
 

  
 
 
 
ค าอธิบาย 

ชุดแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์  ช้ันอนุบาลปีที่  2  หน่วยท่ี 5 ธรรมชาติรอบตัวเรานี้  มีจุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนเกดิความเข้าใจธรรมชาติรอบตัวเราว่าประกอบด้วยสิง่ที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะอากาศในแต่
ละวัน  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาว  กลางวัน  กลางคืน  และฤดูกาลต่างๆ และมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมท้ังสิง่ที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยการไม่ท าลายและบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น  ในแบบฝึกหดัชุดนี้  นักเรียนจะได้มโีอกาสฝึกทักษะทางด้านภาษาในการฟังจับใจความ  การรู้จัก
พยัญชนะ  ค า  และความหมายของค า  การใช้กล้ามเนื้อมือ  ฝกึความสัมพันธร์ะหว่างกล้ามเนื้อมอืและสายตาใน
การลากเส้น  การรู้จักด้วยพยญัชนะ  ฝึกทักษะทางการคิด  คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ในการสังเกต  การเปรยีบ-
เทียบ  การบันทึกข้อมูล   การจ าแนก  การหาความเหมือนกันหรือแตกต่างกันของสิ่งต่างๆ การปฏิบัติจริง  การ
ทดลอง  การลากเส้น การใช้ทักษะทางการคิดและวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัตจิริง และการฝึกความคิดสร้างสรรค์ใน
การวาดภาพ 

การใช้แบบฝึกหัดนี้เป็นเพียงแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ที่จะใช้ประกอบกับการท ากิจกรรมอื่นๆ   
เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ไปพร้อมๆ กัน 
 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเรียน       

4 สัปดาห ์
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. บอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ  เช่น  ต้นไม ้  น้ า  อากาศ  ดิน  หิน  ทราย เป็นต้น เปน็สิ่งท่ี      
จ าเป็นส าหรับชีวิต  ควรได้รบัการดูแลอนุรักษ์ให้คงอยู่และสวยงามอยู่เสมอ 

2.  บอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบ่งออกเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต ไดแ้ก่ คน  พืช  สัตว์  และสิ่งแวดลอ้มท่ี
ไม่มีชีวิต  เช่น  อากาศ  ทราย  ดนิ  หิน  แร่ธาตุ  เป็นต้น   

 

ธรรมชาติรอบตัวเรา 

ธรรมชาติรอบตัวเรา 
ส่ิงที่มีชีวิต 

ดวงดาว 

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต 

ดวงอาทิตย ์

ดวงจันทร ์

กลางวัน
กลางคืน 

ฤดูกาล 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ลักษณะอากาศในแต่ละวัน 

 น ้า   ดิน     ทราย 

  หิน   อากาศ 

คน 
พืช 

สัตว ์



 

3.  บอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึ้น  เช่น  บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย  ถนนหนทาง  สะพาน  
สวนสาธารณะ  เป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ร่วมกัน  เราควรช่วยกันดูแลบ ารุงรักษา  ไม่ท าลายหรือท าให้ช ารดุเสียหาย 

4.  บอกได้ว่าลักษณะอากาศในแต่ละวันอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
5.  บอกได้ว่าเมฆ  ฝน  ฟูาแลบ  ฟูาร้อง  ฟูาผ่า  รุ้งกินน้ า  เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือลกัษณะ

อากาศที่เราอาจจะพบได้ในแต่ละวัน 
6.  บอกได้ว่าเวลากลางวันเป็นเวลาตั้งแตด่วงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก 
7.  บอกได้ว่าเวลากลางคืนเป็นเวลาตั้งแตด่วงอาทิตย์ตกจนดวงอาทิตย์ขึ้น 
8.  บอกได้ว่าประเทศไทยมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดหูนาว 
9.  บอกได้ว่าคน  พืช  และสัตว์  จะมีการปรับตัวใหเ้ข้ากับฤดูกาล 

 10.  บอกได้ว่าพืชเป็นสิ่งที่มีชีวิต  มีการเจริญเติบโต  มีดอก  มีผล 
             11.  บอกได้ว่าสัตวเ์ปน็สิ่งท่ีมีชีวิต  แบ่งเป็นสัตว์ที่มี  2  ขา  4  ขา  หรือสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนบก  สัตว์ที่
อาศัยอยู่ในน้ า  สัตว์ปีก  สัตวเ์ลื้อยคลาน  สตัว์ครึ่งน้ าครึ่งบก  และแมลง 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 1.  สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ  เช่น  ต้นไม้  สตัว์  น้ า  อากาศ  ดนิ  หิน  ทราย เป็นต้น  เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับชีวิต  ควรไดร้ับการดูแลอนุรักษ์ให้คงอยู่และสวยงามอยู่เสมอ 
 2.  ธรรมชาตริอบตัวเราแบ่งออกเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต  ได้แก่  คน  พืช  สัตว์  และสิ่งที่ไม่มีชีวิต  เช่น  ภูเขา   
แม่น้ า  ทะเล  ทราย  ดิน  หิน  น้ า  แร่ธาตุ  เป็นต้น 
 3.  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ถนนหนทาง  สะพาน  สวนสาธารณะ  เป็น
สิ่งที่ทุกคนใช้ร่วมกัน  เราควรช่วยกันดูแลบ ารุงรักษา  ไม่ท าลายหรอืท าให้ช ารุดเสียหาย 
 4.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นลกัษณะอากาศท่ีเราอาจจะพบได้ในแต่ละวัน  ได้แก่  เมฆ  ฝน  ฟาูแลบ  
ฟูาร้อง  ฟูาผ่า  รุ้งกินน้ า  ลักษณะอากาศในแต่ละวันอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
 5.  เวลากลางวัน  กลางคืน  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เวลากลางวันเป็นเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตยข์ึ้นจน
ดวงอาทิตย์ตก  เวลากลางคืนเป็นเวลาตั้งแตด่วงอาทิตย์ตกจนดวงอาทิตย์ขึ้น 
 6.  ฤดูกาล  คือ  อากาศท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนไปในรอบ  1  ปี  ในประเทศไทยมี 3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  
และฤดูหนาว 
 7.  คน  พืช  และสัตว์  จะมีการปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาล 
 8.  พืชหรือต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิต  มีการเจริญเติบโต  มีดอก  มีผล  เราใช้พืชท าอาหาร  ยา  เครื่องนุ่งห่ม  
ที่อยู่อาศัย 
 9.  สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิต  แบ่งเป็นสัตว์ที่มี  2  ขา  4  ขา  หรือสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนบก  สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ า  
สัตว์ปีก  สัตวเ์ลื้อยคลาน  สตัว์ครึง่น้ าครึ่งบก  แมลง  สัตว์มีประโยชน์ต่อเรา  คือ  เป็นเพื่อน  เป็นอาหาร  ใช้งาน 
 
