
 

 
 
 

ค าอธิบาย 
 ชุดแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์   ช้ันอนุบาลปีที่   2  หน่วยการคมนาคมและการสื่อสาร  มี          
จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคมนาคมและการสื่อสาร ว่ามีวิธีการ
คมนาคมและการสื่อสารวิธีใดบ้างที่ท าให้เราสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้  เส้นทางการคมนาคม  ได้แก่   ทางบก  เช่น  
รถต่างๆ   ทางน้ า  เช่น  เรือต่างๆ   ทางอากาศ  เช่น  เครื่องบินต่างๆ  จรวด  บอลลูน เป็นต้น  เครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสาร  เช่น โทรศัพท์  โทรเลข  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น 
 นอกจากนี้แบบฝึกหัดชุดนี้ยังเสริมประสบการณ์ขั้นพื้นฐานในด้านภาษา  ได้แก่  การรู้จักพยัญชนะต่างๆ  
การฟังจับใจความ  การรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ  การลากเส้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
สายตา  ด้านคณิตศาสตร์  นักเรียนได้รู้จักตัวเลขจ านวน  1-5  ฝึกการสังเกต  เปรียบเทียบ  รู้จักขนาด  และรูปทรง
ต่างๆ  ด้านศิลปะ  นักเรียนรู้จักวาดภาพง่ายๆ ต่อจุดเป็นภาพต่างๆ  ระบายสีภาพ 
                       ป็นเพียงแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้
นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ไปพร้อมๆ กัน 
 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน 
 2  สัปดาห ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

การคมนาคม 
1.  บอกได้ว่าการคมนาคมคือการเดินทางไปมาหาสู่กัน 
2.  บอกได้ว่าการคมนาคมทางบก  ได้แก่  รถยนต์  รถไฟ  รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 
3.  บอกได้ว่าการคมนาคมทางน้ า  ได้แก่  เรือ  แพ 

การคมนาคมและการสือ่สาร 

ทางน ้า     ทางบก ทางอากาศ 

ประเภทของการคมนาคม ประโยชน์ของการคมนาคม 

การคมนาคม 

โทรศัพท ์
 วิทยุ โทรทศัน ์

หนังสือพิมพ์ 

การสื่อสาร 

ประโยชน์การสื่อสาร 

คอมพิวเตอร ์
โทรเลข 

ช่องทางการสื่อสาร 



 

4.  บอกได้ว่าการคมนาคมทางอากาศ  ได้แก่  เครื่องบิน  จรวด  บอลลูน 
5.  ฝึกปฏิบัติในการข้ามถนนโดยข้ามกับผู้ใหญ่  ข้ามบนทางม้าลาย  หรือข้ามสะพานลอย   
6.  ฝึกปฏิบัติในการนั่งรถให้ถูกวิธ ี นั่งให้เรียบร้อย  ไมย่ื่นแขนหรืออวัยวะต่างๆ  ออกนอกรถ 
การสื่อสาร 
1.  บอกได้ว่าการสื่อสารคือการตดิต่อซึ่งกันและกัน  ท าให้ได้รับข่าวสารและข้อมลู 
2.  บอกได้ว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสาร  ได้แก่  โทรศัพท์  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ 
3.  บอกได้ว่าการสื่อสารทีร่วดเร็วและท าให้ทราบข่าวสารทั้งสองฝาุย  คือ  โทรศัพท์   
4. รู้ว่าเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารที่ท าให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุาย คือ  โทรเลข โทรศัพท์  และคอมพิวเตอร์ 
5. บอกได้ว่าการสื่อสารที่ท าให้เราทราบข่าวสารบ้านเมืองได้ดี  คอื  ทางวิทยุ  หนังสือพิมพ์  และ       

โทรทัศน ์
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ฉันเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งได้ด้วยการเดินหรือใช้พาหนะ  พาหนะบางอย่างที่ฉันเห็นเคลื่อนที่ได้โดย
การใช้เครื่องยนต์  ลม  ไฟฟูา  หรือคนเป็นผู้ท าให้เคลื่อนที่  คนเราเดินทางหรือขนส่งได้ทั้งทางบก  ทางน้ า ทาง
อากาศ  พาหนะที่ใช้เดินทาง  เช่น  รถยนต์   รถไฟ  เครื่องบิน  เรือ  เป็นต้น   ผู้ขับขี่จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่
และท าตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน  และฉันต้องเดินบนทางเท้า  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย  
สะพานลอย  หรือตรงท่ีมีสัญญาณไฟ  เพื่อความปลอดภัย  และต้องระมัดระวังเวลาข้าม 
 ฉันติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้หลายวิธี  เช่น  โดยการไปมาหาสู่  โทรศัพท์  โทรเลข  จดหมาย     
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  และฉันทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ รอบตัวด้วยการสนทนา  ฟังวิทยุ      
ดูโทรทัศน์  และอ่านหนังสือ  ซึ่งหนังสือเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึกไปยังผู้อ่าน  ถ้าฉันชอบ
อ่านหนังสือ  ฉันก็จะมีความรู้ความคิดมากขึ้น  ฉันใช้ภาษาทั้งฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เพื่อการสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 การคมนาคม  ได้แก่  การคมนาคมทางบก  ทางน้ า  และทางอากาศ 

-  การคมนาคมทางบก  ได้แก่  รถยนต์  รถไฟ  รถจักรยานยนต์  รถจักรยาน  รถบรรทกุ  
รถพยาบาล  

-  การคมนาคมทางน้ า  ได้แก่  เรอืต่างๆ 
-  การคมนาคมทางอากาศ  ได้แก ่ เครื่องบิน  จรวด  บอลลูน 

 เสียงต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมแตกต่างกันไป  เช่น  รถยนต์ – บริ้น/ปื้นๆ  รถไฟ – ฉึกฉัก  รถพยาบาล 
– วีวอ  เป็นต้น 

การคมนาคมอย่างปลอดภัย  เช่น  ไมย่ื่นแขนออกนอกรถ  ข้ามถนนบนทางม้าลาย  หรือข้ามสะพานลอย 
เป็นต้น  

