
  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  5  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 

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

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

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

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 

 

ระยะเวลาเรียน  
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

เล่นเครื่องเลน่สนามอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 

สาระการเรียนรู้ 

เครื่องเล่นสนาม 
 -  วิธีการเล่นเครื่องเลน่สนาม 
 
 

วิธีการเล่นเครื่องเลน่สนาม เครื่องเล่นสนาม 



  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  บอกวิธีเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

การเล่นเครื่องเล่นสนาม 1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ  (การใช้
ภาษา)  (มฐ 9/1) 

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

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

 

1.  ครูพานักเรียนไปเล่น
เครื่องเล่นสนาม 

2.  ครูและนักเรียนสนทนา
ถึงการเล่นที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย  เช่น ไม่แย่ง
ของเล่น ไมป่าทรายใส่
กัน เป็นตน้ 

1.  เครื่องเลน่
สนาม 

 
 
 
 
 
 

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 

จันทร์ 
 
 
 

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 (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)   
(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 “เล่นกันดดี”ี  
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “เล่น
กันดีด”ี 

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 
มาตรฐานท่ี 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 



  

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเล่นที่ถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

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 ้

      -  การปั้นขี้เลื่อย 
      -  การวาดภาพอิสระด้วย 

สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 
      -  การระบายสีภาพการ

เล่นที่ถูกวิธีและปลอด-
ภัย 

     -  การฉีก ปะ ติดภาพ
การเล่นที่ถูกวิธีและ
ปลอด-ภัย 

     -  การประดิษฐ์ของเล่น
จากเศษวัสดุ 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบัต ิ

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

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ขี้เลื่อย 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพการเล่นที่ถูก

วิธีและปลอดภัย 
8.  วัสดุส าหรับ

ประดษิฐ์ของเล่น 
 

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 

 
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 างานรว่มกับผู้อื่นได้                                                        มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรอืท ากิจกรรมตา่งๆ 



  

วัน 
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม      
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นเครื่องเล่นสนามได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  รกัษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืนขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของ 
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 2/1) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

(มฐ 8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืน (การรักษา
ความปลอดภัย)  
(มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นกัเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 
 

จันทร์ 1.  แยกหมวดหมู่ได ้
2.  สงัเกต จ าแนก และ

เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ 
3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลกิ

เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมแยกหมวดหมู ่ 1.  การแยกหมวดหมู่ (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)   

(มฐ 10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ

เรียนรู้ทางสังคม)  
 (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมแยก
หมวดหมู่ 

2.  นกัเรียนเล่นเกมแยกหมวดหมู่ 
3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ

เลิกเล่น 

เกมแยกหมวดหมู ่ 1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภยั 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอยา่งคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี                       มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                        มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 



  

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      

เล่นกันดีด ี
                       (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

   เล่นกัน  เล่นกัน  ดีด ี  ต้องสามัคคี  เราเป็นเพื่อนกัน 
   ของเล่นเราเล่นด้วยกัน  เมื่อเลิกเล่นพลัน  ช่วยกันเก็บของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 เกมการศึกษา 
เกมแยกหมวดหมู ่

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 



  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  5  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง สถานท่ีใกล้โรงเรียน 

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

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

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

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
สถานที่ใกล้โรงเรียนคือสถานทีท่ีอ่ยู่รอบๆ โรงเรียนของเรา 

 
 

 

     ศูนย์การค้า 

         ที่ท าการไปรษณีย์          โรงพยาบาล 

สถานีต ารวจ 

วัด 
              ตลาด 

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียน 



  

สาระการเรียนรู้ 
สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน  
-  วัด 
-  ตลาด 
-  โรงพยาบาล 
-  สถานีต ารวจ 
-  ที่ท าการไปรษณีย ์
-  ศูนย์การค้า



  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  บอกสถานที่ใกล้  
โรงเรียนได ้

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียน 

1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ  (การใช้ภาษา)  
(มฐ 9/1) 

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

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

 

1.  ครูพานักเรียนออกไป 
ทัศนศึกษาบริเวณรอบๆ  

     โรงเรียน 
2.  ครูและนักเรียนสนทนา

เกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียนของเรา 

 สถานที่ใกล้เคียง 
  โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

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

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

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตามจงัหวะ
เคาะ  จังหวะหยดุ  ให้ทุก
คนหยดุการเคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกันร้อง
เพลง  “โรงเรียนของเรา”  
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง  
     “โรงเรียน

ของเรา” 

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
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของ 
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียน 
 