 
สาระการเรียนรู้ 

1.  รู้จักกับธรรมชาตริอบตัวเรา (1) 
2.  รู้จักกับธรรมชาตริอบตัวเรา (2) 
3.  สิ่งที่มีชีวิต (1) : คน 
4.  สิ่งที่มีชีวิต (2) : พืช 
5.  สิ่งที่มีชีวิต (3) : สัตว ์
6.  สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (1)  :  แร่ธาต ุ
7.  สิ่งทีไ่ม่มีชีวิต  (2)  :  น้ า 
8.  สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (3)  :  อากาศ  (ลม) 
9.  สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (4)   :  ดิน  หิน  ทราย 

  10.  สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (5)   :  ไฟ 



 

  11.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (1)  :  สภาพอากาศ 
  12.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (2)  :  ฝนตก 
  13.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (3)  :  ฟูาแลบ 
  14.  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(4)  :  ฟูาผ่า 
  15.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (5)  :  รุ้งกินน้ า 
  16.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (6)  :  กลางวัน 
  17.  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(7)  :  กลางคืน 
  18.  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(8)  :  ฤดูร้อน 
  19.  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(9)  :  ฤดูฝน 
  20.  ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(10)  :  ฤดูหนาว 
  21.  พืชที่เรารู้จัก 
  22.  ส่วนต่างๆ ของพืช 
  23.  สิ่งที่ท าให้พืชเจริญเติบโต 
  24.  ประโยชน์ของพืช 
  25.  การดูแลรักษาพืช 
  26.  สัตว์ที่เรารู้จัก  (1) 
  27.  สัตว์ที่เรารู้จัก  (2) 
  28.  ประโยชน์ของสัตว์ 
  29.  บ้านของสัตว์ 
  30.  การดูแลรักษาสตัว ์

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

1.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
     กิจกรรมเสริมประสบการณ์เปน็กิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรยีนรู้  การท างานรว่มกัน  

ฝึกการคดิ  ฟัง  พูด  สังเกต  ตลอดจนการแก้ปญัหาโดยให้นักเรียนนั่งกับพ้ืนเป็นวงกลมหรือตัวยู  ครกูับ     นักเรียน
ท ากิจกรรมร่วมกัน   กิจกรรมเสนอแนะมีดังต่อไปนี้  

 -  การสนทนา  :  ให้นักเรียนดูภาพ  พูดและคุยเกี่ยวกับภาพ  และใช้ค าถามแบบปลายเปดิ  ให้
นักเรียนแสดงความคดิเห็น  เปรียบเทียบจากการดูภาพ  (ครูหรือนกัเรียนน ามา)  สนทนาเกี่ยวกับภาพ  เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้ถาม – ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาตริอบตัวเรา 

 -  การเล่านิทาน  :  ครูเล่านทิาน  หลังจากนั้นมีการถามเกีย่วกับนิทาน  หรือให้บอกความรู้สกึ/ 
ความคิดเกีย่วกับนิทานที่เล่าให้ฟัง  

    -  การปฏิบัติจริง :  ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยการปฏบิัติจริง เช่น การจัดกลุ่ม การ
จัดประเภท การเพาะปลูก  การท าอาหาร  ให้นักเรียนฝึกช่วยตนเองในการรักษาความสะอาดร่างกาย  เช่น ล้างมือ 
แปรงฟัน  การรับประทานอาหาร  การยกสิ่งของ   การหยิบสิ่งของ  การเข้าแถวรับถาดอาหาร  การเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ   การเข้าห้องน้ า   การนอนพักผ่อน   การดื่มน้ า  การดืม่นม  เป็นต้น 
 -  การท าโครงงาน  :  โครงงานหน่วยธรรมชาตริอบตัวเรา 

2.  กิจกรรมดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะ 



 

กิจกรรมดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรยีนเคลื่อนไหว  โดยคิดท่าทางขึ้นเอง  
อาจจะใช้อุปกรณ์ประกอบได้  เช่น  ห่วงหวาย  แถบผ้า  กระดาษ   ริบบิ้น  เป็นต้น  โดยให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่าง
อิสระ  เคลื่อนไหวเป็นวงกลม  หรือกระจายภายในห้องเรียน  หรือกระจายเป็นคู่ๆ  สร้างบรรยากาศอย่างเป็นอิสระ  
ให้นักเรียนเกดิความรู้สึกอบอุ่น  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไม่มีการบังคับ  แต่ครูช้ีแนะได้  กิจกรรมนี้ควรจะใช้เพลง
ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีเรียน  ดังนี ้

-  การเคลื่อนไหวตามจังหวะแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ โดยครูเคาะจังหวะให้นักเรียนเคลื่อนไหว 
ไปรอบๆ  เป็นวงกลมเมื่อได้ยินสญัญาณ  ถ้าหยดุเคาะใหห้ยุดนิ่ง  ในขณะที่เคลื่อนไหวไปรอบๆ  นักเรียนจะท า         
ท่าทางอย่างไรก็ไดต้ามอสิระ 

-  การเคลื่อนไหวตามเพลง  โดยท าท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ   
-  ให้นักเรียนท่องค าคล้องจองตามคร ู
-  ครูให้นักเรียนฟังเพลง  ร้องเพลง และเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง โดยจับมือกันเป็นวงกลม  เดิน 

ตามจังหวะเพลงหรือเสียงกลอง      
3.  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์    

ให้นักเรียนท างานศิลปะต่างๆ รวม 4 งานคือ งานสี งานปั้น งานกระดาษ และงานประดิษฐ์ตาม
จินตนาการ  และตามครูก าหนดดงันี้ 

-  การปั้นดินน้ ามัน การปั้นแปูง การปั้นดินเหนยีว การปั้นข้ีเลื่อย 
-  การวาดภาพอย่างอิสระ หรือตามที่ก าหนดโดยใช้สีเทียน สีน้ า สไีม้ สีชอล์ก  
-  การละเลงภาพด้วยนิ้วมือ 
-  การปั๊มภาพด้วยหยวกกล้วย ใบไม้  
-  การพิมพ์ภาพเป็นรูปต่างๆ 
-  การต่อเติมภาพที่ก าหนดให ้
-  วาดภาพนิทานที่ฉันชอบ  
-  การฉีกตัดปะกระดาษเป็นรูปตา่งๆ 
-  การประดิษฐ์เศษวัสดุและกระดาษเป็นของเล่น ของใช้ 

4.  กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ  ประกอบด้วย ช้ันวางหนังสือ หนังสือภาพ หนังสือนิทานต่างๆ วิทยุเทป เทป  

หูฟัง เอาไว้ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือ  ดูภาพ  ฟังนิทานและเพลง   
-  มุมสังคมศึกษา  เช่น หุ่นจ าลอง หุ่นนิ้วมือ บุคคลต่างๆ ในชุมชน สัญญาณจราจร เป็นต้น เอาไว้ให้ 

นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมต่างๆ รอบตัว 
-  มุมคณิตศาสตร์  เช่น เครื่องช่ัง ตวง วัด เข็มทิศ แม่เหล็ก  แก้วตวง ช้อนตวง เป็นต้น  เอาไว้ให้      

นักเรียนได้ทดลอง จัดกลุ่ม และแยกประเภท    
-  มุมธรรมชาติ  ได้แก่ มุมที่จัดวางวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช แว่นขยาย เป็นต้น  

เอาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง 
-  มุมบทบาทสมมติ  :  มุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า  ในเด็กเล็กๆ  ถ้ามีสิ่งของประกอบการเล่นบทบาท

สมมติจะท าให้นักเรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น  ครูอาจขอบริจาคเสื้อหมอ  (ของใหม่เพราะถ้าของใช้แล้วอาจมีเช้ือโรค)  หมวก
ทหาร  พยาบาล  ต ารวจ  จากผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติ 

-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์ / มุมบล็อก  เช่น ขวดเกลียวพร้อมฝาขนาดใหญ่หลายๆแบบ ภาพตัดต่อ ลูกปัด
สวมแกนไม้ พลาสติกสร้างสรรค์ ไม้บล็อก เป็นต้น   เอาไว้ให้นักเรียนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา 
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สมุดระบายสี สีไม้ สีชอล์ก สีเทียน เป็นต้น เอาไว้ให้นักเรียนฝึกจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

-  มุมดนตรี เช่น เครื่องเคาะจังหวะ เครื่องเล่นอัดเทปที่อัดเสียงได้ เป็นต้น เอาไว้ให้นักเรียนพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

5.  กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 



 

-   การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
-   การเล่นน้ า  การเล่นทราย 
-   การละเล่นของไทย   
ก่อนท่ีจะเล่นต้องมีการตกลงกติกาและข้อปฏิบตัิต่างๆ  และการเรียนรู้วิธีการเล่นท่ีปลอดภัย 

6.  เกมการศึกษา 
 -   เกมภาพตัดต่อ 
 -   เกมจับคู่ภาพเหมือนกัน 
 -   เกมเรียงล าดับภาพ 
 -   เกมเปรียบเทียบขนาด 
 -   เกมเรียงล าดับเหตุการณ ์
 -   เกมโดมิโน 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-   การระบายสภีาพ 
-   การต่อเติมภาพ 
-   การลากเส้นโยงภาพ 

 การประเมินผล 

 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
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 ์    
5 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   ครูผู้สอนควรปรับเพ่ิมเติมและลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับสาระที่สอนและกิจกรรม 