การสื่อสาร  หมายถึง  การติดต่อซึ่งกันและกันท าให้ได้รับข้อมูลและข่าวสาร  การสื่อสาร  ได้แก่  ทางวิทยุ  
โทรทัศน์  หนังสือพิมพ ์
 
สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความหมายของการคมนาคม 

 2.  การคมนาคมทางบก 
 3.  การคมนาคมทางน้ า 
 4.  การคมนาคมทางอากาศ 
 5.  การปฏิบัติตนในการเดินทาง 
 6.  ความหมายของการสื่อสาร 
 7.  เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสาร 
 8.  เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารที่รวดเร็วท่ีสดุ 



 

 9.  เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารที่ท าให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุาย 
          10. สิ่งที่ท าให้เราทราบข่าวสารบา้นเมอืง 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

ครูและนักเรียนท ากิจกรรมร่วมกัน  ในการฝึกทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ สังคม การฝึกทักษะด้าน
ภาษา   ได้แก่  การฟังจับใจความ  การรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ  การฟัง  การพูด  และการสังเกต  การรู้จกัพยัญชนะต่างๆ  
การลากเส้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างกลา้มเนื้อมือและสายตา  ดังต่อไปนี้ 

-  การเล่านิทาน  : 
1)  เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 
2)  เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ 

-  การสนทนา  :  ครูและนักเรยีนสนทนาประกอบภาพเกี่ยวกับ 
1)  อาชีพของบิดามารดานักเรียน 
2)  อาชีพท่ีนักเรียนรู้จัก 
3)  สถานท่ีที่นักเรียนรู้จัก  หรือให้นักเรียนดูภาพและตอบว่าในภาพคืออาชีพอะไร 

-  การทายปัญหา  :  เกี่ยวกับอาชีพ  และสถานท่ีต่างๆ  ง่ายๆ  ประกอบภาพ  เช่น  เวลาที่หนูไปตลาด
หนูไปซื้อของกบัใคร  (แม่ค้า)  หรอืหนูไปซื้อของ  อาหาร  ผัก  ผลไม้ที่ไหน  (ตลาด)  ครูอาจประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือง่ายๆ  
โดยใช้ถุงมือและวาดภาพบุคคลในอาชีพต่างๆ  ด้วยกระดาษแข็งระบายสีใหส้วยงาม  ติดที่น้ิวมือ  ไว้ทายปัญหา  
หรือเล่านิทานประกอบ  เช่น  เวลาหนูไมส่บายไปโรงพยาบาล  ใครเป็นผู้ดูแลรักษาหนู  (หมอ) 
 

-  การแสดงบทบาทสมมติ เล่นละคร หรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับบุคคลต่างๆในชุมชน  :  สมมติเป็น
แม่ค้า พ่อค้า ขายของ สมมตเิป็นต ารวจจับผู้ร้าย  

-  การรู้จักพยัญชนะต่างๆ  :  การลากเส้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
สายตา  การฟังจับใจความ  การรูค้ าศัพท์ใหม่ๆ   

-  ด้านคณิตศาสตร์  : นักเรียนได้รูจ้ักเลขจ านวน 1 -  5  ไดส้ังเกต  เปรียบเทียบ  รู้จักขนาดและ
รูปทรงต่างๆ   

-  การท าโครงงาน  : โครงงานหน่วยการคมนาคมและการสื่อสาร 
 2.  กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
                 กิจกรรมดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคลื่อนไหว  โดยคดิท่าทางขึ้นเอง  
อาจจะใช้อุปกรณ์ประกอบได้  เชน่  ห่วงหวาย  แถบผ้า  กระดาษ  ริบบิ้น  เป็นต้น  โดยให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ  เคลื่อนไหวเป็นวงกลม  หรือกระจายภายในห้องเรียน  หรือกระจายเป็นคู่ๆ  สร้างบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ  
ให้นักเรียนเกดิความรู้สึกอบอุ่น  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไม่มีการบังคับ  แต่ครูช้ีแนะได้  กิจกรรมนี้ควรจะใช้เพลง
ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีเรียน  ดังนี ้

-  การเคลื่อนไหวตามจังหวะแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ โดยครเูคาะจังหวะให้นักเรียนเคลื่อนไหวไป
รอบๆ  เป็นวงกลมเมื่อได้ยินสญัญาณ  ถ้าหยุดเคาะให้หยุดนิ่ง  ในขณะที่เคลื่อนไหวไปรอบๆ  นักเรียนจะท า  ท่าทาง
อย่างไรก็ได้ตามอิสระ 

-  การเคลื่อนไหวตามเพลง  โดยท าท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ   
-  ให้นักเรียนท่องค าคล้องจองที่เกี่ยวกับบุคคลตา่งๆ ในชุมชน 

                    -  ครูให้นักเรียนฟังเพลง ร้องเพลง และเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง โดยจับมือกันเป็นวงกลมเดิน
ตามจังหวะเพลงหรือเสียงกลอง 
 3.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  



 

ด้านศิลปะ  ฝึกให้นักเรียนรู้จักวาดภาพง่ายๆ  ท างานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ต่อจุดเป็นภาพต่างๆ  
ระบายสี  ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงาน ประกอบด้วย งานสี งานปั้น งานกระดาษ พับ ฉีกตัด ปะ
ติดกระดาษ งานประดิษฐ์  ดังต่อไปนี้ 

-  การปั้นดินน้ ามัน การปั้นแปูง การปั้นดินเหนยีว และการปั้นขี้เลื่อย 
-  การวาดภาพอย่างอิสระหรือตามที่ก าหนดโดยใช้สีเทียน สีน้ า สไีม้ สีชอล์ก  การเปุาสี / การหยดส ี
-  การต่อเติมภาพที่ก าหนดให ้
-  การพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือ  พิมพม์ือ พิมพ์เท้า 
-  การฉีก ตัด ปะ กระดาษเป็นรปูต่างๆ 
-  การประดิษฐ์เศษวสัดเุป็นของเล่น ของใช้ 