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 ้

      -  การปั้นดินเหนียว 
      -  การวาดภาพอิสระ

ด้วย 
สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 

      -  การระบายสีภาพ 
      สถานที่ใกล้โรงเรียน 

      -  การฉีกปะติดภาพ
สถานที่ใกล้โรงเรียน 

      -  การประดิษฐ์ของเล่น
จากเศษวัสดุ 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม้ 

2.  กระดาษ 100  
ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

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

ใกล้เคียง 
โรงเรียน 

8.  วัสดุส าหรับ 
ประดษิฐ ์
ของเล่น 

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                                                                             มาตรฐานที่ 11.1 ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 

 

 



  

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเลน่
ตามมุม
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 
มาตรฐานท่ี 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.  เล่นเกมโฮกปี๊ปได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  รกัษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อ่ืน
ขณะเล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
เกมกลางแจ้ง 

เกมโฮกปี๊ป 1.  การเล่นเกมโฮกปี๊ป (การประสาน
สัมพันธ์ของ 
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  

 (มฐ 2/1   มฐ 2/2  มฐ 10/1) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน (การเรียนรู้

ทางสังคม)  (มฐ 8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืน (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาและข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.   ครูแนะน าวิธีการเล่นเ 
กมโฮกปี๊ปที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
 

 ผ้าผูกตา 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน                      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถกูวิธี 
 

อังคาร 1.  น าภาพที่เหมือนกันมา
จับคู่ได ้

2.  สงัเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพเหมือน 1.  การจับคู่ภาพเหมือน (การสังเกต 
การจ าแนก และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                                                                            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 

โรงเรียนของเรา 
                (อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

   โรงเรียนของเราน่าอยู่  คุณครขูองเราแสนด ี
   เพื่อน เพื่อนของเรามากมี  เครื่องเล่นดดีีก็มีมากมาย 
   อาหารก็กินอร่อย   ยามนอนก็แสนสบาย 
   มีสนามว่ิงเล่นได้ไกล  เราภูมิใจในโรงเรียนของเรา 
 
 2.  เกมกลางแจ้ง 

โฮกปี๊ป 
วิธีเล่น 
 1.  นักเรียนจบัไม้ส้ันไม้ยาว  นักเรียนที่จบัไม้ส้ันเป็นเสือ  ที่เหลือเป็นวัว 
 2.  ทุกคนน าผ้ามาผูกตาแล้วยืนกนัเปน็กลุ่ม  เสือยืนแยกต่างหาก 
 3.  ผู้เล่นเป็นเสือร้อง  “โฮก”  ผู้เล่นเปน็วัวร้อง  “ปี๊ป”  เพื่อให้เสือรูว่้าวัวอยู่ตรงไหน 
 4.  เสือเดินมาจบั  วัวเดินหนีไม่ให้เสือจบัได้  ถ้าถูกจับได้ต้องไปเป็นเสือแทน 

 
 
 
 



  

 เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 



  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  5  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง กิจกรรมในโรงเรียน ( 1 ) 

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

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

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

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์           
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

โรงเรียนนอกจากจะเปน็สถานทีท่ี่เราเรียนหนงัสือแล้วยังมีการท ากิจกรรมในโรงเรียนอีกมากมาย 
 
 
 

นอน 

        เล่น 

เรียนหนังสือ 

     เข้าห้องน้ า 

 รับประทานอาหาร 

กิจกรรมในโรงเรียน 



  

 

สาระการเรียนรู้   
กิจกรรมในโรงเรียน 
-  เรียนหนงัสือ 
-  รับประทานอาหาร 
-  เข้าห้องน้ า 
-  เล่น 
-  นอน



  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  บอกกิจกรรมที่ท าใน
โรงเรียนได ้

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

กิจกรรมในโรงเรียน 
(1) 

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

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

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

 

1.  ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราท า
ที่โรงเรียน 

2.  ครูเล่านิทานเรื่อง  
     “เด็กชายเปาเป่าปี”่  ให ้

นักเรียนฟัง แล้วสนทนา
ซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

1.  บัตรภาพ    
กิจกรรมที ่
นักเรียนท าที่
โรงเรียน 

2.  นิทานเรื่อง  
“เด็กชายเปา
เป่าปี”่ 

3.  แบบฝึกหดั 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



  

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

พุธ 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนทีป่ระกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู ่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  

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

(ดนตร)ี  (มฐ 5/2) 

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ 
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จังหวะเคาะ  จงัหวะหยุด  
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน
ร้องเพลง “กระดิ่งโรง -
เรียน” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง 
“กระดิ่ง 

     โรงเรียน” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

 

