
 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  2  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง ผู้อ านวยการของเรา 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

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

1.  บอกช่ือและที่ตั้งของโรงเรียนของตนได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 

   ช่ือโรงเรียน                                                                                                 ท่ีตั้ง 

 
ระยะเวลาเรียน 
 1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 ทุกโรงเรียนมีชื่อโรงเรยีน 
 
สาระการเรียนรู้ 

โรงเรียนของฉัน  
-  ช่ือโรงเรียน 
-  ที่ตั้ง 

 
 

โรงเรียนของฉัน 



 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  บอกช่ือและทีต่ั้ง 
โรงเรียนของตนได ้

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

รู้จักโรงเรียนของเรา  
-  ช่ือโรงเรียน    
-  ที่ตั้ง 

 

1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์สิ่งต่างๆ  
(การใช้ภาษา)   

(มฐ 9/1) 
2.  การเปรียบเทยีบความ

เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

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

 

1.  ครูและนักเรียนทบทวน
เกี่ยวกับช่ือและที่ตั้งของ
โรงเรียน 

2.  ครูพานักเรียนไปดูปูายชื่อ
โรงเรียนและกลับมา
สนทนาถึงช่ือของ 

     โรงเรียน 
 

1.   ภาพ 
     โรงเรียน 
2.  ปาูยชื่อ 
     โรงเรียน 
3.   แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



 

 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนทีป่ระกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา)  (มฐ 5/2   
มฐ 9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง (การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1  มฐ 5/1   
มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวรา่งกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตามจังหวะเคาะ 
จังหวะหยุด ให้ทุกคนหยดุ
การเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
เพลง  “โรงเรียนของเราน่า
อยู”่  และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง  
     “โรงเรียน

ของเราน่า
อยู”่ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 
 



 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ของฉัน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน 

      กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มดังนี ้

      -  การปั้นอิสระ 
      -  การพิมพ์ภาพ 
      -  การพับสี 
      -  การเปุาส ี
      -  การวาดภาพอิสระ   
          ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
         สีไม ้
      -  การฉีกปะติดภาพ

โรงเรียนของฉัน 
2.  นักเรียนน าเสนอ 
      ผลงานท่ีได้ปฏิบัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม ้

2.  กระดาษ 100  
ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน/ 
แปูงปั้น 

4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพโรงเรียน

ของฉัน 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟูมสะสม

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 



 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เลน่ตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
-  มุมภาษา/มมุ     
     หนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม  

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  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 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 



 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

จันทร์ 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2.  สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตดัต่อ 
 

1.  การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี

มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 

มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                   มาตรฐานท่ี 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 

 

 

 

 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

- การระบายสีภาพ 
- การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 
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 
โรงเรียนของเราน่าอยู่ 

 (อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ) 
   โรงเรียนของเราน่าอยู่    คุณครูใจดีทุกคน 
    เด็กเด็กกไ็ม่ซุกซน   เราทุกคนชอบมาโรงเรียน   

 ชอบมา ชอบมาโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  2  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  ……………………………………………………  วันที่  …………………………………….. 

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

1.  บอกสัญลักษณ์ของโรงเรียนได ้   
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.                                  กล้ามเนื้อใหญ ่
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 

สัญลักษณ ์
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 โรงเรียนทุกโรงเรยีนมสีัญลักษณ์ของตนเอง 
 
สาระการเรียนรู้ 

โรงเรียน   
-  สัญลักษณ ์

 

โรงเรียน 



 

    กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  บอกสัญลักษณ์ของ
โรงเรียนได ้

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

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

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

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

 

1.  ครูน านักเรียนไปเดินดู
รอบๆ บริเวณโรงเรียน 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกับ 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

1.  สัญลักษณ์
ของโรงเรียน 

2.  แบบฝึกหัด 

 

 

 

 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 

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



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา)  (มฐ 5/2  มฐ
9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การคิด การ 

      ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 5/1  
มฐ 5/2  มฐ 5/3) 

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

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

2.  นักเรียนและครูร่วมกัน
ร้องเพลง “หนูรัก 

      โรงเรียน” และเคลื่อน-
ไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “หนู
รักโรงเรียน” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 
 

1.  วางแผน 
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนท่ีส าเร็จ
ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ 
     สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
สัญลักษณ์ของ 
โรงเรียน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ  
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 10/2) 

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

3.   การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน 

      กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม  ดังนี ้

 -  การปั้นอิสระ 
 -  การวาดภาพอิสระ 
    ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
    สีไม ้
 -  การระบายสภีาพ 
    สัญลักษณ์ของ 
    โรงเรียน  
 -  การฉีก ปะ ติดภาพ 