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

           นรู้ธรรมชาติรอบตัวเรา          ประสบการณ์รายวัน   
จ านวนเวลาเรียน  6  สัปดาห์  รวม  30 แผน 

วันเรียนที ่ หัวข้อสาระการเรียนรู้ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

รู้จักกับธรรมชาติรอบตัวเรา (1) 
รู้จักกับธรรมชาติรอบตัวเรา (2) 
สิ่งที่มีชีวิต (1) : คน 
สิ่งที่มีชีวิต (2) : พืช 
สิ่งที่มีชีวิต (3) : สัตว ์
สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (1)  :  แร่ธาตุ 
สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (2)  :  น้ า 
สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (3)  :  อากาศ  (ลม) 



 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (4)   :  ดิน  หิน  ทราย 
สิ่งที่ไม่มีชีวิต  (5)   :  ไฟ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (1)  :  สภาพอากาศ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (2)  :  ฝนตก 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(3)  :  ฟูาแลบ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ(4)  :  ฟูาผ่า 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (5)  :  รุ้งกินน้ า 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (6)  :  กลางวัน 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (7)  :  กลางคืน 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (8)  :  ฤดูร้อน 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (9)  :  ฤดูฝน 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (10)  :  ฤดูหนาว 
พืชที่เรารู้จัก 
ส่วนตา่งๆ ของพืช 
สิ่งที่ท าให้พืชเจริญเติบโต 

 ประโยชน์ของพืช 
 การดูแลรักษาพืช 
 สัตว์ที่เรารู้จัก  (1) 
 สัตว์ที่เรารู้จัก  (2) 
 ประโยชน์ของสัตว ์
 บ้านของสัตว์ 
การดูแลรักษาสตัว ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1  

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  20   ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต  เร่ือง รู้จักกับธรรมชาติรอบตัวเรา 

สาระที่  3 ธรรมชาติรอบตัว 
สอนโดย …………………………………………………... วันที่  ………………………………………………… 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

ธรรมชาตริอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวติและสิ่งที่ไมม่ีชีวิต 
 
สาระการเรียนรู้ 

ธรรมชาตริอบตัวเรา 
-  สิ่งที่มีชีวิต 
-สิ่งที่ไม่มีชีวติ

ส่ิงที่มีชีวิต ส่ิงที่ไม่มีชีวิต ธรรมชาติ    
รอบตัวเรา 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

1 1. เข้าใจธรรมชาติ
รอบตัวเรา 

2. สนทนา
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ธรรมชาตริอบตัว
เรา   
 -  สิ่งที่มีชีวิต 
 -  สิ่งที่ไม่มีชีวิต 

1. การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  
(การใช้ภาษา) (มฐ 
9/1) 

2. การเปรยีบเทียบ
ความเหมือน  
ความแตกต่าง 
(การสังเกต การ
จ าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ )      
(มฐ 10/1) 

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

 

1. ครูพานักเรยีนไปเดิน
ชมธรรมชาตริอบๆ 
โรงเรียน 

2. สนทนาเกี่ยวกับ
ธรรมชาตริอบตัวเรามี
ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่
ไม่มีชีวิต 

3. นักเรียนน าสิ่งของ
ต่างๆ ท่ีเก็บได้ใน
บริเวณโรงเรียนมาวาง
ลงในกระดาษที่ครูท า
เป็นช่องเขียนว่าสิ่งท่ีมี
ชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต 

1. ธรรมชาติ
รอบตัว 

2. สิ่งของที่เก็บได ้

1. การสั ง เกต
กา ร มี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ                                                                                                                                                                
 



 

 

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 (การ
ใช้ภาษา) (มฐ 5/2) 

2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  (การทรงตัว
และการ ประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 
2/1 มฐ 5/2 มฐ 
11/2) 

3. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตร)ี 
(มฐ 2/1) 

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด  
ให้ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง  “คน พืช 
และสตัว”์ และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2. เพลง  “คน พืช 
และสตัว”์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. ร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

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

 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
ได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค ์

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ธรรมชาตริอบตัวเรา   

1. การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัต ิ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

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

3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน 

      ผลงาน(การคิด) 
     (มฐ11 /1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจใน กิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่มดังนี ้
-   ปั้นแปูงตามจินตนาการ 
-   วาดภาพสีน้ า/สีเทียน

ตามจินตนาการ 
-   พิมพ์ภาพด้วยใบไมเ้ป็น

รูปต่างๆ  
-   ประดิษฐ์ภาพจากเมล็ด

พืช กิ่งไม้ ใบไม ้
2.  นักเรียนน าเสนอ 
 ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น 
2. อุปกรณ์ส าหรับ

วาดภาพ/พิมพ์
ภาพ เช่น  
กระดาษวาดเขียน 
สีไม้ สีน้ า   พู่กัน 
จานสี  กาว  ใบไม้ 
เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ส าหรับ
ประดิษฐภ์าพ เช่น 
กระดาษวาดเขียน 
เมลด็พืช ใบไม้ 
กาว เป็นต้น 

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค ์
4. การตรวจ      

ผลงาน 
5. การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศลิปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 

 

 

 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
 
 
 

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3. เอื้อเฟ้ือ           

แบ่งปันและ      
รอคอยได ้

4. เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

4. กิจกรรมการ  
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์

-   มุมภาษา/           
มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
-  มุมดนตร ี

 
 

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม)   (มฐ 8/1) 

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

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

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

  

1. นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ   ดังนี ้
-    มมุภาษา/มุมหนังสอื 
-    มมุสังคมศึกษา 
-     มมุคณติศาสตร ์
-    มมุธรรมชาต ิ
-    มมุบทบาทสมมต ิ
-    มมุสมัผสัสร้างสรรค์/     

มุมบล็อก 
-    มมุศลิปะสรา้งสรรค ์
-    มมุดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อืน่ได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ  
 
 
 

  



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นน้ าและเล่น
ทรายได ้

2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ าและการ
เล่นทราย 
 

1. การเล่นน้ าและเล่น
ทราย (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 
2/2) 

2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1) 

3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)  

     (มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นน้ า
และเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่นน้ า
และเล่นทรายอย่าง
อิสระ 

 

1. อุปกรณ์การเล่น
น้ า 

2. อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 
 
 
 
 

 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น าภาพมาต่อเป็น
ภาพที่สมบรูณไ์ด ้

2. สังเกต จ าแนกและ
เปรียบเทยีบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตดัต่อธรรม-
ชาติรอบตัวเรา 

1. การต่อภาพ (การ
สังเกต  การจ าแนก
และการเปรียบ-
เทียบ) (มฐ 10/1) 

2. การเก็บของเล่นเขา้ที่ 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อธรรมชาติ
รอบตัวเรา 

2. นักเรียนเล่นเกมภาพ 
ตัดต่อธรรมชาตริอบตัว 

      เรา 
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่น 
 

เกมภาพตดัต่อธรรมชาติ
รอบตัวเรา 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจ      

ผลงาน 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

 





 

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 
คน พืช และสัตว ์

   (รศ.ดร.เยาวพา  เดชะคุปต์) 
               คน พืช และสัตว ์       ต้องหายใจกินอาหาร 

เคลื่อนไหว และมีลูกหลานได้  เจริญเติบโต 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา   
 

  

 

 เกมภาพตัดต่อธรรมชาติรอบตัวเรา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  20   ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต  เร่ือง รู้จักกับธรรมชาติรอบตัวเรา ( 2 ) 

สาระที่  3  ธรรมชาติรอบตัว 
สอนโดย …………………………………………………… วันที่  ……………………………………… 

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

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

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์          
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ธรรมชาตริอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวติและสิ่งที่ไมม่ีชีวิต 
 
สาระการเรียนรู้ 

ธรรมชาตริอบตัวเรา 
 -  สิ่งที่มีชีวิต 

-  สิ่งที่ไม่มีชีวิต 

ส่ิงที่มีชีวิต ส่ิงที่ไม่มีชีวิต 
ธรรมชาติ
รอบตัวเรา 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

2 1. รู้จักกับธรรม-ชาติ
รอบตัวเราที่เป็น
สิ่งที่มีชีวิตและสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ 

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ธรรมชาติรอบตัวเรา 
-  สิ่งที่มีชีวิต 
-  สิ่งที่ไม่มีชีวิต 

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

2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทยีบ)  

     (มฐ 10/1) 
3. การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) 

      (มฐ 8/1) 

1. ทบทวนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเราทั้ง
สิ่งที่มีชีวิตเเละสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต 

2. ให้นักเรียนแยกบัตรภาพ
ธรรมชาติรอบตัวเราทั้ง
สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มี
ชีวิตที่ครูแจกให ้

บัตรภาพธรรมชาติ
รอบตัวเรา 
 
 

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน        กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

 

 
  



 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ฟัง 

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. ร้องเพลงได้ 

4. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได้ 

2.  กิจกรรมดนตรี  
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว 

อยู่กับทีป่ระกอบ 
เพลง  

 

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

2. การเคลื่อนไหวอยูก่ับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง   (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 
2/1 มฐ 5/1 5/3) 

3. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี) (มฐ 
5/2) 

 

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กบัที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุดให้ทุกคนหยุด
การเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “ธรรม-
ชาติ” และเคลื่อนไหว 
ร่างกายตามจินตนาการ 

      ประกอบเพลง  

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง “ธรรมชาติ” 

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว   ตาม

จังหวะและจินตนาการ
ประกอบเพลง 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที ่5.1สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที5่.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที5่.3รักการออกก าลังกาย 

 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้

การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน 
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จ
ได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ธรรมชาตริอบตัวเรา 
(2) 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัต ิ (การเรยีนรู้
ทางสังคม)(มฐ 10/2) 

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

3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน         
ผลงาน (การคิด) 

4.  (มฐ 10/1 ) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่มดังนี้ 
-  ป้ันแปูงตามจินตนาการ 
-  ละเลงสดี้วยนิ้วมือตาม

จินตนาการ 
-  พับกระดาษตาม

จินตนาการ 
    แล้วระบายส ี

2. นักเรียนน าเสนอผลงานที่
ได้ปฏิบัต ิ

1. แปูงปั้น 
2. อุปกรณ์ส าหรับ

ละเลงสี เช่น  
กระดาษ 100 
ปอนด์  สีน้ า      
พู่กัน จานสี  
กาว  เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ส าหรับ
พับกระดาษ 
เช่น กระดาษ 

      สีไม้ สีเทียน                                           
เป็นต้น 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมสะสมผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปญัหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
  
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

ร 



 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม               
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการ

เล่นได้ 
3. เอื้อเฟื้อ           

แบ่งปันและ      
รอคอยได้ 

4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-  มุมดนตรี 

 
 