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



  

 
 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที ่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ในโรงเรียน 
 

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 ้

      -  การปั้นขี้เลื่อย 
      -  การวาดภาพอิสระด้วย 

สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 
      -  การระบายสีภาพ 
      กิจกรรมในโรงเรียน 

      -  การฉีกปะติดภาพ 
          กิจกรรมในโรงเรียน 
      -  การประดิษฐ์ของเล่น

จากเศษวัสดุ 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

ที่ได้ปฏิบัต ิ

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

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ขี้เลื่อย 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพกิจกรรมใน

โรงเรียน 
8.  วัสดุส าหรับ

ประดษิฐ์ของเล่น 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

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

ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ         มาตรฐานท่ี 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.  การเอื้อเฟือ้  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 างานรว่มกับผู้อื่นได้                                          มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



  

วัน 
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม       
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เล่นเครื่องเล่นสนามได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  รกัษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืนขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

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

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

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

1.  ครูตกลงกติกาและข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่องเล่น
สนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นกัเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถกูวิธี 
 

พุธ 1.  น าภาพสูง-ต่ ามา
เรียงล าดับได้ 

2.  สงัเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลกิ
เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมเรียงล าดับ 
สูง-ต่ า 

1.  การจับคู่ภาพเรียงล าดับสูง-ต่ า (การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
เรียงล าดับสูง-ต่ า 

2.  นกัเรียนเล่นเกมเรียงล าดับ
สูง-ต่ า 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

เกมเรียงล าดับสูง-
ต่ า 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                                                     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                                                    
กระดิ่งโรงเรียน 

                         (อาจารย์เตือนใจ  ศรีมารุต) 
   กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง      เสียงกระดิ่งให้สัญญา 
   เด็ก เด็กมา    เตรียมตัวเข้าโรงเรียน 
   หนูต้องเข้าแถวก่อน    อย่ารีบร้อนเข้าห้องเรียน 
   แล้วหนูจะหัดอ่านเขียน   หนูรักโรงเรียนจริงเอย 
 
 2.  นิทาน 

เด็กชายเปาเป่าปี่ 
                           (อาจารย์ดารณี  ศักดิ์ศิรผิล) 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  มีเด็กชายคนหนึ่งช่ือเปา  เขาอาศัยอยู่กับปู่ และย่าซ่ึงปลูกบ้านอยู่ริมป่าโปร่ง  
เด็กชายเปาเป็นเด็กที่ชอบเป่าปี่มาก  วันหนึ่งเขาไปนั่งเป่าปี่ที่ริมหนองน้ า  เมื่อเขาเริ่มเป่าปี่  พวกปลาได้ยินเสียงก็
ว่ายน้ ามาฟัง  ปูได้ยินเสียงก็เดินมาฟัง  เต่าได้ยินเสียงก็คลานมาฟัง  เป็ดได้ยินเสียงก็พาลูกๆ ว่ายน้ ามาฟัง  ครั้นเมื่อ
เขาเป่าปี่จบ สัตว์ต่างๆ ก็พากันกลับไปอย่างมีความสุข 
 
 
 
 



  

เกมการศึกษา    
เกมเรียงล าดับสูง-ต่ า 

 

       
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  5  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง กิจกรรมในโรงเรียน ( 2 ) 

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

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

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

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

โรงเรียนนอกจากจะเปน็สถานทีท่ี่เราเรียนหนงัสือแล้วยังมีการท ากิจกรรมในโรงเรียนอีกมากมาย 

สาระการเรียนรู้    
กิจกรรมในโรงเรียน 
-  ท าความสะอาดห้องเรียน 
-  เก็บของเข้าที่

   
      เก็บของเข้าที ่

      
      ท าความสะอาดห้องเรียน กิจกรรมในโรงเรียน 



  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  บอกกิจกรรมที่ท า
ใน   โรงเรียนได ้

2.  สนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

กิจกรรมในโรงเรียน 
(2) 

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

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

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

 

1.  ครูและนักเรียนทบทวน 
ส่ิงที่เรียนมา 

 2.  ครูและนักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
ในโรงเรียนประกอบภาพ 

บัตรภาพกิจกรร 
ที่นักเรียนท าใน 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วม 

     ในกิจกรรม 
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 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะได ้
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.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่
และเคลือ่นที่ประกอบ 
เพลง (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ 
กล้ามเนื้อใหญ)่   

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

(มฐ 5/2) 

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จังหวะเคาะ  จงัหวะหยุด 
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน
ร้องเพลง “กระดิ่ง
โรงเรียน”  และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ 

      เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง 
“กระดิ่ง 

     โรงเรียน” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

 

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



  

 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พฤหัส 
 
 

1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีท่ าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมในโรงเรียน 
 

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

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

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม  
ดังนี ้

      -  การปั้นขี้เลื่อย 
      -  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน/สีน้ า/ 
      สีไม้ 

      -  การระบายสีภาพ 
กิจกรรมในโรงเรียน 

      -  การฉีกปะติดภาพ 
กิจกรรมในโรงเรียน 

      -  การประดิษฐ ์
         ของเล่นจากเศษวัสด ุ
2.  นักเรียนน าเสนอ 
     ผลงานที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า/ 
สีไม้ 

2.  กระดาษ 100  
ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ขี้เลื่อย 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพกิจกรรมใน

โรงเรียน 
8.  วัสดุส าหรับ 

ประดษิฐ์ของ
เล่น 

 

1.  การสังเกตการ  
     มีส่วนร่วมใน 

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

ผลงาน 

 



  

 
 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตามตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พฤหัส 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเลน่
ตามมุม
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 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                                             มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



  

วัน 
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม      
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นน้ า เล่นทรายได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  รกัษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืนขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นน้ า การเล่น
ทราย 
 
 

1.  การเล่นน้ า เล่นทราย (การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)   

(มฐ 2/1  มฐ 2/2) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน (การเรียนรู้ทาง

สังคม)  (มฐ 8/1) 
3.  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ (การ

คิด)  (มฐ 11/1) 
4.  การรักษาความปลอดภัยของ 

ตนเองและผู้อ่ืน (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัตกิ่อน
การเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ า  
     เล่นทรายที่ถูกต้องและ

ปลอดภัย 
3.  นกัเรียนเล่นน้ า เล่นทราย

อย่างอิสระ 
 

1.  อุปกรณ์ในการ
เล่นน้ า 

2.  อุปกรณ์ในการ
เล่นทราย 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด 
     สร้างสรรค ์
4.  การเล่นที่ถกูวิธี 
 

พฤหัส 
 
 
 
 
 
 

1.  น าภาพที่มีโครงร่าง
เหมือนกันมาจับคู่กันได ้

2.  สงัเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลกิ
เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพกับ 
โครงร่าง 

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

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพกับโครงร่าง 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่าง 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพกับ
โครงร่าง 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน        มาตรฐานท่ี 8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้              มาตรฐานที่ 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  
กระดิ่งโรงเรียน 

                    (อาจารย์เตือนใจ ศรมีารุต) 
   กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง      เสียงกระดิ่งให้สัญญาณ 
   เด็กเด็กมา    เตรียมตัวเข้าโรงเรียน 
   หนูต้องเข้าแถวก่อน    อย่ารีบร้อนเข้าห้องเรียน 
   แล้วหนูจะหัดอ่านเขียน   หนูรักโรงเรียนจริงเอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 เกมการศึกษา    

เกมจับคู่ภาพกบัโครงร่าง 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 



  

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  5  ชื่อหน่วยโรงเรียนของเรา  เร่ือง หนูเป็นเด็กดี 
สาระท่ี 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด็ก 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    
 1 วัน 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

การประพฤติตนเป็นเด็กดี  ได้แก่  การไม่คุยไม่เล่นกันในเวลาเรียน รักษาสมบัติของโรงเรียน มา  
โรงเรียนตรงเวลา  และแต่งกายเรียบร้อย 
 
สาระการเรียนรู้   

เราเป็นเด็กด ี
-  ไม่คุยไม่เล่นกันในเวลาเรียน 
-  รักษาสมบัติของโรงเรียน 
-  มาโรงเรียนตรงเวลา   
-  แต่งกายเรียบร้อย

      มาโรงเรียนตรงเวลา     ไม่คุย ไม่เล่นกันในเวลาเรียน 

รักษาสมบัติของโรงเรียน 

 แต่งกายเรียบร้อย 

เราเป็นเด็กดี 



  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์ 1.  รู้จักประพฤติตนเปน็
เด็กด ี

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

เราเป็นเด็กด ี 1.  การอธิบายความสัมพันธ์
ของส่ิงต่างๆ (การใช้
ภาษา)  (มฐ 9/1) 

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

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

 

1.  ครูเล่านิทานเรื่อง “หนู
แหวน”  ให้นักเรียนฟังแล้ว
สนทนาซักถาม 

2.  ครูและนักเรียนสนทนาถึง
การเป็นเด็กดีว่าควรท า
อะไรบ้าง 

1.  ภาพกิจกรรม
ที่เด็กดคีวร
ท า 

2.  นิทานเรื่อง 
“หนูแหวน” 

