …………………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  จัดประเภทสิ่งของตามรูปร่างได้   
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
       
                         หนา                                                 บาง 
                                                                 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีรูปร่างต่างๆ กัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
             การจัดประเภทสิ่งของตามรปูร่าง 

-  หนา 
-  บาง

การจัดประเภทสิ่งของ
ตามรูปร่าง 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  จัดประเภทสิ่งของ
ตามรูปร่าง  

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภท 
สิ่งของตามรูปรา่ง 
-  หนา 
-  บาง 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ  (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ้าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  
(มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับสิ่งของที่
มีรูปร่างตา่งๆ โดยมี
ภาพประกอบ 

2.  ครูน้าสิ่งของที่มีรูปร่าง
ต่างๆ  มาให้นักเรยีนด ู

3.  นักเรียนจัดประเภท      
สิ่งของตามรูปรา่ง 

1.  สิ่งของที่มี       
รูปร่างต่างๆ 
เช่น หนังสือ
เป็นต้น  

2.  บัตรภาพและ
บัตรช่ือสิ่งของ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
  
  
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การคิด  การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ     
กล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 11/2) 

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

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

2.  ร่วมกันร้องเพลง “อ้วน
ผอม”  และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “อ้วน
ผอม” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม 
     ความคิดสร้างสรรค์

ได ้
3.  อธิบายผลงานของ

ตนที่ส้าเร็จได ้

3.  กิจกรรม 
     ศิลปะ 

สร้างสรรค ์

การท้างานศิลปะ       
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การจัดประเภท          
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  
(5)  :  การจัด
ประเภทสิ่งของตาม
รูปร่าง 
 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน   
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การปั้นกระดาษ

เปื่อยผสมกาวอย่าง
อิสระเป็นรูปตา่งๆ 
ตามจินตนาการ 

-  การพิมพ์ภาพด้วย
มันเทศเป็นรูปต่างๆ 

-  การพับหมวก 
-  การประดิษฐ์ภาพ

จากกลีบดอกไม ้
2.  นักเรียนน้าเสนอ      

ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ
 

1.  กระดาษเปื่อยผสม
กาว 

2.  อุปกรณ์ส้าหรับ
พิมพ์ภาพ  เช่น    
มันเทศ  สีน้้า  

     สีฝุุน พู่กัน จานสี 
เป็นต้น 

3.  กระดาษส้าหรับ 
พับหมวก 

4.  อุปกรณ์ส้าหรับ
ประดิษฐภ์าพ  เช่น 
กาว  กลีบดอกไม้  
เป็นต้น  

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ          

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม        
ผลงาน 

 
 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท้างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



 

 
 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท้ากิจกรรมต่างๆ 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

3.  การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอย (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 
4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้า
ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ  
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์มมุ

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม     

ข้อตกลง 

หน
่วย

ที่ 
6 ส

ิ่งต
่าง

ๆ ร
อบ

ตัว
เรา

 



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนามได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
เกม 
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของ 
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 12/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผูอ้ื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภยั)  
(มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่นการ
เล่น 

2.  แนะน้าวิธกีารเล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้องและ        
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

 1.  น้าภาพขนาดใหญ่และ
เล็กมาจับคู่ได้ 

2.  สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพขนาด
ใหญ่และเล็ก 

1.  การจับคู่ภาพขนาดใหญ่และเล็ก  
(การสังเกต  การจ้าแนก และ
การเปรียบ-เทียบ) (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน้าวธิีการเล่นเกมจับคู่
ภาพขนาดใหญ่และเล็ก 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพขนาด
ใหญ่และเล็ก 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่น 

เกมจับคู่ภาพ
ขนาดใหญ่และ
เล็ก 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 
 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาค้าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



 

 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหัด 
5.  การประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 

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

 
 
 
 
ภาคผนวก 
 1.  เพลง 

อ้วน  ผอม            
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

   เด็กคนหน่ึง   ซึ่งเขากินมาก 
   ลุกนั่งล้าบาก   เพราะอ้วนเกินไป 
   ส่วนเด็กอีกคน   ไม่กินอะไร 
   ตัวผอมเหลือใจ   ไม่มเีรี่ยวแรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2.  เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพขนาดใหญ่และเล็ก 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 


