
 

หัวข้อสาระการเรียนรู้เร่ืองตัวเรา แผนการจัดประสบการณ์รายวัน 
จ านวนเวลาเรียน  4  สัปดาห์  รวม  20  แผน 

วันเรียนที ่ หัวข้อสาระการเรียนรู้ 
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ช่ือของฉัน     

เพศของฉัน 

อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

ตาของฉัน 

หูของฉัน 

มือของฉัน 

จมูกของฉัน 

ปากของฉัน 

ฟันของฉัน 

ลิ้นของฉัน 

ร่างกายฉันแข็งแรง 

การรับประทานอาหาร 

การออกก าลังกาย 

การขับถ่าย 

การพักผ่อน 

การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย 

การล้างมือ 

การแปรงฟัน 

การสระผม 

การอาบน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  6  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เร่ือง ชื่อของฉัน 
สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

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

1.  บอกช่ือของตนเองได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษา ในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์  
 
 
                                                 ช่ือจริง                 ช่ือของฉัน                       ช่ือเล่น  

ระยะเวลาเรียน     
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
คนทุกคนมีช่ือต่างกัน 

สาระการเรียนรู้ 
ช่ือของฉัน 
 -    ช่ือจริง          

                 -    ช่ือเล่น 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตามตาราง

ประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์  1.  บอกช่ือเล่นและช่ือ
จริงของตนเองได ้

2.  เปรียบเทียบความ
เหมือนความแตก-
ต่างของช่ือตนเอง
และเพื่อนได ้

3.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ช่ือของฉัน 
  -  ช่ือเล่น 
  -  ช่ือจริง 

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

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือนความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนกและการ
เปรียบ-เทียบ) (มฐ 
10/1) 

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

1.  ครูเล่านิทานให้
นักเรียนฟังเรื่อง  
“ลูกหมีใจด”ี 

2.  ครูและนักเรียน
ร่วมสนทนา
เกี่ยวกับช่ือเล่น  
ช่ือจริงของ
ตนเอง เพื่อน 
และคร ู

3.  ครูและนักเรียน
ร่วมกับสรุป
เกี่ยวกับช่ือเล่น
ช่ือจริงของ
ตนเอง 

นิทานเรื่อง 
 “ลุงหมีใจด”ี 

1.  การสังเกตการ        
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   9.1 สนทนาโตต้อบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนที่ประกอบ

เพลงได ้

2.   กิจกรรม 
ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้อง   
     เพลง 
3. การ

เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีประกอบ
เพลง  

 

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

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

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

 

1.  เคลื่อนไหวรา่งกายอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่ตาม
จังหวะเสียงเคาะ  เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด  ให้ทุกคนหยุด
การเคลื่อนไหว 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกัน
ร้องเพลง “ช่ือของ
เธอ” และเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ช่ือ
ของเธอ” 

1.  การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน    
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
มาตรฐานที่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่  5.3 รักการออกก าลงักาย 
มาตรฐานที่  9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
 
 



 

 

 
วัน 

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  วางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค ์

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์ที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องตัวฉันเอง 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัต(ิการ
เรียนรู้ทางสังคม)  

(มฐ 10/2) 
2.  การแสดงความคดิ 

สร้างสรรค ์(การคิด) 
      (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผล-งาน 
(การคิด) 

     (มฐ 10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปั้น 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาส ี
-  การวาดภาพด้วย      สี

เทียน 
-  การฉีกปะภาพ    ตัวฉัน

เอง 
2.  นักเรียนน าเสนอผล-งานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโร

เนียว/กระดาษ 
100ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/แปูง
ป้ัน 

4.  พู่กัน 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพตัวฉันเอง 
8.  จานสี 
 

1.  การสังเกตการ     
มีส่วนร่วมใน    
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม          
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่.10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 



 

 

 

วัน 
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม   
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ ์
-   มุมภาษา/มมุ
หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ / 
มุม     
     วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสั
สร้างสรรค์    
     / มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) ( มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) 

      (มฐ4/3) 
4.  การเก็บของเล่นเข้า

ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุ

หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ /    
    มุมวิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-

สรรค์ / มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติ

ตามข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้



 

 

มาตรฐานที่.10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) 

(มฐ 2/1) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การ

เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื(่การ
รักษาความปลอดภัย)  

(มฐ1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการ
เล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่น
เครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมในกิจ-
กรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ี     

ถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
 
 
 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  จับคู่ภาพเหมือนได ้
2.  สังเกต จ าแนกและ

เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

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

2.  การเก็บของเล่นเข้า
ที่เข้าท่ี(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่    
ภาพที่เหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น     
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ        

ผลงาน 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 



 

 

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.  แบบฝึกหัด 
      5.  แฟูมสะสมผลงาน 

ภาคผนวก 
1.  นิทาน 

เร่ืองลูกหมีใจด ี     
(อาจารย์อ านาจ   เย็นสบาย) 

ลูกหมีเป็นนักเรียนตัวโตที่สุดในช้ัน นอกจากตัวโตแล้วลูกหมียังแข็งแรงกว่าลูกหมู    ลูกเป็ด   ลูกไก่  ซึ่ง
เป็นเพื่อนอยู่ในช้ันเรียนเดียวกัน   ลูกหมีเป็นคนรักเพื่อนไม่ต้องการอยู่คนเดียวในโลก   ดังนั้นเมื่อลูกหมีถูกเพื่อน 
ล้อเลียนเย้าแหย่ลูกหมีก็จะไม่ท าร้ายใคร   เพราะกลัวเพื่อนบาดเจ็บ   เวลาเล่นกันลูกหมีรู้ว่าเพื่อนตัวเล็กกว่า   จึงไม่
เล่นกับเพื่อนแรงๆ   เพราะกลัวเพื่อนๆ  บาดเจ็บหรือพิการ   เวลาเพื่อนจะยกของหนักๆ   ลูกหมีก็จะช่วยเหลือ
เพื่อนยกของ   ยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นก็ยิ่งท าให้ลูกหมีมีเพื่อนมาก   และเพื่อนๆ ต่างก็รักลูกหมี   เพราะลูกหมีไม่ท าร้าย
ใคร   ไม่เล่นกับเพื่อนแรงๆ  มีน้ าใจช่วยเหลือ   ยามมีอาหารทุกคนจึงแบ่งปันให้ลูกหมีเสมอ 

วันหน่ึงลูกหมีล้มปุวยเป็นไข้ไม่มาโรงเรียน เพื่อนๆ  รู้เข้าจึงเดินทางไปเยี่ยมเยียน   และต่างอวยพรขอให้
ลูกหมีหายเร็วๆ  ลูกหมีกินยาตามหมอสั่ง  พักผ่อนตามที่หมอเตือน เพียง  3  วัน ลูกหมีก็หายไข้ไปโรงเรียนได้แล้ว
เพื่อนๆ  โห่ร้องดีใจให้กับลูกหมีเพื่อนที่แสนดี 

 
2.  เพลง 

ชื่อของเธอ   
(อาจารย์อุดม    รักษ์ธรรม) 

ช่ือของเธอฉันไม่รู้จัก            ครูถามทักนักเรยีนเข้าใหม ่
ช่ือของเธอฉันจ าไม่ได้                  ช่ืออะไรขอให้ตอบมา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 เกมการศึกษา    
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  6  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เร่ือง เพศ   
สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

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

1.  บอกเพศของตนเองและเพื่อนได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์  
 
 
                        ชาย                                           เพศ                                              หญิง  

 

ระยะเวลาเรียน     
1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
บุคคลทุกคนล้วนมีเพศอาจเหมือนหรือต่างกันได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
เพศของฉัน 

                -   ชาย 
                -   หญิง 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  บอกเพศของ
ตนเองได ้

2.  เปรียบเทียบ  
รูปร่างลักษณะ
ของตนเองและ
ผู้อื่นได ้

3.  สนทนา
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบ-
การณ์ 

เพศ 
  -  ชาย 
  -  หญิง 

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

2.  การเปรียบเทยีบรูปรา่ง
ลักษณะ (การสังเกต) 

      (มฐ10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1) 

1.  เล่นเกม “ส่งดอกไม”้ เมื่อเพลงจบ
ดอกไม้อยู่ท่ีใครให้บอกเพศของตนเอง 

2.  นักเรียนดูภาพเด็กผูห้ญิงและเด็กผู้ชาย
ร่วมสนทนาเกีย่วกับเพศของเด็กใน
ภาพและเปรียบเทียบความแตกตา่ง 

3.  นักเรียนจับคู่กับเพื่อนของตนเอง 
พร้อมบอกเพศของตนเองและเพื่อน 
เปรียบเทยีบความแตกต่าง 

4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่วกับ
เพศ 

1.  ดอกไม ้
2.  ภาพ

เด็กผู้หญิง  
เด็กผู้ชาย 

1.  การสังเกต 
การมีส่วน
ร่วมใน    
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโตต้อบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่.   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี   การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

