
  
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  3  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง ผู้อ านวยการของเรา 

สาระท่ี 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  ……………………………………..  วันท่ี  …………………………… 

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

1.  บอกช่ือครูใหญข่องตนได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได ้

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน ์
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลาเรียน    
 1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ผอ. เป็นผูท้ี่ดูแลทุกคนในโรงเรียน   
สาระการเรียนรู ้
 ผอ. รองผอ. ของเรา 

-  ช่ือ 
-  หน้าที ่
-  รูปร่างหน้าตา 

หน้าที ่

       รูปร่างหน้าตา         ช่ือ ผอ. ,รองผอ. ของเรา 



  
 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร ์ 1.  รู้จักผอ.,รองผอ.
ของตน 

2.  สนทนา
แลกเปลี่ยนความ 

      คิดเหน็ได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ผอ. ,รองผอ. ของ
เรา 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ (การใช้ภาษา)  

(มฐ9/1) 
2.  การเปรียบเทียบความเหมือน 

ความแตกต่าง (การสังเกต การ
จ าแนก และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ10/1) 

3.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

      (มฐ8/1) 

1.  ครูพานักเรียนไปพบผอ. ,
รองผอ. หรือเชิญผอ. ,
รองผอ. มาพบกับ
นักเรียนในห้อง 

2.  ครูและนักเรียนสนทนา 
     เกี่ยวกับผอ. ,รองผอ. ของ

เราว่าช่ืออะไร รูปร่าง
หน้าตาเปน็อย่างไร 

1.  ผอ. ,รองผอ.  
2.  แบบฝึกหดั 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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

 

  
  



  
 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร ์ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนทีป่ระกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 
(มฐ 5/2  มฐ 9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ประกอบเพลง  (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1  มฐ 5/1  มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จังหวะเคาะ จังหวะหยุด 
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน
ร้องเพลง “หนูรักคุณคร”ู 
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “หนูรัก
คุณคร”ู 

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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ครูใหญ่ของตน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏบิัติ 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 10/2) 

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

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้
  -  การปั้นอิสระ 
  -  การพิมพ์ภาพ 
  -  การพับสี 
  -  การเป่าสี 
  -  การวาดภาพอิสระด้วย

สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 
  -  การฉีกปะภาพครูใหญ่

ของตน 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่

ได้ปฏบิัต ิ

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

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน 
4.  แป้งปั้น 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพครูใหญ่ของ

ตน 
8.  พู่กัน  จานสี 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟ้มสะสม

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 

 

  



  
 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

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

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
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.  การเก็บของเลน่เข้าที ่
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม        
วิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

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 

 

 
  



  
 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภยั 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 

มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                   มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นเกมขี้ตู่กลางนา
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมขี้ตู่กลางนา 
 
 

1.  การเล่นเกมขี้ตู่กลางนา (การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  
(มฐ 2/2  มฐ 2/2  
มฐ 10/1) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ 
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม
ขี้ตู่กลางนาที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

ส่ิงของทีจ่ะทาย 
เช่น ลูกปัด 
เหรียญ เป็นตน้ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

จันทร์ 1.  น าภาพที่เหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพ
กับโครงร่าง 

1.  การจับคู่ภาพกับโครงร่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพกับโครง
ร่าง 

2.  นักเรียนเล่นเกมจบัคู่
ภาพกับโครงร่าง 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่าง 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหัด 

- การระบายสีภาพ 
- การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 
1. เพลง 

หนูรักคณุคร ู
                                 (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

 คุณครู คุณครู คุณคร ู คุณครูหนูช่างห่วงใย หนูรักคุณครูจรงิใจ  
 ครูสอนให้หนเูปน็คนดี คุณครู คุณครู คุณครู  คุณครูหนูจติเมตตา  

ครูรัก ครูกรุณา   หนูบูชา หนรูักคุณคร ู
 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

                                ขี้ตู่กลางนา 
บทร้อง 

 ขี้ตู่กลางนา  ขี้ตาตุ๊กแก  ขี้มูกยายแก่ 
 ถือไม้อ้อแอ้  อยู่มือคนไหน  จ าไว้ให้แน ่
 ออระแร ้   ออระชอน 

วิธีเล่น 
จับไม้ส้ันไม้ยาว   เพื่อให้คนแพ้เป็นคนทาย   เมื่อได้คนทายแล้ว คนอื่นๆ ล้อมวง  ให้คนทาย อยู่กลางวง  

คนที่ล้อมวงเอามือไพล่หลัง  คนหนึ่งจะมีวัตถุส าหรับทายอยู่ในมือ  ขณะร้องบทร้องทุกคนจะท า  สีหน้าให้ผู้ทาย
เข้าใจผิด  ถ้าทายถูกคนนั้นต้องไปอยู่กลางวงแทน ถ้าทายผิดต้องเป็นต่อไป 

 
 



 

 

 
3.  เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพกบัโครงร่าง 
 

 

 

 
   

 

 

 
   
   



 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  3  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง เคร่ืองแต่งกายของฉัน 

สาระท่ี 2 เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  ………………………………..  วันท่ี  …………………………….. 