 4.  การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ   ประกอบด้วย ช้ันวางหนังสือ หนังสือ  วิทยุเทป เทป หูฟัง  
-  มุมสังคมศกึษา  ประกอบด้วย หุน่จ าลอง หุ่นนิ้วมือ บุคคลต่างๆ ในชุมชน สัญญาณจราจร  ส าหรบั

ให้นักเรียนเรียนรูเ้กี่ยวกับสังคมต่างๆ รอบตัว 
                     -  มุมคณิตศาสตร์/มุมวิทยาศาสตร์   วางเครื่องช่ัง ตวง วัด เข็มทิศ แม่เหล็ก  แก้วตวง ช้อนตวง 
ส าหรับให้นักเรียนได้ทดลอง จัดกลุ่ม แยกประเภท                               

- มุมธรรมชาติ  ได้แก่ มุมที่จัดวางวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช แว่นขยาย  ส าหรับ
ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 

-  มุมบทบาทสมมติ   เช่น มุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น  ชุดหม้อข้าวพลาสติก  
ดินเผา อะลูมิเนียม กระจก เปลเด็ก เตารีดเด็กเล่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่ใช้แล้ว หมวกอาชีพต่างๆ ฯลฯ  ชุดหมอ 
มีหูฟัง ขวดยา เข็มฉีดยาพลาสติก เป็นต้น ชุดผัก ผลไม้ อาหารพลาสติก ในเด็กเล็กๆ  ถ้ามีสิ่งของประกอบการเล่น
บทบาทสมมติจะท าให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น  ครูอาจขอบริจาคเสื้อหมอ  หูฟังหมอ  (ควรเป็นของใหม่เพราะถ้าของ
ใช้แล้วอาจมีเช้ือโรค)  หมวกทหาร  พยาบาล  ต ารวจ  จากผู้ปกครอง  เพื่อให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติ 

-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุมบล็อก  ประกอบด้วย พลาสติกสร้างสรรค์ ไม้บล็อก   ส าหรับให้  
นักเรียนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  

-  มุมศิลปะสร้างสรรค์  จัดวางอุปกรณ์ศิลปะต่างๆ ที่เด็กจะสามารถมาใช้ได้ในเวลาว่าง  เช่น  
กระดาษ สีเทยีน สีไม้ สีน้ า สีชอล์ก  กระดานขาหยั่งส าหรับวาดรูป พู่กัน จานสี  เป็นต้น  

-  มุมดนตรี  ควรจัดวางเครื่องดนตรีต่างๆ ส าหรับให้เด็กเล่น เช่น เครื่องเขย่า เครื่องเคาะจังหวะ  
ระนาดเล็ก  เป็นต้น 

5.  กิจกรรมการเล่นเกมกลางแจง้ 
-  การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
-  การเล่นน้ า การเล่นทราย    
-  การเล่นเกมการละเล่นไทย 
ก่อนท่ีจะเล่นต้องมีการตกลง ข้อปฏิบัติต่างๆ และการเรยีนรู้วิธีการเล่นท่ีปลอดภัย 

 6.   เกมการศึกษา 
-  เกมภาพตัดต่อ 
-  เกมจับคู่ภาพเหมือน 
-  เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ 
-  เกมจับคู่ภาพท่ีมีความสัมพันธ์กนั 
-  เกมเรียงล าดับเหตุการณ ์

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
-  การท าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  เชิญผู้ปกครองที่มีเวลาว่างและมีความสามารถพิเศษร่วมกิจกรรมกับนักเรียน  เลา่นิทาน  พูดคุย

ประดิษฐ์  ประกอบอาหาร 



 

-  เชิญบุคคลต่างๆ ในชุมชนมาสนทนากับนักเรียน เช่น ทหาร ต ารวจ บุรุษไปรษณีย์  เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ตัวอย่างแบบสังเกตประเมินการร่วมกิจกรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
 3  หมายถึง  มาก 
 2  หมายถึง  ปานกลาง 
 1  หมายถึง  น้อย 
 
ล าดับ การประเมิน มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 
1 

1 การร่วมกิจกรรม    
2 การท างานกลุ่ม    
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  ครูผู้สอนควรจะปรับเพ่ิมเติมและลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับสาระที่สอนและกิจกรรม 
 
ภาคผนวก 

1.  นิทาน 
2.  ค าคล้องจอง 
3.  เพลง 
4.  เกมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวข้อ               สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา            ประสบการณ ์        



 

จ านวนเวลาเรียน  2   สัปดาห์   รวม  10 แผน 
 

วันเรียนที ่ หัวข้อสาระการเรียนรู้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ความหมายของการคมนาคม 

การคมนาคมทางบก 

การคมนาคมทางน้ า 

การคมนาคมทางอากาศ 

การปฏิบัตตินในการเดินทาง 

ความหมายของการสื่อสาร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสาร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อสารที่ท าให้ติดต่อกันได้ทั้งสองฝุาย 

สิ่งที่ท าให้เราทราบข่าวสารบา้นเมอืง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  18   ชื่อหน่วย การคมนาคม  เรื่อง ความหมายการคมนาคม 

สาระท่ี  4  สิ่งต่างๆรอบตัว 
สอนโดย  ………………………………………………..วันที่  ……………………………………. 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
 
                                                   
 
                                                                   การเดินทางไปมาหาสู่กัน 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
     การคมนาคมคือการเดินทางไปมาหาสู่กัน 
 
สาระการเรียนรู้    
 ความหมายของการคมนาคม   

-  การเดินทางไปมาหาสู่กัน

ความหมายของการคมนาคม 
 
 



 กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  บอกได้ว่าการ
คมนาคมคือการ
เดินทางไปมาหาสู่กัน 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ความหมายของ
การคมนาคม   
-  การเดินทางไป

มาหาสู่กัน 

 

1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ  (การใช้
ภาษา)   (มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือนความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ) 