1.  การเล่นร่วมกับ 
     ผู้อื่น (การเรียนรู้  
     ทางสังคม) (มฐ       

8/1) 
2.  การแก้ปัญหาใน  
     การเล่น (การเรียนรู้ 

ทางสังคม) (มฐ 10/2) 
3.  การเอื้อเฟือ้  แบ่งปัน

และรอคอย (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี้ 
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-   มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.   การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การปฏิบัติตาม   

ข้อตกลง 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที4่.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที8่.1เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
มาตรฐานที1่0.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 

วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่น 
สนามได ้

2.  เล่นร่วมกับ 
ผู้อื่นได ้

3.  รักษาความ 
ปลอดภัยของ 
ตนเองและผู้อื่น 
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ 
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1) 

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

3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภยั)  

     (มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 
 

 

 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. สังเกตภาพท่ี    
เหมือนกันได ้

2. สังเกต จ าแนก
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

6. เกมการศึกษา เกมสังเกต
รายละเอียดของภาพ 

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

2. การเก็บของเล่นเขา้
ที ่(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
สังเกตรายละเอียดของ
ภาพ 

2. นักเรียนเล่นเกมสังเกต
รายละเอียดของภาพ 

3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

 

เกมสังเกต
รายละเอียดของ
ภาพ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 
 

 

 



 

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 
ธรรมชาติ 

   (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
 

                                         ในท้องน้ าเราเห็น
ฝูงปลา 

 ในท้องนาเราเห็นรวงข้าว 

ในท้องฟูาเราเห็นดวงดาว  ในปุาเขาเห็นหมูไ่ม้งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา         
 
 

เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  20   ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต  เร่ือง สิ่งที่มีชีวิต ( 1 ) : คน 
สาระที่ 3  ธรรมชาติรอบตัว 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
  
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

คนเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต 
 
สาระการเรียนรู้ 

สิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ คน พืช  และสัตว์

คน 

พืช สัตว ์สิ่งที่มีชีวิต 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

3 1. บอกได้ว่าคน
เป็นสิ่งที่มีชีวติ 

2. สนทนา
แลกเปลีย่น
ความ 

    คิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สิ่งที่มีชีวิต (1) : คน  1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1) 

2. การเปรยีบเทียบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)       
(มฐ 10/1) 

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

1. สนทนาว่าคนเป็นสิ่งที่มี
ชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ คน
สามารถเดินได้ วิ่งได้ หยิบ
จับสิ่งของได้ แต่ต้อง             

      ระมัดระวังอุบัติเหตุ 
2. ร่วมกันร้องเพลง “ดอกไม้

สดส”ี แล้วให้นักเรียนยืน
เป็นวงกลม โดยหา
อาสาสมคัร 1 คน มาน าการ
เคลื่อนไหวร่างกายตามใจ
ชอบ และให้เพื่อนคนอื่นๆ 
ท าตาม 

1. เพลง 
      “ดอกไม้สด 
      สี” 
2. ภาพคน 
 
 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ  
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วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ 

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได้ 
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได้ 

2.  กิจกรรมดนตรี   
 การเคลื่อนไหว 
 และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวอยูก่ับ

ที่ประกอบเพลง  
 

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

2. การเคลื่อนไหวอยูก่ับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 
2/1 มฐ 5/1 5/3) 

3. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี)    (มฐ 
5/2) 

 

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับทีแ่ละเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอยา่งอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุดให้ทุกคนหยุด
การเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง“ดอกไม้สด
สี” และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบเพลง  

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง  “ดอกไม้สด

สี” 

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวตาม

จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที5่.1สนใจและมีความสุขกบัศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
 มาตรฐานที5่.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที5่.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที9่.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

 

 
 

 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน 
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จ
ได ้

 

3.  กิจกรรม 
 ศิลปะสร้าง-

สรรค ์

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สิ่งที่มีชีวิต (1) : คน 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัต ิ(การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 
10/2) 

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

3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน 

      ผลงาน (การคิด)  
(มฐ 10/1 ) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่   ดังนี ้
-  ป้ันแปูงตาม  

จินตนาการ 
-  เปุาสีเป็นรูปต่างๆ ตาม

จินตนาการ 
-  ปั๊มภาพจากตรายาง/

วาดภาพ ระบายสสีิ่งที่
มีชีวิต 

2.  นักเรียนน าเสนอ 
 ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น 
2. อุปกรณ์ส าหรับ

เปุาสี เช่น  
กระดาษ 100 
ปอนด์ สีน้ า        
พู่กัน จานสี    
เป็นต้น 

3. อุปกรณ์ปั๊มภาพ
จากตรายาง/
วาดภาพ 
ระบายสี  เช่น 
ตรายางรปู
ต่างๆ กระดาษ 
สีไม้ สีเทียน 
เป็นต้น 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมสะสม 
      ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง  
 
 



 

วันที่ 

จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

 
 
 
 

1. เล่นร่วมกับ        
ผู้อื่นได้ 

2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได้ 

3. เอื้อเฟื้อ           
แบ่งปันและ        
รอคอยได้ 

4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ 
 เล่นตามมมุ

ประสบ การณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/         มุม
หนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-   มุมดนตรี 

 
 

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

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

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

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

 

1. นักเรียนเลือกเล่นตามมุมต่างๆ   
ดังนี้ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่น 
 เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1. การสังเกตการม ี
     ส่วนรว่มใน 
     กจิกรรม 
2. การสนทนา 
3. การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที8่.1เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 
มาตรฐานที1่0.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
  
 
 

 

 
 