 
 
 

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.  ฟังจังหวะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวประกอบ

เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

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

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

1.  เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จังหวะเคาะ  จงัหวะหยุด 
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  นักเรียนและครรู่วมกัน
ร้องเพลง “เก็บของ” และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ 
     จังหวะ 
2.  เพลง  
     “เก็บของ” 

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
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค ์
ที่เกี่ยวข้องกบัการเป็น
เด็กด ี
 

1.  การวางแผน 
ตัดสินใจ และลงมือ
ปฏิบตัิ (การเรียนรู้
ทางสังคม) 

      (มฐ 10/2) 
2.  การแสดงความคิด

สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้

      -  การปั้นขี้เลื่อย 
      -  การวาดภาพอิสระด้วย 

สีเทียน/สีน้ า/สีไม้ 
      -  การระบายสีภาพ 
     กิจกรรมที่เด็กดีควรท า 

      -  การฉีกปะติดภาพ 
         กิจกรรมที่เด็กดคีวรท า 
      -  การประดิษฐ์ของเล่น

จากเศษวัสดุ 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่

ไดป้ฏบิัต ิ

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

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  ขี้เลื่อย 
4.  พู่กัน  จานสี 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพกิจกรรมที่ 
     เด็กดีควรท า 
8.  วัสดุส าหรับ

ประดษิฐ์ของเล่น 
 

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 ่

เมื่อเลกิเล่นได ้

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 



  

 

วัน 
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร์ 
 
 

1.  เล่นเกมห่วงยางได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.  รกัษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อ่ืนขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการเล่น
เกมกลางแจ้ง 

เกมห่วงยาง 
 
 

1.   การเล่นเกมห่วงยาง (การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) 

 (มฐ 2/1  มฐ 2/2  มฐ 10/1) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน (การเรียนรู้ทาง

สังคม)  (มฐ 8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัยของ 

ตนเองและผู้อ่ืน (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัตกิ่อน
การเล่น 

2.   ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมห่วง
ยางที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 
 

ห่วงยาง 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน                      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถกูวิธี 
 

ศุกร์ 1.  น าภาพที่สัมพันธ์กันมา
จับคู่ได ้

2.  สงัเกต  จ าแนก และ
เปรียบเทียบ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลกิ
เล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

1.  การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน (การคิด 
การสังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพที่สัมพันธ์กัน 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 

     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 
     ผลงาน 

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



  

กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท 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 

เก็บของ 
    เก็บ เก็บ เกบ็  ช่วยกันเก็บของเลน่ท ี
    เร็วคนดีมาเก็บเข้าที่กันเอย 
 
 2.  นิทาน 

หนูแหวน 
                         (อาจารย์ดารณี  ศักดิ์ศิริผล) 

 หนูแหวนเป็นลูกคนเดียวของแม่วันเพ็ญ  ในตอนกลางวันแม่พาหนูแหวนไปว่ายน้ าในสระน้ าใน 
หมู่บ้าน  เด็กหลายคนว่ิงเล่นรอบสระ  แต่หนูแหวนชอบว่ายน้ ามากกว่า  กลางคืน แม่วันเพ็ญจะเปิดไฟให้สว่าง
ไสวเพื่ออ่ านหนังสือ  สวดมนต์   ไหว้พระ  ขณะเดียวกันหนูแหวนจะไปนั่ งดูพระจันทร์ที่มีรูปร่ าง  
เว้าแหว่ง  และดวงดาวแวววาวเต็มท้องฟ้า แม่วันเพ็ญเรียกหนูแหวนไหว้พระด้วยกัน  เมื่อไหว้พระเสร็จแล้ว  แม่
วันเพ็ญพาหนูแหวนเข้านอน 
 
 3.  เกมกลางแจ้ง 

ห่วงยาง 
วิธีเล่น 
 ผู้เล่นโยนห่วงยางให้ฝ่ายตรงกันขา้มรับ ถ้าฝ่ายตรงกันข้ามรับไมไ่ด้ แต่มือถูกห่วงยางแล้วต้องไปเปน็
เชลยของตน  ถ้าเชลยรับได้เอาหว่งไปแตะฝ่ายตรงกนัข้าม  ผู้ที่ถูกแตะต้องตกเป็นเชลย  เล่นกันจนกว่าฝ่ายใดเหลือ
น้อยที่สุด  ฝ่ายนั้นชนะ 



  

เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพที่สัมพนัธ์กนั 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