     (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1)   

1.  สนทนาเกี่ยวกับการมา
โรงเรียนวา่มาอย่างไร  
ใครมาส่ง  นั่งรถหรือเดิน
มา 

2.  สนทนาถึงความหมาย
ของการคมนาคม 

3.  ครูให้นักเรียนท่องค า
คล้องจอง  “รถตุ๊กตุ๊ก" 

ค าคล้องจอง     
“รถตุ๊กตุ๊ก” 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ  
 
 
 



 

 
วันที ่

จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เคลื่อนไหวอยูก่ับที่และ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและสัญญาณ
ได้ 

3.  ร้องเพลงได้ 
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได้ 

2.   กิจกรรม
ดนตรี   
การ
เคลื่อนไหว 
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่ประกอบเพลง  
 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู ่
กับที่และเคลื่อนที ่
ตามจินตนาการ 
ประกอบเพลง  (การทรง
ตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อ
ใหญ่) 
(มฐ 2/1  มฐ 5/2   
มฐ5/3  มฐ 11/2)     

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กบัที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ 
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ  เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด  ให ้
ทุกคนหยุดการเคลื่อน-
ไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง  
“คมนาคม”  และ   
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  

1.  เครื่องเคาะ 
จังหวะ 

2.  เพลง  
“คมนาคม” 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว 

ตามจังหวะและ
จินตนาการ 
ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 

 

 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ความหมายของการ
คมนาคม 

1.  การวางแผน  
ตัดสิน-ใจและลงมือ
ปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/1   
มฐ 8/1  มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผล-
งาน (การคิด)   
(มฐ 11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การระบายสีภาพ     

ยานพาหนะ 
-  การฉีก  ปะภาพ  

ยานพาหนะ 
-  การประดิษฐ์จากเศษ

วัสดุต่างๆ 
-     ป้ันแปูง 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  ภาพยานพาหนะ 
2.  สีเทียน/สไีม ้
3.  กระดาษส ี
4.  กาว 
5.  เศษวัสดุต่างๆ 

เช่น  กล่องนม  
ขวดพลาสติก 
ไหมพรม  ลวด
ก ามะหยี่ เป็นต้น 

6.  แปูงปั้น/ 
ดินน้ ามัน   

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน 

จากแฟูมสะสม  
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง  
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง  
 
 
 
                                                

หน
่วย

ที่ 
  



 

 

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 ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-  มุมดนตรี 
 
 

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

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

3.  การเอื้อเฟือ้  แบ่งปัน 
และรอคอย (การเรียนรู้
ทางสังคม) 
(มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่น 
ตามมุมต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/   มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่น 
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัต ิ

ตามข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่น
สนาม (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ        
กล้ามเนื้อใหญ่) 

     (มฐ 2/1) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 

(การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) 

     (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2.  สังเกต  จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตดัต่อ          1.  การต่อภาพ (การคิด 
การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ) 

     (มฐ 10/1) 
2.  การเก็บของเล่น 

เข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ 
3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ      1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั   

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  ค าคล้องจอง 
รถตุ๊กตุ๊ก 
                                  (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

รถตุ๊กตุ๊ก บรรทุกถ่าน  รถขึ้นสะพาน   กระตุก ๆ ๆ 
2. เพลง 

คมนาคม 
                                                               (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

   คมนาคมเมืองไทย   นั้นมีสามทางพอด ี
   ทางบกรถไฟเราม ี   อีกรถยนต์แล่นรี่เร็วไว 
   ทางน้ ามีเรือยนต ์   และบนฟูายังไปได ้
   โดยสารเครื่องบินทันใด  ฉันเที่ยวไปในอากาศเอย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.  เกมการศึกษา   

เกมภาพตัดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  18   ชื่อหน่วย การคมนาคม  เรื่อง การคมนาคมทางบก 
สาระท่ี 4  สิ่งต่างๆรอบตัว 

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

1.  บอกได้ว่าการคมนาคมทางบก  ได้เเก ่ รถยนต ์ รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์  รถไฟ   
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
                                        รถยนต์                         รถไฟ 
    รถจักรยาน                 รถจักรยานยนต ์
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
     การคมนาคมทางบก ได้เเก ่รถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถไฟ  
 
สาระการเรียนรู้    
 การคมนาคมทางบก 

-  รถยนต์  
-  รถจักรยาน  
-  รถจักรยานยนต ์
-  รถไฟ 

การคมนาคมทางบก 





  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  บอกได้ว่าการ
คมนาคมทางบก    
ได้เเก ่ รถยนต ์          
รถจักรยาน              
รถจักรยานยนต์ 
รถไฟ     

2.  รู้จักเสียงท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะ 

3.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

 

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การคมนาคมทางบก    
-  รถยนต์  
-  รถจักรยาน   
-  รถจักรยานยนต ์
-  รถไฟ 
 

1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ  (การใช้
ภาษา)  (มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือนความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ) 

     (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1)   

1.  ครูสอนให้นักเรียนร้อง
เพลง  “พวกเราจะไป
รถไฟ” 

2.  สนทนาเกี่ยวกับยาน-
พาหนะจากเนื้อเพลง 

3.  ครูน าภาพรถยนต์ 
เครื่องบิน  และเรือให้
นักเรียนดู  พร้อมสนทนา
เกี่ยวกับยานพาหนะทาง
น้ า ทางบก และทาง
อากาศ 

4.  ครูให้นักเรียนบอกเสียง
ยานพาหนะชนิดต่างๆ 

1.  ภาพรถยนต์  
เครื่องบิน และ
เรือ 

2.  เพลง  “พวก
เราจะไปรถไฟ” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

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



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
  
 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เคลื่อนไหวอยูก่ับที่และ
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและ 
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได้ 
4.  เคลื่อนไหวตาม 

จินตนาการ 
ประกอบเพลงได้ 

2.   กิจกรรมดนตร ี  
การเคลื่อน-
ไหวและ
จังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว 