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

1.  บอกช่ือเครื่องแตง่กายของตนได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได ้

 
 
 
 
 

ระยะเวลาเรียน    
 1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 เครื่องแต่งกายของเราคือเสื้อผ้าที่เราใช้ในการมาโรงเรียน 

สาระการเรียนรู้ 
 เครื่องแต่งกายของฉนั 

-  เสื้อ 
-  กางเกง 
-  กระโปรง 
-  ชุดพละ 
-  ชุดนอน

ชุดพละ กระโปรง 

เครือ่งแต่งกายของฉัน 





 

 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  รู้จักเครื่องแต่งกาย
ของตน 

2.  สนทนา
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

เครื่องแต่งกายของ
ฉัน 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ  (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

      (มฐ 8/1) 

1.  ครูและนักเรียนสนทนา 
     เกี่ยวกับเครื่องแตง่กายที ่
     นักเรียนต้องสวมมา 
     โรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง 
2.  ครูใหน้ักเรียนนบัจ านวน

เครื่องแต่งกายที่ต้องสวม 
มาโรงเรียน 

1.  บัตรภาพเครื่อง
แต่งกาย 

2.  แบบฝึกหดั 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนทีป่ระกอบ   

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 
(มฐ 5/2  มฐ 9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ตามจนิตนาการ
ประกอบเพลง (การคิด การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1  มฐ 5/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ (ดนตรี)  
     (มฐ5/2) 

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะ จงัหวะหยุด ใหทุ้ก
คนหยดุการเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน
ร้องเพลง “เสื้อ” และ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “เสื้อ” 

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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
อังคาร 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกบัเครื่อง
แต่งกายของฉัน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏบิัติ 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 10/2) 

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

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่ม  ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเป่าสี 
-  การวาดภาพอิสระ 
    ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
    สีไม้ 
-  การฉีกปะภาพเครื่อง 
    แต่งกายของฉัน 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบัต ิ

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

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน 
4.  แป้งปั้น 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพเครื่อง 
     แต่งกายของฉัน 
8.  พู่กัน จานสี 
 

1.  การสังเกตการ  
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค์ 
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟ้มสะสม 
     ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

 

 
  



 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กจิกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

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

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

3.  การเอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน 
และรอคอย (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ4/3)  

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมประสบการณ์ต่างๆ  
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

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 สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นเกมเดินต่อเท้าตาม
ทางได้ 

2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  รกัษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืนขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
เกมกลางแจ้ง 

เกมเดินต่อเท้าตามทาง 
 
 

1.  การเล่นเกมเดินต่อเท้าตามทาง 
(การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  (มฐ 2/1) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาและข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม
เดินต่อเท้าตามทางที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

เชือก 1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถกูวิธี 
 

อังคาร 1.  น าภาพที่สัมพันธ์กันมา
จับคู่ได ้

2.  สงัเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลกิ
เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์ 1.   การจับคู่ภาพสัมพันธ์ (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการ 
เล่นเกมจับคู่ภาพ
สัมพันธ์ 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพสัมพันธ์ 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพ
สัมพันธ ์

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 าแบบฝึกหัด 
- การระบายสีภาพ 
- การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 

 1.  เพลง 
เสื้อ   

(อาจารย์ศรีนวล รัตนสุวรรณ) 
  เสื้อตัวนั้นฉันก็ว่าดี    เสื้อตัวนี้ก็น่ารัก 
     เสื้อตัวนั้นก็สวยยิ่งนัก     ฉันรักหมดทุกตัว 
 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

เดินต่อเท้าตามทาง 
วิธีเล่น 
 1. นักเรียนหดัเดินต่อเท้าไปข้างหน้า 
 2. โรยเชือกให้เป็นเส้นทางรปูร่างต่างๆ แล้วให้นักเรียน เดนิต่อเท้าเรียงกันตามรอยเชือก 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3.  เกมการศึกษา  
เกมจับคู่ภาพที่สัมพนัธ์กนั 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
   