        สัญลักษณ์ของ 
        โรงเรียน 

 -  การประดิษฐ์ของเล่น 
   จากเศษวัสด ุ

2.  นักเรียนน าเสนอ 
     ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/สีไม ้
2.  กระดาษ  100  

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน 
4.  แปูงปั้น 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพสัญลักษณ์

ของโรงเรียน 
8.  พูก่ัน  จานสี 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟูมสะสม 
     ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปญัหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

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

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  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.  การเกบ็ของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  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 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 



 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นเกมโยกเยกม้า
โยกได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น
กลางแจ้ง 

เกมโยกเยกม้าโยกได ้
 
 

1.   การเล่นเกมโยกเยกม้าโยก  
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1  มฐ 2/2  มฐ 10/1) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.   แนะน าวิธีการเล่นเกม
โยกเยกมา้โยกท่ีถูกต้อง
และปลอดภัย 

 
 

- 1.  การสังเกตการ  
     มีส่วนร่วมใน    
     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

อังคาร 1.  น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่ภาพ เหมือน 1.  การจับคู่ภาพเหมือน (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น 
     เกมจับคู่ภาพเหมือน 
2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่

ภาพเหมือน 
3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า

ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

- การระบายสีภาพ 
- การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 
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 
หนูรักโรงเรียน 

                       (อาจารย์เตือนใจ ศรีมารตุ) 
  หนูรัก หนูรัก โรงเรียน หนูไป หนูไป โรงเรียน  โรงเรียนสะอาดสบาย 
  คุณครูใหม่ ครูน้อยทุกคน สอนหนใูห้มีเหตผุล สอนเด็กทุกคนให้เป็นคนดี 
 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

โยกเยกม้าโยก 
    กอดเข่าเอาหน้า  -  นั่งกอดเข่า 
    ซุกขาท่านั่ง  -  ก้มศีรษะลงมากับพื้น 
    ล้มตัวบนหนัง  -  ล้มตัวทางขวา 
    โยกเยกมา้โยก  -  ล้มตัวทางซ้าย 
วิธีเล่น 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันท่องค าคลอ้งจองม้าโยก 
2. เมื่อเด็กท่องค าคล้องจองได้ให้ท าท่าทางประกอบ 
3. ให้เด็กท าท่าทางประกอบตามจินตนาการ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

3.  เกมการศึกษา 
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  2  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 

สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  …………………………………………………  วันที่  ………………………………………….. 

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

1.  บอกสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียนได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
 
สาระการเรียนรู้ 

สถานท่ีต่างๆ  ในโรงเรียน 
-  ห้องเรียน 
-  ห้องน้ า 
-  ห้องพยาบาล 
-  ห้องสมุด 
-  โรงอาหาร 
-  สนามเด็กเล่น

ห้องน้้า 
ห้องเรียน 

ห้องพยาบาล 

ห้องสมุด 

สนามเด็กเล่น 

สถานที่ต่างๆ  
ในโรงเรียน 

   โรงอาหาร 



 

 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  บอกสถานท่ีต่างๆ 
ในโรงเรียนได ้

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สถานท่ีต่างๆ ในโรง-
เรียน             

 

1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์สิ่งต่างๆ 
(การใช้ภาษา) 

  (มฐ 9/1) 
2.  การเปรียบเทยีบความ

เหมือน  ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

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

 

1.  ครูน านักเรียนไปเดินดู
รอบๆ บริเวณโรงเรียน 

2.  ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆ ใน
โรงเรียน 

1.  สถานท่ีต่างๆ 
ในโรงเรียน 

2.  แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 

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



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนที่ประกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) 

(มฐ 5/2  มฐ 9/1) 
2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ

ที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง (การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1  มฐ 5/1   
มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวรา่งกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
เคาะ จังหวะหยดุ  ให้ทุก
คนหยุดการเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
เพลง “สถานท่ีใน 

      โรงเรียน”  และเคลื่อน-
ไหวร่างกายประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง 
“สถานท่ีใน
โรงเรียน” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค ์
ที่เกี่ยวข้องกับสถานท่ี
ต่างๆ ในโรงเรยีน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การวาดภาพอิสระด้วย    

สีเทียน/สีน้ า/สไีม ้
-  การระบายสีภาพ 

สถานท่ีต่างๆ ใน 
โรงเรียน 

-  การฉีก ปะ ติดภาพ   
สถานท่ีต่างๆ ใน 
โรงเรียน 

-  การประดิษฐ์ของเล่น 
จากเศษวัสด ุ

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม ้

2.  กระดาษ 100  
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน/ 
แปูงปั้น 