อยู่กับทีป่ระกอบ 
เพลง  

 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู ่
กับที่และเคลื่อนที ่
ตามจินตนาการ 
ประกอบเพลง (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของ กล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3  มฐ 11/2)     

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

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด  ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อน-ไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง  
“มาร่วมสนุก”  และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะ 
จังหวะ 

2.  เพลง  
“มาร่วมสนุก” 

1.  การสังเกตการ    มี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวตาม

จังหวะและ
จินตนาการ 
ประกอบเพลง 



 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผนตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได ้

2.  แสดงออกตามความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของตนที่
ส าเร็จได้ 

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวขอ้งกับเร่ืองการ
คมนาคมทางบก 

1.  การวางแผน  ตัดสิน-ใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 
4/1 
มฐ 8/1  มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรู้สึกผ่านผล-งาน 
(การคิด)  
(มฐ 11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม
ดังนี้ 
-  การปะ  ติดกระดาษสีเป็น

ขบวนรถไฟ 
-  การปั้นแปูงเป็นยาน-พาหนะ  

เช่น รถยนต์ รถไฟ  เป็นต้น 
-  การวาดรูปและระบายสี

อิสระ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 

(ภาพรถยนต์) 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้

ปฏิบัต ิ

1.  กระดาษส ี
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  กาว 
4.  แปูงปั้น/                

ดินน้ ามัน 
5.  สีเทียน/สีไม้ 
6.  ภาพตามรอย 

ประ (รถยนต์) 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจากแฟูม

สะสมผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 

หน
่วย

ที่ 
 7 

 กา
รค

มน
าค

มส
ื่อส

าร
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่นได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก

เล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ 
เล่นตามมมุ
ประสบ-การณ์ 

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

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-  มุมดนตรี 
 

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

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

3.  การเอื้อเฟือ้  แบ่งปัน
และรอคอย (การเรียนรู้
ทางสังคม 
(มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ  
ดังนี้ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม       

ข้อตกลง 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อืน่ได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

การเล่นทราย 

 

 

1.  การเล่นทราย (การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่) 

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

(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 8/1) 

3.  การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)   
(มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่  2.2ใช้มือได้อย่างคลอ่งแคล่ว 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  น าภาพมาจัด
หมวดหมูไ่ด ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจัดหมวดหมู่           1.  การจัดหมวดหมู่ 
(การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  

     (มฐ 10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้า

ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จัดหมวดหมู ่

2.  นักเรียนเล่นเกมจัด
หมวดหมู ่

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจัดหมวดหมู ่ 1.  การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 
 
 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั   

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
  พวกเราจะไปรถไฟ               

       (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
พวกเราจะไปรถไฟ   พวกเราจะไปรถยนต ์
พวกเราจะไปไอพ่น  จะไปรถยนต์   จะไปไอพ่น 

   จะไปรถไฟ   ฉึกฉัก  ปฺูน ๆ  ปุอง ๆๆๆๆ 
 

มาร่วมสนุก 
(อาจารย์เตือนใจ ศรีมารุต) 

จงลุกขึ้นเร็วไว   ตบมือพลันทันใด 
ควบม้าก๊อก ๆๆๆๆๆ 
รีบวิ่งไปให้ทัน   ต่อแถวกันเข้าไว 
ท าให้เหมือนรถไฟแล่นไป  ชูๆๆๆๆๆ 
ชูชูชู……ชูชูชู……   รถไฟหยดุแล้วจงนั่งลง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา   
เกมจัดหมวดหมู่ยานพาหนะทางบก 

 

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  18   ชื่อหน่วย การคมนาคม  เรื่อง การคมนาคมทางน้ า 
สาระท่ี 4  สิ่งต่างๆรอบตัว 

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

1.  บอกได้ว่าการคมนาคมทางน้ า  ได้เเก ่ เรือ  เเพ    
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
                                                

เรือ               แพ 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
     การคมนาคมทางน้ า  ได้เเก ่ เรือ  เเพ 
 
สาระการเรียนรู้    
 การคมนาคมทางน้ า 

-  เรือ   
-  เเพ 

การคมนาคมทางน ้า 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน  

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

พุธ 1.  บอกได้วา่การคมนาคม
ทางน้ า           ได้เเก่  
เรือ  เเพ 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสรมิ
ประสบการณ ์

การคมนาคมทางน้ า 
-  เรือ  
-  แพ 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ  (การใช้
ภาษา)  (มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือนความแตกตา่ง 
(การสังเกต  การจ าแนก  
และการเปรียบเทยีบ) 

     (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)   

 

1.  ครูสอนให้นักเรียนร้องเพลง 
“ มือไม่พาย" 

2.  สนทนาเกี่ยวกับการ           
เดินทางทางน้ าว่าเรา
เดินทางโดยเรือหรือแพ 

3.  ครูให้นักเรียนเล่นเกม      
ยานพาหนะตามสั่ง  เช่น  
เมื่อครูบอก “เรือ” ให้        
นักเรียนท าท่าพายเรือ  ครู
สั่ง “รถ” ให้นักเรียนท าทา่
ขับรถหมุนพวงมาลยั  ครู
สั่ง“เครื่องบิน” นักเรียน
กางแขนออกสมมติเป็น
เครื่องบิน  แล้วบินเอียง
ซ้าย  เอยีงขวา  เป็นต้น 

1.  เพลง “มือไม่พาย” 
2.  แบบฝึกหัด 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

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



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง  
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู ่
กับท่ีและเคลื่อน 
ไหวเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ 
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม 

จินตนาการ 
ประกอบเพลงได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว-
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีประกอบเพลง  
 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของ กล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3  มฐ 11/2)     

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง  “พาย
เรือบนฟองคลื่น” และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  

1.  เครื่องเคาะ 
จังหวะ 

2.  เพลง “พายเรือ
บนฟองคลื่น” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท างานศิลปะสรา้ง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
คมนาคมทางน้ า 