   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 
สัปดาห์ท่ี  3  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง ของใช้ส่วนตัว 
สาระท่ี 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………………  วันท่ี  …………………………………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  บอกของใช้ส่วนตัวของตนเองได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได ้

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
                                   ช่ือของใช้                ประโยชน์  
 

 
ระยะเวลาเรียน    
 1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 ของใช้ส่วนตัวคือสิ่งที่เราใช้เพียงคนเดียว  ไม่ปะปนกบัใคร  
 

สาระการเรียนรู้   
 ของใช้ส่วนตัวของฉนั    

-  ช่ือของใช ้
-  ประโยชน ์

 

ของใช้ส่วนตัว 
ของฉนั                     



 

 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  บอกของใช้ส่วนตัว
ของตนเองได ้

2.  สนทนา 
     แลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นได ้
 

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ของใช้ส่วนตัว 
ของฉัน 

1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ส่ิงต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1) 

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

3.  การแลกเปลี่ยนความ 
     คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง

สังคม) (มฐ 8/1) 

1.  ครูและนักเรียนสนทนา 
เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวที ่
นักเรียนต้องน ามาโรงเรียน
ว่ามีอะไรบ้าง 

2.  ครูใหน้ักเรียนนบัจ านวน
ของใช้ส่วนตัวที่น ามา 
โรงเรียน 

1.  ของใช้ส่วนตัว 
2.  แบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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

 



 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนทีป่ระกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อน-

ไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่
ประกอบ
เพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลือ่นที่ประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่  (มฐ 2/1 
มฐ 5/1  มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตามจงัหวะ
เคาะ จงัหวะหยุด ใหทุ้กคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน 
ร้องเพลง “ของใช”้ และ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ของใช”้ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การ

เคลื่อนไหว
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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท าศิลปะ 
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับของใช้ส่วนตัวของ
ฉัน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏบิัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

      (มฐ 10/2) 
2.  การแสดงความคิด

สร้างสรรค์  (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่ม  ดังนี ้
-  การปั้น 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเป่าสี 
-  การวาดภาพด้วย 
สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 

-  การฉีกปะภาพของใช้
ส่วนตัวของฉัน 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่
ได้ปฏบิัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 
2.  กระดาษ 100 
     ปอนด์/กระดาษ 

โรเนียว 
3.  ดินน้ ามัน 
4.  แป้งปั้น 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพของใช้

ส่วนตัวของฉัน 
8.  พู่กัน  จานสี 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค์ 
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟ้มสะสม

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

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

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

3.  การเอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน
และรอคอย (การ 

     เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ4/3) 

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม   
วิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

พุธ 
 
 
 

1.   เล่นเครื่องเล่นสนามได้ 
2.   เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.   รักษาความ 
      ปลอดภยัของตนเอง

และผูอ้ื่นขณะเล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

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

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

3.  การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย) 

      (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อปฏบิัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธกีารเล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

พุธ 1.  น าภาพที่จัดอยู่ในหมวด
เดียวกัน 

      มาเรียงต่อกัน 
2.  สังเกต จ าแนก และ

เปรียบเทียบ 
3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก

เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมแยกหมวดหมูภ่าพ
ของกินและของใช ้

1.  การแยกหมวดหมูภ่าพของกิน
และของใช้(การสังเกต การ
จ าแนก และการเปรียบ-เทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวธิีการเล่นเกมแยก
หมวดหมู่ภาพของกินและของ
ใช ้

2.  นักเรียนเล่นเกมแยกหมวดหมู่
ภาพของกินและของใช้ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของกินและ
ของใช ้

1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
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 าแบบฝึกหัด 
- การระบายสีภาพ 
- การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 
1.  เพลง                             

ของใช ้
 (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

   แก้วน้ าอยู่ไหน (ซ้ า)   อยู่นี่จ๊ะ  (ซ้ า) 
   สุขสบายดีหรือไร                    สุขสบายทั้งกายใจ 
   ไปก่อนละ สวัสดี 
   (เปลี่ยนเปน็  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แป้ง  เป็นตน้) 

  (ดัดแปลงจากเพลง  นิ้วโปง้อยู่ไหน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   เกมการศึกษา             
เกมแยกหมวดหมู่ภาพของกินและของใช ้

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  3  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง อุปกรณ์การเรียน 
สาระท่ี 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………………..  วันท่ี  …………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกช่ืออุปกรณ์การเรียนได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได ้

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
         ช่ืออุปกรณ์การเรียน       ประโยชน ์
 

ระยะเวลาเรียน   
 1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 อุปกรณ์การเรียนคือของที่ใช้ในการเรียน  