การ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การคิด  การ
ทรงตัว  และการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  

(มฐ2/1 มฐ5/1  มฐ
5/2 มฐ5/3) 

นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง “ช่ือของ
เธอ”  อย่างอิสระ 

1. เทปเพลง “ช่ือ
ของเธอ” 

2. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

1.  การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่.  5.1  สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลือ่นไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จ
ได ้

 

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศของฉัน 

 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน      
ผลงาน (การคิด) (มฐ
10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาส ี
-  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน 
-  การฉีกปะภาพ

เด็กผู้หญิง/เด็กผู้ชาย 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน

ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโร

เนียว/กระดาษ 
100 ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/แปูง
ป้ัน 

4.  พู่กัน 
5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพเด็กผู้หญิง/

เด็กผู้ชาย 
8.  จานสี 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูม
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
มาตรฐานที่ . 11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 
 
 
 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

2.  แก้ปัญหาใน
การเล่นได ้

3.  เอื้อเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอยได ้

4.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
-   มุมภาษา/มมุ    
    หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/   
    มุมวิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาท          
    สมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-   
    สรรค์ / มมุ   
    บล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-   
    สรรค ์
-   มุมดนตร ี

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้า
ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/1) 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุ

หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ / 
มุม   
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสั

สร้างสรรค์ / มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
2.  นักเรียนเก็บของเล่น

เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่  10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  เล่นน้ า  เล่น
ทรายได ้

2.  เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น
กลางแจ้ง 

1.  การเล่นน้ า 
2.  การเล่นทราย 

1.  การเล่นน้ า การเล่น
ทราย (การประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็กและกล้ามเนื้อ
ใหญ่)  

(มฐ2/2) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 

(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ8/1) 

3.  การแสดงความคดิ 
สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ11/1) 

4.  การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) 

 (มฐ1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น  

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ า 
เล่นทรายที่ถูกต้อง
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเล่นน้ า  เล่น
ทรายอย่างอิสระ 

1.  อุปกรณ์การเล่น
น้ า 

2.  อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 



 

 

มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  พัฒนา
ความสัมพันธ์
ระหว่างกล้าม-
เนื้อมือกับตา 

2.  ส่งเสริม
จินตนาการและ
ความคิดสร้าง-
สรรค ์

3.  น าช้ินส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบรูณไ์ด ้

4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตดัต่อ    1.  การต่อภาพ  (การ
คิดการสังเกต  การ
จ าแนก   และการ
เปรียบเทยีบ 

 (มฐ10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้า

ที่เข้าท่ี  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ  

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ  และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ    1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 

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.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 

ภาคผนวก 
1. เพลง 

ชื่อของเธอ  
  (อาจารย์อดุม    รักษ์ธรรม) 

ช่ือของเธอฉันไม่รู้จัก            ครูถามทักนักเรยีนเข้าใหม ่
ช่ือของเธอฉันจ าไม่ได้                       ช่ืออะไรขอให้ตอบมา(ซ้ า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  3/3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  6  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เร่ือง อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย  ………………………………………………  วันที่  ……………………………………. 

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

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1.  บอกช่ืออวัยวะต่างๆได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                                      ตา 
                                                           ปาก                                                           หู 

 
                              
 
 

ระยะเวลาเรียน 
 1 วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
      ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
       อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

-  ตา                                        -  จมูก 
-  หู                                         -  ลิ้น 
-  ปาก                                     -  ฟัน 
-  มือ      

อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย 

    ลิ้น มือ จมูก 



 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  บอกช่ืออวัยวะ
ต่างๆ ของ    
ร่างกายได ้

2.  เปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความแตกต่าง
ของอวัยวะได ้

3.  สนทนา
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบ-
การณ์ 

อวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย 
เช่น ตา   หู
ปาก  มือ จมูก
ลิ้น ฟัน เป็นต้น 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ  (การใช้
ภาษา) (มฐ9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การ
สังเกต การจ าแนก 
และการ
เปรียบเทยีบ)  

(มฐ10/1) 
3.  การแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ8/1) 

1.  ครูเล่านิทานเรื่อง “ความไมส่ามัคคี
ของอวัยวะ”  และสนทนาเกี่ยวกบั
เนื้อเรื่องในนิทาน 

2.  นักเรียนดูภาพอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกาย 

3.  ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกีย่วกับ
อวัยวะต่างๆ  ของร่างกายในภาพ 
โดยใช้ค าถามน าดังนี้ เด็กๆ รูจ้ัก
อวัยวะส่วนใดในภาพบ้าง 