1.  การวางแผน  
ตัดสิน-ใจ และลงมือ
ปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/1   
มฐ 8/1  มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่าน
ผลงาน (การคดิ)  
(มฐ 11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การระบายสีภาพเรือ 
-  การขดลวดก ามะหยี่

เป็นเรือใบ 
-  การประดิษฐ์เรือจาก

กล่องนม 
-  การปั้นแปูงเป็นเรือ 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

1.  ภาพเรือ 
2.  สีเทียน/สไีม ้
3.  ลวดก ามะหยี ่
4.  กระดาษส ี
5.  กล่องนม 
6.  กาว 
7.  แปูงปั้น/               

ดินน้ ามัน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด         

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน     

จากแฟูมสะสม         
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 

หน
่วย

ที่ 
 7 

 กา
รค

มน
าค

มส
ื่อส

าร
 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ  
 
 

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
ประสบการณ ์
-  มุมภาษา/มมุ

หนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง/

สรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน               
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม         

ข้อตกลง 

หน
่วย

ที่ 
 7 

 กา
รค

มน
าค

มส
ื่อส

าร
 



 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นน้ าได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 
 
 

1.  การเล่นน้ า (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเน้ือเล็ก-
ใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 2/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่น
การเล่น 

2.  แนะน าวิธกีารเล่นน้ าที ่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

 อุปกรณ์การเล่นน้ า 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน                 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

 1.  น าภาพที่สัมพันธ์กันมา
จับคู่ได้ 

2.  สังเกต  จ าแนก  และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

1.  การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวธิีการเล่นเกมจับคู่
ภาพที่สัมพันธ์กัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์
กัน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน                 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
 มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคลอ่งแคล่ว 
 มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้          มาตรฐานที่ 10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั   

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
มือไม่พาย   

        (อาจารย์เตือนใจ  ศรีมารุต) 
แจว   แจว   แจว   แล้วมาพาย   พาย   พาย 
นี่ตะวันจวนจะสาย   เดี๋ยวบ่าย    แล้วก็ค่ า 
มือเธอไม่พาย   อย่าเอาเท้าราน้ า  
 

พายเรือบนฟองคลื่น  
            (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

พายเรือบนฟองคลื่น   พายเรือในทะเล 
พายเรือบนฟองคลื่น   ในตอนเช้าๆ   (ซ้ า)     
เจ้าหนู  เจ้าหนู  ที่แมวเฝูาคอยวนเวียน   (ซ้ า) หนูท่ีแมวเฝูาคอยวนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพที่สมัพันธก์ัน 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
  

   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  18   ชื่อหน่วย การคมนาคม  เรื่อง การคมนาคมทางอากาศ 

สาระท่ี 4  สิ่งต่างๆรอบตัว 
สอนโดย  ……………………………………………  วันที่  ……………………………………. 

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

1.  บอกได้ว่าการคมนาคมทางอากาศ  ได้เเก ่ เครื่องบิน  จรวด  บอลลูน 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีพัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
                                      
                            เครื่องบิน                       บอลลูน 
                 จรวด 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
     การคมนาคมทางอากาศ  ได้เเก ่ เครื่องบิน  จรวด   บอลลูน 
 
สาระการเรียนรู้    
 การคมนาคมทางอากาศ 

-  เครื่องบิน   
-  จรวด   
-  บอลลูน 

การคมนาคมทางอากาศ 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

พฤหัส 1.  บอกได้วา่การ
คมนาคมทางอากาศ  
ได้เเก่  เครื่องบิน  
จรวด  บอลลูน 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสรมิ
ประสบการณ ์

การคมนาคมทางอากาศ  
-  เครื่องบิน   
-  จรวด    
-  บอลลูน 
 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา)   
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือนความแตกตา่ง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทยีบ) 

     (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)   

      
 

1.  ครูน าภาพเครื่องบินมาให้
นักเรียนดู  แลว้สนทนา 
ซักถามนักเรียนวา่ใครเคย
เห็นเครื่องบินบ้าง  เห็นที่ใด  
มีประโยชน์อย่างไร   

2.  สนทนาเกี่ยวกับการ
คมนาคมทางอากาศ  

3.  ครูสอนให้นักเรียนร้องเพลง 
“ นักบินไทย” 

4.  ครูให้นักเรียนท่องค าคล้อง
จอง “รถไฟไม่ใช่ 
รถเจ๊ก” 

1.  ภาพเครื่องบิน จรวด  
บอลลูน 

2.  เพลง “นักบินไทย” 
3.  ค าคล้องจอง “รถไฟ

ไม่ใช่รถเจ๊ก” 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ    มี
ส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

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



หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เคลื่อนไหวอยูก่ับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได้ 
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได้ 

2.  กิจกรรมดนตรี  
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ

ที่ประกอบเพลง  
 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  (การทรง
ตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของ กล้ามเนื้อ
ใหญ่) 
(มฐ.2/1  มฐ 5/2   
มฐ 5/3  มฐ 11/2)     

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

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับทีแ่ละเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอยา่งอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “นักบิน
ไทย” และเคลื่อนไหว      
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะจังหวะ 
2.  เพลง “นักบินไทย” 

1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
ได้ 

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได้ 

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้าง-สรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เร่ืองการคมนาคมทาง
อากาศ 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1มฐ 8/1  มฐ 
10/2) 

2.  การแสดงความคิดสร้าง-สรรค์ 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

3.  การรับรู้และแสดงความรู้สึก
ผ่านผลงาน (การคิด)  (มฐ 
11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจใน 
กิจกรรมเด่ียวและกลุ่มดังนี ้
-  การพับจรวด 
-  การระบายสีภาพ

เครื่องบิน 
-  การเขียนภาพดว้ยเทียน

ไขและระบายดว้ยสีน้ า 
-  การพิมพภ์าพนิ้วมือเป็น

รูปเครื่องบิน 
2.  นักเรียนน าเสนอ             

ผลงานที่ได้ปฏิบัติ 

1.  กระดาษส าหรับ
พับ 

2.  ภาพเครื่องบิน 
3.  สีเทียน/สีไม้/ 

สีน้ า 
4.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

5.  เทียนไข 
6.  พู่กัน  จานสี 

1.  การสังเกตการ    มี
ส่วนร่วมใน    
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจากแฟูม

สะสม          ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
 
  
 
 
 



 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่นได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน   และ

รอคอยได้ 
4.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก

เล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-  มุมภาษา/                

มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/ มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 
 
 

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

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

3.  การเอื้อเฟือ้  แบ่งปัน
และรอคอย (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ  
ดังนี้ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน             
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม           

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
 มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  8.2ปฏิบัติตนเบื้องตน้ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นเกมลูกบอลใส่ตะกร้า
ได้ 

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รกัษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมลูกบอลใส่ตะกร้า 
 
 

1.  การเล่นเกมลูกบอลใส่ตะกร้า 
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 
2/1  มฐ 8/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธกีารเล่นลูกบอล
ใส่ตะกร้าที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

1.  ลูกบอล 
2.  ไม้ 
3.  ตะกร้า 

1.  การสังเกตการ  มี
ส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

 1.  น าชิ้นส่วนของภาพมาต่อ
ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ 

2.  สังเกต  จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1.  การต่อภาพ  (การคิด การสังเกต 
การจ าแนก และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวธิีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัดต่อ 
3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่

เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั   

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1. เพลง 
นักบินไทย 

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
ท้องฟูาสดใส  เครื่องบินขับไล่เลื่อนล้อมา 
บินเอียงซ้าย  และเอียงทางขวา 
เสียงกระหึ่มหึม่หึ่ม  ใบพัดหมุนติ้ว 
นักบินไทย  จงสวัสดี    

2.  ค าคล้องจอง 
รถไฟไม่ใช่รถเจ๊ก     

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
รถไฟไม่ใช่รถเจ๊ก  รถไฟท าด้วยเหล็กฉึกฉัก ๆ 
รถเจ๊กไม่ใช่รถไฟ  รถเจ๊กท าด้วยไม้  ก๊อก  แก๊ก  ก๊อก  แก๊ก 

3.  เกมกลางแจ้ง 
ลูกบอลใส่ตะกร้า 

วิธีเล่น 
 1.  แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 3-5 คน 
 2.  ให้เลือกตัวแทนกลุ่มละ 1 คนมาเป็นผูเ้ล่นเกม 
 3.  ให้ตัวแทนกลุ่มใช้ไม้เลี้ยงลูกบอลจากจุดที่ก าหนดไปใส่ตะกร้าในจุดที่ก าหนดไว้  ฝุายใดท าได้เสรจ็ก่อน
เป็นฝุายชนะ  

 
 
 
 
 
 
 



 

4.  เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  18   ชื่อหน่วย การคมนาคม  เรื่อง การปฎิบัติตนในการเดินทาง 

สาระท่ี  4  สิ่งต่างๆรอบตัว 
สอนโดย  ………………………………………………… วันที่  ………………………………………… 

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

1.  ฝึกปฏิบัติในการข้ามถนนโดยข้ามกับผู้ใหญ่  ข้ามทางม้าลาย  หรือข้ามสะพานลอย   และนั่งรถให้ถูก                  
     วิธี   คือนั่งให้เรียบร้อย  ไม่ยื่นเเขนหรืออวัยวะต่างๆ  ออกนอกรถ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  รู้จักระวังตนในการเดินทาง 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
                                 
  
 
      นั่งให้เรียบร้อย                       ไม่ยื่นแขนหรืออวัยวะ              
ข้ามกับผู้ใหญ่       ข้ามทางม้าลาย         ข้ามสะพานลอย                                                 ออก นอกรถ 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

การปฏิบัตตินในการเดินทาง   เมือ่จะข้ามถนนควรข้ามกบัผู้ใหญ่  ขา้มทางม้าลาย  หรือข้ามสะพานลอย  
การนั่งรถให้ถูกวิธี    ควรนั่งให้เรียบร้อย  ไม่ยื่นเเขนหรืออวัยวะต่างๆ  ออกนอกรถ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การปฏิบัตตินในการเดินทาง 

-  การข้ามถนน 
: ข้ามกับผู้ใหญ ่
: ข้ามทางม้าลาย 
: ข้ามสะพานลอย   -   การนั่ง : นั่งให้เรียบร้อย:  ไม่ยื่นแขนหรืออวัยวะออกนอกรถ 

 
 

การนั่งรถ การข้ามถนน 

การปฏิบัตตินในการเดินทาง 





กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

ศุกร์ 1.  ปฏิบัติตนในการข้าม
ถนนโดยข้ามกับ       
ผู้ใหญ่  ข้ามบนทางม้า
ลาย  หรือขา้ม
สะพานลอย     และ
นั่งรถให้ถูกวิธ ี  โดยนั่ง
ให้เรียบร้อย  ไม่ยื่น
เเขนหรืออวัยวะต่างๆ  
ออกนอกรถ 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสรมิ
ประสบการณ ์

การปฏิบัติตนในการ
เดินทาง 
-  การข้ามถนน 
-  การนั่งรถ 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา)  

     (มฐ 9/1) 
2.  การเปรียบเทยีบความ

เหมือนความแตกตา่ง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทยีบ) 

     (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)   

    
 

1.  ครูให้นักเรียนเล่นเกมสมมติ
การข้ามถนน  โดยครู
ก าหนดสัญญาณไฟ-จราจร
ให้เด็กปฏิบัติตาม 

2.  สนทนาซักถามเกีย่วกับการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ
จราจรว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

3.  สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในการข้ามถนนและการ
นั่งรถอย่างปลอดภยั 

4.  ครูเล่านิทานเร่ือง “เศรษฐี
กับคนเดินทาง”  ให้            
นักเรียนฟังและซักถาม
เกี่ยวกบัเรื่องที่ฟัง 

1.  สัญญาณไฟ-
จราจร 

2.  นิทานเร่ือง 
“เศรษฐีกับคน
เดินทาง” 