 

วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับ         

ผู้อื่นได ้
3. รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ 
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 

1. การเล่นทราย (การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 
12/2) 

2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1) 

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

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่นทราย
อย่างอิสระ 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 

 

 
หน

่วย
ที่ 

5 ธ
รร

มช
าต

ิรอ
บต

ัวเร
า 

 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 
 
 

วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น าภาพมาต่อ
เป็นภาพที่
สมบูรณไ์ด ้

2. สังเกต จ าแนก
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตดัต่อ 1. การต่อภาพ (การ
สังเกต  การจ าแนก
และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2. นักเรียนเล่นเกมภาพตดัต่อ 
3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่น 
 

เกมภาพตดัต่อ 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 
 

 

 

 

 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  ระบายสภีาพ 
-  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 
           

   (อาจารย์ฉันท์   ข าวิไล) 
 

                                                 ดอกไม้สดส ี  ผีเสื้อสดสวย 
แสงแดดส่องด้วย  ช่วยให้ฉันเพลิดเพลิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

2.  เกมการศึกษา  
 

เกมภาพตัดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  20   ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต  เร่ือง สิ่งที่มีชีวิต ( 1 ) : พืช 
สาระที่  3  ธรรมชาติรอบตัว 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน   
  1  วัน 
  
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิต  
   
สาระการเรียนรู้ 

สิ่งที่มีชีวิต ได้แก่  คน  พืช และสตัว์ 

คน 

พืช 
สัตว ์สิ่งที่มีชีวิต 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

4 1. บอกได้ว่าพืชเป็น
สิ่งที่มีชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลี่ยนความ 

    คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสรมิ 
ประสบการณ ์

สิ่งที่มีชีวิต (2) : พืช 1. การอธบิายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

2. การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทยีบ)       
(มฐ 10/1) 

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

1. ครูพานักเรียนเดิน
บริเวณรอบๆ โรงเรียน
เพื่อดูต้นไม้ชนิดต่างๆ 
แล้วสนทนาเกีย่วกบั
การเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ 

2. ครูให้นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างต้นไม้ที่รู้จัก 

แบบฝึกหัด 
 
 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

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

 

 



 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที2่.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
 มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที ่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่
กับที่และ
เคลื่อนไหว
เคลือ่นที่ได้ 

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. ร้องเพลงได้ 
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได้ 

2.  กิจกรรมดนตรี   การ
เคลื่อนไหว และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวอยูก่ับ

ที่ประกอบเพลง  
 

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

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

3. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี) (มฐ 
2/1) 

 

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง 
“ธรรมชาติ” และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง  

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง  “ธรรมชาต”ิ 

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวตาม

จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง 

 
 



 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม               
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน 
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จ
ได ้

 

3.  กิจกรรม 
 ศิลปะสร้าง-

สรรค ์

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่ง
ที่มีชีวิต (2) : พืช 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัต ิ (การเรยีนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

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

3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน 

    ผลงาน (การคิด)                
(มฐ11 /1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
- ป้ันแปูงตามจินตนาการ 

    - หยดสตีามจินตนาการ 
    -ระบายสีภาพคน 

พืช  สัตว์ 
2. นักเรียนน าเสนอ 
 ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น 
2. อุปกรณ์ส าหรับ

หยดสี เช่น  
กระดาษ 100 
ปอนด์ สีน้ า        
พู่กัน จานสี    
เป็นต้น 

3.  อุปกรณ์ส าหรับ   
     วาดภาพ เช่น  
     กระดาษ 100  
     ปอนด์ สีไม้               
     สีเทียน เป็นต้น 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
  
 

 
 
 
 



 

วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
 
 
 

1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ 
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได้ 
3. เอื้ อ เฟื้อ    แบ่งปัน

และรอคอยได้ 
4. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ

เลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ 
 เล่นตามมมุ
 ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/         
 มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-  มุมดนตรี 

 
 

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

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

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

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

 

1. นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ ดังนี้ 
-   มุมภาษา/          

มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-   

สรรค์ 
-   มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของ 
 เล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ

แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1. การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
  
 

 

 
 



 

วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นน้ าได ้
2. เล่นร่วมกับ         

ผู้อื่นได ้
3. รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อืน่
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ 
 เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 
 

1. การเล่นน้ า(การทรง
ตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 
12/2) 

2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1) 

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

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี
ถูกต้องและปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่นน้ าอย่าง
อิสระ 

 

อุปกรณ์การเล่นน้ า 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 
 

 

 
 



 

 
วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได ้

2. สังเกต จ าแนก
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน 

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

2. การเก็บของเล่นเขา้
ที ่(การเรียนรู้ทาง
สงัคม) (มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพที่เหมือนกัน 

2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพ
ที่เหมือนกัน 

3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

 

เกมจับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  ระบายสภีาพ 
-  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 
ธรรมชาติ   

 (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
 

                                         ในท้องน้ าเราเห็น
ฝูงปลา 

 ในท้องนาเราเห็นรวงข้าว 

ในท้องฟูาเราเห็นดวงดาว  ในปุาเขาเห็นหมูไ่ม้งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา       
 
 
 

เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  20   ชื่อหน่วย สิ่งมีชีวิต  เร่ือง สิ่งที่มีชีวิต ( 1 ) : สัตว ์
สาระที่  3  ธรรมชาติรอบตัว 