4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพสถานที่

ต่างๆ ใน 
     โรงเรียน 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

 

 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อืน่ได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มมุบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  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
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม    

วิทยาศาสตร์  
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง 
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

      กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

พุธ 1.  น าภาพท่ีสัมพันธ์กัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบ 

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1.  การจับคู่ภาพท่ีสัมพันธ์กัน 
(การสังเกต การจ าแนก และ
การเปรยีบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่าพที่
สัมพันธ์กัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
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 

สถานที่ในโรงเรียน 
  (อาจารย์ปฐิกรณ์  ตุกชูแสง) 

   ห้องเรียนของฉัน   นัน้ขนาดใหญ ่
   ถัดไปไม่ไกล   จะเป็นห้องน้ า 
   สนามดา้นหน้า   เรามาวิ่งกัน 
   หากหกล้มพลัน   ต้องไปห้องพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เกมการศึกษา    
เกมจับคู่ภาพที่สมัพันธก์ัน 

 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  2  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง บุคคลต่างๆ ในโรงเรียน 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………………………………….  วันที่  ……………………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
           1.  บอกบุคคลต่างๆ ในโรงเรียนได้ 

2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
                                                                            ครูใหญ ่

 
 

                             
 
 
                                                   
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

ในโรงเรียนจะมีบุคคลตา่งๆ ในโรงเรียน  ซึ่งแต่ละคนก็ท าหน้าที่แตกต่างกันไป 
 
 
สาระการเรียนรู้  

บุคคลต่างๆ ในโรงเรยีน 
-  ครูใหญ่ 
-  ครูประจ าชั้น 
-  ครูพี่เลี้ยง 
-  นักเรียน 
-  เจ้าหน้าท่ี 
-  คนงานภารโรง 
-  แม่ครัว 

 นักเรียน เจ้าหน้าที ่

 คนงานภารโรง 

      ครูประจ้าช้ัน   แม่ครัว 

บุคคลต่างๆ 
ในโรงเรียน 

ครูพี่เลีย้ง 



 

 

 
 



 

 

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  บอกช่ือบุคคลต่างๆ  
ในโรงเรียนได ้

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

บุคคลต่างๆ ในโรงเรยีน 
 
 
 

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

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

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

 

1.  ครูน านักเรียนไปเดินดู
รอบๆ บริเวณโรงเรียน
และแนะน านักเรียนให ้

      รู้จักกับบุคคลต่างๆ  
ขณะที่ก าลังท างานหรือ
เชิญบุคคลต่างๆ มาพบ 

     นักเรียน 
2.  ครูและนักเรียนสนทนา

เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ ใน
โรงเรียน 

1.  บุคคลต่างๆ
ในโรงเรียน 

2.  แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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

 



 

 

 
 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนที่ประกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา)  (มฐ 5/2  มฐ 
9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 2/1 
มฐ 5/1  มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวรา่งกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตามจังหวะ
เคาะ จังหวะหยดุ  ให้ 
ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครูร่วมกันร้อง
เพลง “บุคคล” และ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง 
“บุคคล” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานท่ี 5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  วางแผน 
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ท า
ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ต่างๆ ในโรงเรยีน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 10/2) 

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

3.   การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน 
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม ้

-  การระบายสีภาพ
บุคคลต่างๆ ใน 
โรงเรียน 

-  การฉีกปะติดภาพ 
บุคคลต่างๆ ใน 
โรงเรียน 

-  การประดิษฐ์ของเล่น
จากเศษวัสด ุ

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/สีไม ้
2.  กระดาษ  100  

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน/แปูงปั้น 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพบุคคลต่างๆ 

ในโรงเรียน 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



 

 

 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มมุสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  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 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พฤหัส 
 
 

1.  เล่นน้ า เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ

ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า การ
เล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นน้ า เล่นทราย (การ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็ก-ใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 2/2) 

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

3.  การแสดงความคดิสร้างสรรค์ 
(การคิด)  (มฐ 11/1) 

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ า เล่น
ทรายที่ถูกต้องและ 

     ปลอดภัย 
3.  นักเรียนเล่นน้ า เล่นทราย

อย่างอิสระ 
 

1.  อุปกรณ์การ
เล่นน้ า 

2.  อุปกรณ์การ
เล่นทราย 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

พฤหัส 1.  น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบ 

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การจับคู่ภาพเหมือน (การสังเกต 
การจ าแนก และการเปรียบ-
เทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 
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  
บุคคล 

                                                   (ไม่ปรากฏ
นามผู้แต่ง) 