 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

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



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ  
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง  
 
 

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.  กิจกรรมดนตรี  
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีประกอบ
เพลง  

 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของ กล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ.2/1  มฐ 5/2   
มฐ 5/3  มฐ 11/2)     

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

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ  เมื่อได้ยินเสยีง
เคาะจังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “จะข้าม
ถนน” และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “จะข้าม
ถนน” 

1.  การสังเกตการ   
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค ์

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ปฏิบัติตนในการ   
เดินทาง 

1.  การวางแผน  ตัดสิน-
ใจและลงมือปฏิบัติ 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1  
 มฐ 8/1  มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/3)  

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปะ  ติดกระดาษสี

แดง สีเหลือง  สีเขยีว  
เป็นสัญญาณไฟจราจร 

-  การวาดภาพและระบาย
สีทางม้าลาย 

-  การปั๊มตรายางภาพ
ยาน-พาหนะ 

-  การกลิ้งลูกแก้ว 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ

1.  กระดาษสีแดง 
เหลือง เขียว 

2.  กระดาษ 100
ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  กาว 
4.  สีเทียน/สไีม/้สี

น้ า 
5.  ตรายางภาพ 

ยานพาหนะ 
6.  หมึกพิมพ ์
7.  พู่กัน  จานสี 
8.  ลูกแก้ว 

1.  การสังเกตการ      
มีส่วนร่วมใน     
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสมผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 

หน
่วย

ที่ 
 7 

 กา
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มน
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หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
  
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน   

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ 
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
-  มุมภาษา/มมุ

หนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้าง-

สรรค์/ มมุบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
-  มุมดนตร ี
 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัต ิ
     ตามข้อตกลง 



 

 

วันที ่ จดุประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมเตะไกลใคร
จะสู ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

การเล่นเกมเตะไกล
ใครจะสู ้
 

1.  การเล่นเกมเตะไกลใคร
จะสู้(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 2/1  
มฐ 8/2) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) 

     (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเตะ
ไกลใครจะสู้ที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

1.  ลูกบอล 
2.  เชือก 
3.  นกหวีด 

1.  การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน     
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
 มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อเป็นโดมิโนได ้

2.  สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมโดมิโน 1.  การต่อภาพ (การคิด 
การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)   
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
โดมิโน 

2.  นักเรียนเล่นเกมโดมิโน 
3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่น 

เกมโดมิโน 1.  การสังเกตการ      
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ

ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั   

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมอื 

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

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

ภาคผนวก 
1.  นิทาน 

     เศรษฐีกับคนเดินทาง        
 (นิทานอีสป) 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  เศรษฐีผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีต้องการเดินทางเข้าไปเที่ยวในปุา  จึงประกาศหาคน
น าทางที่เก่งและมีความสามารถ  มีคนมาสมัครมากมาย  ท่านเศรษฐีมองหาอยู่นาน  เห็นชายคนหน่ึงรู้สึกถูกอกถูกใจ
จึงตัดสินใจเลือกเป็นคนน าทางให้กับตัวเอง 

ท่านเศรษฐีและคนน าทางพร้อมลูกหาบอีกสองคนได้เดินทางเข้าไปในปุา  ชายน าทางเดินน าหน้าอย่าง
มั่นใจคล่องแคล่วเหมือนคนช านาญปุา  ท่านเศรษฐีรู้สึกสบายใจ  ไม่กังวลใจต่อภัยอันตรายใดๆ  ท่านเศรษฐีเดิน
มองดูรอบๆ ปุา  เห็นวิวสวยงาม  ต้นไม้เขียวขจี   มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากมาย  เดินเข้าไปในปุาไม่นานนัก  ท่าน
เศรษฐีก็ต้องหยุดสนุกเพราะชายน าทางพลัดตกลงไปในหลุมดักสัตว์ของนายพราน   ลูกหาบต่างพากันช่วยดึงคนน า
ทาง  ช่วยกันอยู่นานสักพักก็ข้ึนมาได้ 

ท่านเศรษฐีจึงบอกแก่ชายน าทางว่า  ท่านมีความช านาญในการเดินปุายังตกลงไปในหลุมดักสัตว์ได้ ท่าน
ควรต้องรู้จักหลบหลีกและมีความระมัดระวังในการเดินทางให้มากข้ึนจะได้ไม่ตกลงไปในหลุมอีก 

 
 
2.  เพลง 

จะข้ามถนน 
  (อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

จะข้ามถนน   ต้องข้ามตรงทางม้าลาย  (ซ้ า) 
สัญญาณไฟเขียว   เราหยดุให้รถผ่านไป 
เราจะข้ามได ้   เมื่อเปิดไฟแดงสญัญาณ     
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.  เกมกลางแจ้ง 

เตะไกลใครจะสู ้
 (ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธ์ิ  และคณะ)   

 
 
วิธีเล่น 
 1.  วางเชือก  2  เส้นห่างกันประมาณ  3  เมตรเป็นจุดเริ่มกับเส้นระยะ 
 2.  เด็กๆ เข้าแถวเรียงหน้ากระดานที่จุดเริ่ม   
 3.  เมื่อได้ยินเสียงนกหวีด  ให้ทุกคนเตะลูกบอลไปยังเส้นระยะ  ใครเตะลูกบอลถึงเส้นจะได้เตะในรอบ
ต่อไป  อาจเพิ่มกิจกรรมให้สนุกยิ่งขึ้น  เช่น  วางเชือกให้ระยะห่างยิ่งขึ้น  หรือเปลี่ยนวิธีเตะ  เช่น  ยืนเตะอยู่กับที่  
วิ่งมาเตะ  หันหลังเตะ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
4.  เกมการศึกษา   

เกมโดมิโนภาพยานพาหนะ 
 

  

 
 
 
  

 

 

  

        

 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

        

  

 
 
 
  

 

 

  

        

  

 
 
 
   

 

  

        

  

 
 
 
 

  

 

  
   

  

 
 
 
 

 
 
 