 
สาระการเรียนรู้   
 อุปกรณ์การเรียน 

-  ช่ืออุปกรณ์การเรียน 
-  ประโยชน ์

 

อุปกรณ์การเรียน 



 

 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  บอกช่ืออุปกรณ์การ
เรียน 

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

อุปกรณ์การเรียน 1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์ส่ิงต่างๆ 
(การใช้ภาษา) (มฐ 9/1) 

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

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

1.  ครูใหน้ักเรียนท่อง 
     ค าคล้องจอง “ของใช”้ 
2.  ครูและนักเรียนสนทนา

เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน
ที่นักเรียนใช้ว่ามี
อะไรบ้าง 

3.  ครูใหน้ักเรียนนบัจ านวน
อุปกรณ์การเรียนที ่

     นักเรียนน ามา 

1.  อุปกรณ์การ
เรียน 

2.  ค าคล้องจอง 
“ของใช”้ 

3.  แบบฝึกหดั 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



 

 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที ่
     และเคลื่อนที่ได ้
2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  เคลื่อนทีป่ระกอบ

จังหวะได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การเคลื่อนไหว 
     ประกอบจังหวะ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ประกอบ
จังหวะ (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ 2/1  มฐ5/1 
มฐ 5/3) 

2.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี (มฐ 5/2) 

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตามจงัหวะ
เคาะ จงัหวะหยุด ใหทุ้กคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

 

 เครื่องเคาะ   
จังหวะ 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
ประกอบ
จังหวะ 

 
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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
ที่เกี่ยวข้องกบัอุปกรณ์
การเรียน 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏบิัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

      (มฐ 10/2) 
2.  การแสดงความคิด

สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน 

     กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม  
ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเป่าสี 
-  การวาดภาพอิสระ
ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม้ 

-  การฉีกปะติดภาพ
อุปกรณ์การเรียน 

2.  นักเรียนน าเสนอ 
     ผลงานที่ได้ปฏิบตั ิ

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

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน/แป้งปั้น 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพอุปกรณ์การ

เรียน 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

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

จากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

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

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
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.  การเก็บของเลน่เข้าที ่
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แลว้ 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นเกมก าทายได้ 

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมก าทาย 

 

 

1.  การเล่นเกมก าทาย (การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  (มฐ 
2/1  มฐ 2/2  มฐ 10/1) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาและขอ้ปฏบิัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธกีารเล่นเกม 
      ก าทายที่ถกูต้องและ

ปลอดภัย 
 

 

เมล็ดถั่วหรือ 
ก้อนหิน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กจิกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

พฤหัส 1.  แยกหมวดหมู่ภาพของที่
มีจ านวนมากและนอ้ยได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มี
จ านวนมากและ
น้อย 

1.  การแยกหมวดหมูภ่าพของที่มีจ านวน
มากและนอ้ย (การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทยีบ) 
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวธิีการเล่นเกมแยก
หมวดหมู่ของที่มีจ านวนมาก
และน้อย 

2.  นักเรียนเล่นเกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มีจ านวนมากและ
น้อย 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มีจ านวน
มากและนอ้ย 

1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
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 าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

 ภาคผนวก 

 1.  ค าคล้องจอง                                 
ของใช ้

  (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
   สมุดหนังสือ      มันอยู่ที่ไหน 
   รีบหาไวไว         จะไปโรงเรียน 
   ดินสอกับไม้บรรทัด      รีบหารีบจัดจะเอาไว้เขียน  
   ถ้าหาไม่เจอจะต้องเสียใจ    นักเรียนอะไรไม่มีเครื่องเรียน  
 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

ก าทาย 
วิธีเล่น 
 ผู้เล่นแต่ละคนน าเมล็ดถั่วหรือก้อนหินมา      ใครน ามามากก็เป็นคนก าทายก่อน      ผู้ทายก าเมล็ดถั่วหรือ 
ก้อนหินเท่าใดก็ได้แล้วให้คนอื่นๆ ทาย ใครทายถูกก็ได้เมล็ดถั่วหรือก้อนหนิจ านวนนั้นไป  แตถ่้าทายไม่ถูก คน
ทายคนเก่าก็จะได้ทายใหม่ บางครั้งอาจก าหนดจ านวนเมล็ดถั่วหรอืก้อนหินว่าห้ามเกิน 20 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกมการศึกษา  
เกมแยกหมวดหมู่ภาพของที่มีจ านวนมากและนอ้ย 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

  

 
   

 

  

 
   

 

 

  

 
 
 



 

 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  3  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง ชื่อของใช้ส่วนรวม 