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

1.  บอกได้ว่าสัตว์เป็นสิ่งท่ีมีชีวิต 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้ สตัว์  และสิ่งของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน   
  1  วัน 
  
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 สัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิต  
   
สาระการเรียนรู้ 

สิ่งที่มีชีวิต ได้แก่  คน  พืช  และสตัว์

คน 

พืช สัตว ์สิ่งที่มีชีวิต 



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

5 1. บอกได้ว่าสตัว์
เป็นสิ่งที่มีชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลีย่น
ความ 

     คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม 
ประสบการณ์ 

สิ่งที่มีชีวิต (3) : สัตว ์ 1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ   (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1) 

2. การเปรยีบเทียบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)       
(มฐ 10/1) 

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

1. สนทนาว่าสัตวเ์ป็นสิ่งที่มี
ชีวิต เคลื่อนไหวได้ 
ต้องการอาหาร และ
ต้องการที่อยู่อาศัยเหมือน
คน 

2. ร่วมกันร้องเพลง “สัตว์
น้อย” แล้วให้นักเรียนท า
ท่าทางประกอบตาม
จินตนาการ 

3. ครูให้นักเรียนดูสารคดี
ชีวิตสัตว์ และช่วยกัน
สรุปว่าสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิต 

1. เพลง“สัตว์
น้อย” 

2.  แบบฝึกหัด 
 
 
 
 

1.   การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 

 
หน

่วย
ที่ 

5 ธ
รร

มช
าต

ิรอ
บต

ัวเร
า 

 



 

 1.  เคลื่อนไหวอยูก่ับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3.  ร้องเพลงได้ 
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได้ 

2.  กิจกรรมดนตร ี 
 การเคลื่อนไหว
 และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ

ที่ประกอบเพลง  
 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 2/1 
มฐ 5/2 มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี) (มฐ 
2/1) 

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับทีแ่ละ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “สัตว์
น้อย” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะจังหวะ 
2.  เพลง “สัตว์น้อย” 

1.  การสังเกตการ  
    มีส่วนร่วมใน          
    กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว   
     ตามจังหวะและ 
     จินตนาการ 
     ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
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า 

 



 

 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและ 
ลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม 
ความคิดสร้าง 
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงาน 
ของตนที่ส าเร็จ
ได ้

 

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สิ่งที่มีชีวิต (3) : สัตว ์

1.  การวางแผน ตัดสิน 
ใจและลงมือปฏิบัต ิ 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1) 

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

3.   การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน       
ผลงาน (การคิด)  

(มฐ11 /1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้

    -  ป้ันแปูงตาม
จินตนาการ 

    -  ระบายสภีาพสตัว์
ต่างๆ 

2. นักเรียนน าเสนอ 
ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1.  แปูงปั้น 
2.  อุปกรณ์ส าหรับ

วาดภาพ เช่น 
กระดาษ 100 
ปอนด์ สีไม้               
สีเทียน เป็นต้น 

1. การสังเกต การมี
ส่วนร่วม 

    ในกิจกรรม 
2. การสนทนา 
3. ความคิด 

 สร้างสรรค ์
4. การตรวจ 

 ผลงาน 
5. การประเมิน 

จากแฟูมสะสม         
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 

วันที่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 



 

 
 
 
 

1. เล่นร่วมกับ          
ผู้อื่นได้ 

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได้ 

3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได ้

4.  เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ 
 เล่นตามมมุ
 ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

-   มุมภาษา/         มุม
หนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณติศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-  มุมดนตรี 

 
 

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

2.  การแก้ปัญหาใน การ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม)        (มฐ 10/2) 

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ ดังนี้ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการมีส่วน
ร่วมใน      กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 

วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
 

 



 

 1.  เล่นเกมฉันว่าย
น้ าได ้

2.  เล่นร่วมกับ 
ผู้อื่นได ้

3.  รักษาความ 
ปลอดภัยของ 
ตนเองและผู้อื่น 
ขณะเล่นได ้  

5.  กิจกรรมการ 
เล่นเกมกลาง       
แจ้ง 

การเล่นเกมฉันว่ายน้ า
ได ้
 

1.  การเล่นเกมฉันวา่ย
น้ าได้ (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)   
(มฐ 12/2) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1) 

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อ 
 ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม
ฉันว่ายน้ าได้ที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่น เล่น
เกมฉันว่ายน้ าได้อย่าง
อิสระ 

- 
 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม         

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม               
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 



 

 1.  จับคู่ภาพที่
เหมือนกันได ้

2.  สังเกต จ าแนก 
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน 

1.  การจับคูภ่าพ (การ 
สังเกต  การจ าแนก
และการเปรียบ-
เทียบ) (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการ 
เล่นเกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคูภ่าพ
ที่เหมือนกัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

 

เกมจับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 



 

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  ระบายสภีาพ 
-  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 
  สัตว์น้อย                

            (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

ลูกแมวกระโดดขึ้นลง  ลูกนกโผผกข้ึนลง 
ลูกเป็ดมักเดินไมต่รง  ลูกไก่ยืนงงเดินวนไปมา 

 
2.  เกมกลางแจ้ง 

ฉันว่ายน้ าได้                 
       (ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธ์ิและคณะ) 

วิธีเล่น 
 ครูให้นักเรียนสมมติตนเองเป็นสตัว์น้ าชนิดต่างๆ เช่น  กุ้ง หอย ปู ปลา เต่า เป็นต้น แล้วว่ายน้ าตามจังหวะ
ที่ครูเคาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  เกมการศึกษา       
 

เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