   แม่ครัวอยู่ไหน  (ซ้ า)      อยู่นี่จ้ะ  (ซ้ า)     
   สุขสบายดีหรือไร     สุขสบายทั้งกายใจ  
   ไปก่อนละ              สวัสดี        

(ดัดแปลงจากเพลงนิ้วโป้งอยู่ไหน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.  เกมการศึกษา            
เกมจับคู่ภาพ เหมือน 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  2  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง สนามเด็กเล่นของหนู 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………………………………………  วันที่  …………………………………………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
        1.  บอกประโยชน์ของสนามเด็กเล่นได ้

2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 

 
 

ระยะเวลาเรียน     
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ท่ีเรามาเล่นเครื่องเล่นสนามและท ากิจกรรมที่พัฒนาร่างกาย   

 

สาระการเรียนรู้ 
สนามเด็กเล่นของฉัน 
- ประโยชน์ของสนามเด็กเล่น 

 
 
 

ประโยชนข์องสนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่นของฉนั 



 

 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  บอกประโยชน์ของ
สนามเด็กเล่นได ้

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สนามเด็กเล่น
ของฉัน 

1.  การอธิบายความสมัพันธ์ 
สิ่งต่างๆ (การใช้ภาษา)  
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบ-เทียบ)  (มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลีย่นความคดิเห็น  
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 8/1) 

 

1.  ครูน านักเรียนไปเล่นท่ีสนาม
เด็กเล่นของโรงเรียน 

2.  ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นของ
โรงเรียน 

1.  สนามเด็กเล่น 
2.  แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 

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



 

 

 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนที่ประกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ 5/2  มฐ 9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง  (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ 
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1  มฐ 5/1  มฐ 
5/2 มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวรา่งกายอยู ่
กับท่ีและเคลื่อนที่ตาม
จังหวะเคาะ จังหวะ 
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ 
เคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครูร่วมกัน
ร้องเพลง “มีอะไรใน 

      โรงเรียน” และเคลื่อน-
ไหวร่างกายประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง  “มี
อะไรใน 

     โรงเรียน” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 
 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกับสนามเด็ก
เล่นของเรา 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

      (มฐ 10/2) 
2.  การแสดงความคดิ

สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

3.   การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  ( มฐ 10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม  
ดังนี ้

  -  การปั้นอิสระ 
  -  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม ้

  -  การระบายสภีาพ
สนามเด็กเล่นของเรา 

  -  การฉีกปะตดิภาพ
สนามเด็กเล่นของเรา 

  -  การประดิษฐ์ของเล่น
จากเศษวัสด ุ

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/สีไม ้
2.  กระดาษ 100  

ปอนด์/กระดาษโร
เนียว 

3.  ดินน้ ามัน/แปูงปั้น 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพสนามเด็กเล่น

ของเรา 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟูมสะสม

ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร ์
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  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.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  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 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร์ 
 
 

1.  เล่นเกมรถไฟตกราง
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมรถไฟตกราง 
 
 

1.   การเล่นเกมรถไฟตกราง  
(การประสานสมัพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)   

(มฐ 2/1  มฐ 2/2  มฐ 10/1) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ

เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.   แนะน าวิธีการเล่นเกม
รถไฟตกรางที่ถูกต้อง 
และปลอดภัย 

 
 

- 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน                      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

ศุกร์ 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2.  สังเกต  จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานท่ี 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
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       
มีอะไรในโรงเรียน 

  (จักรพงษ์  ปุ้ณขันธ์ุ) 
   ระฆังดังแล้ว  เข้าแถวหน้าเสาธง 
   ทุกคนยืนตรง  เคารพธงชาต ิ
   มีสนามเด็กเล่น  สวยเด่นสะอาด 
   ให้เด็กฉลาด  ออกก าลังกาย 
   มีห้องไว้เรียน  อ่านเขียนสบาย 
   พวกเราหญิงชาย  ใช้สถานท่ีเป็น 

 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

รถไฟตกราง 
วิธีเล่น 
 1.  แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วเข้าแถวตอนลึก 3 แถว 
 2.  แต่ละแถวยืนอยู่ตรงจุดที่ก าหนด โดยให้จดุที่ 1 จุดที่ 2 และจุดที่ 3 ห่างกัน 3 เมตร 
 3.  ให้แต่ละกลุม่เอามือจับเอวคนข้างหน้าต่อกันเป็นรถไฟ เมื่อได้ยนิสัญญาณให้ขบวนรถไฟแล่นออกจาก
สถานี (จุดที่ 1) ไปอ้อมจุดที่ 2 และจุดที่ 3 แล้วกลับมายังจุดที่ 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