สาระท่ี 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
สอนโดย  ………………………………….  วันท่ี  ……………………………….. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  บอกช่ือของใช้ส่วนรวมได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได ้

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
              ช่ือของใช้ส่วนรวม                 ประโยชน์ 
 

ระยะเวลาเรียน   
 1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 ของใช้ส่วนรวมคือของทีเ่ราใช้ร่วมกับผู้อื่น   
 

สาระการเรียนรู้   
ของใช้ส่วนรวม 
-  ช่ือของใช้ส่วนรวม 
-  ประโยชน ์

 
 

ของใช้ส่วนรวม 



 

 

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์ 1.  บอกช่ือของใช ้
     ส่วนรวมได้ 
2.  สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ของใช้ส่วนรวม 1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์ส่ิงต่างๆ 
(การใช้ภาษา)   

(มฐ 9/1) 
2.  การเปรียบเทียบความ

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

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

 

1.  ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับของใช้ส่วนรวม
ที่นักเรียนใช้ร่วมกันใน
โรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง 

2.  ครูใหน้ักเรียนนบัจ านวน
ของใช้ส่วนรวมที่               
นักเรียนใช้ร่วมกันใน 
โรงเรียน 

1.  ของใช้ 
     ส่วนรวม 
2.  แบบฝึกหดั 

 

 

 

 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



 

 

 
 



 

 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนทีป่ระกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่  
(มฐ 2/1  มฐ 5/1  มฐ 5/3) 

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

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จังหวะเคาะ จังหวะหยุด 
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน
ร้องเพลง “ของใช”้ และ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ของใช”้ 

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 จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ของใช้ส่วนรวม 

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

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

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่ม  ดังนี ้
  -  การปั้นอิสระ 
  -  การพิมพ์ภาพ 
  -  การพับสี 
  -  การเป่าสี 
  -  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
     สีไม้ 
  -  การฉีกปะภาพของใช้

ส่วนรวม 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน

ที่ได้ปฏิบัต ิ

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

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน/แป้งปั้น 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพของใช ้
     ส่วนรวม 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค์ 
4.  การตรวจ 
     ผลงาน 
5.  การประเมิน 
     จากแฟ้มสะสม

ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



 

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

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

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
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.  การเก็บของเลน่เข้าที ่

(การเรียนรู้ทางสังคม)  
      (มฐ 4/1) 
 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

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 ากิจกรรมต่าง 



 

 

วัน 
จุดประสงค ์

กิจกรรมตาม      
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

ศุกร์ 
 
 
 

1.  เล่นน้ า เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า การ
เล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นน้ า เล่นทราย (การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  
(มฐ 2/1   
มฐ 2/2) 

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

3.  การแสดงความคิดสร้าง-สรรค์ (การ
คิด)  (มฐ 11/1) 

4.  การรักษาความปลอดภยัของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)  
(มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและขอ้ปฏบิัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธกีารเล่นน้ า  
     เล่นทรายที่ถกูต้องและ

ปลอดภัย 
3.  นักเรียนเล่นน้ า เล่นทราย

อย่างอิสระ 
 

1.  อุปกรณ์ในการ
เล่นน้ า 

2.  อุปกรณ์ในการ
เล่นทราย 

1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค์ 
4.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

ศุกร์ 1.  เรียงล าดับสีอ่อน-เข้มได ้
2.  สังเกต จ าแนก และ

เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ 
3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก

เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมเรียงล าดับ 
สีอ่อน-เข้ม 

1.  การเรียงล าดับสีอ่อน-เข้ม (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวธิีการเล่นเกม
เรียงล าดับสีอ่อน-เข้ม 

2.  นักเรียนเล่นเกมเรียงล าดับสี
อ่อน-เข้ม 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมเรียงล าดับสี
อ่อน-เข้ม 

1.  การสังเกตการ มี
ส่วนร่วมใน
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 าแบบฝึกหัด 
- การระบายสีภาพ 
- การต่อเติมภาพ 
- การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 

1. เพลง 
ของใช ้

               (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
   เก้าอ้ีอยู่ไหน (ซ้ า)    อยู่นี่จ๊ะ  (ซ้ า) 
   สุขสบายดีหรือไร                    สุขสบายทั้งกายใจ 
   ไปก่อนละ สวัสดี 
   (เปลี่ยนเปน็  กระดานด า โต๊ะ อ่างปลา  เป็นตน้) 

                                   (ดัดแปลงจากเพลง นิ้วโป้งอยู่ไหน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2.  เกมการศึกษา 
เกมเรียงล าดับสีออ่น-เข้ม 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