4.  นักเรียนเปรียบเทียบความเหมอืน
และความแตกต่างของอวัยวะต่างๆ
ของร่างกาย  เช่น แขน ขา หู  เป็น
ต้น 

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป   
เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกาย 

1.  นิทานเรื่อง  
“ความไมส่ามัคคีของ
อวัยวะ” 

2.  ภาพอวัยวะต่างๆ 

1.  การสังเกตการมีส่วน 

     ร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
 

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



 

 

 

วัน จุดประสงค์ กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
พุธ ร้องเพลงและ

เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.   กิจกรรม
การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

การ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

1.  การร้องเพลง (การใช้ภาษา) 
(มฐ5/2 มฐ9/1) 

2.  การเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบเพลง  
(การคิด การทรงตัว  และการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ2/1 มฐ
5/1 มฐ5/2  มฐ5/3) 

ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “นี่ของ
ฉัน” และเคลื่อนไหวรา่งกายตาม
จินตนาการประกอบเพลงอย่างอิสระ 

1. เทปเพลง “นี่ของ
ฉัน” 

2.  เครื่องเคาะจังหวะ 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง
และการ
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

พุธ 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด    
สร้างสรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จ
ได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ     
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องอวัยวะ
ต่างๆ ของ
ร่างกาย 
 

1.  การวางแผน ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดงความรูส้ึก
ผ่านผลงาน(การคิด) (มฐ
10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความสนใจ
ในกิจกรรมเดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาส ี
-  การวาดภาพอิสระด้วยสีเทียน 
-  การฉีกปะภาพโครงร่างร่างกาย 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ีได้ปฏิบัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100 
ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน / แปูง
ป้ัน 

4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  ภาพโครงร่าง 

ร่างกาย 
7.  พู่กัน   จานสี 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี    
 มาตรฐานที ่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว                  มาตรฐานที ่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการมาตรฐานที ่               
 มาตรฐานที ่  5.3 รักการออกก าลังกาย             
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆมาตรฐานที่                     มาตรฐานที่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ        มาตรฐานที ่  11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเองมาตรฐานที ่  
มาตรฐานที่     5.1 สนใจและมีความสขุกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

2.  แก้ปัญหาใน
การเล่นได ้

3.  เอื้อเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอยได ้

4.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
-   มุมภาษา/ มุม      
    หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/   
    มุมวิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-   
    สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-     
    สรรค ์
-   มุมดนตร ี

 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้า
ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุ

หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ  
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตามข้อ         

ตกลง 

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



 

 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ                       มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  เล่นเครื่องเล่น
สนามได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ

ปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ2/1) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

(มฐ8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่น
เครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

พุธ 
 
 
 
 
 
 

1.  น าภาพท่ี
เหมือนกันมาจับคู่
ได ้

2.  สังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การจับคู่ภาพเหมือน (การ 
คิด  การสังเกต  การจ าแนก  
การเปรยีบเทียบ) (มฐ10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี       
    (การเรยีนรู้ทางสังคม) 
    (มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

 

เกมจับคู่ภาพเหมือน 1.  การสังเกตการมีส่วน 

     ร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 



 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  ระบายสภีาพ 
-  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 

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
นี่ของฉัน       

(อาจารย์ศรีนวล     รัตนสุวรรณ) 
นี่คือหัวของฉันมีผมและใบหน้า                   มีหู   มีตา   คิ้ว   คาง   ปาก   ฟัน 
นี่คือแก้มนวลผ่องเฉดิฉัน                                      นี่จมูกของฉันคมสันไม่แพ้ใคร 
นี่คือคอ   ต่อมาคือไหล่                                          ถัดลงไปคือแขนทั้งสองข้าง 
นี่ล าตัว   เอว   สะโพกเป็นรอง                               และนี่ขาท้ังสองของฉันเอง 

 
2. นิทาน 

เร่ืองความไม่สามัคคีของอวัยวะ      
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

มีชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่มรีูปรา่งงามและแข็งแรง    ไม่ว่าจะไปท่ีใดทุกคนพากันช่ืนชมในความงามและความ
แข็งแรงของเขา    อยู่มาวันหน่ึง   ในขณะที่ชายคนนั้นก าลังนอนพักผ่อนอยู่  หู  ตา  จมูก  ปาก  มือ  แขน  ขา  นิ้ว  
เท้า  ฯลฯ   ก็คุยกันถึงความส าคัญและหน้าที่ของตน   หูบอกว่าถ้าไม่มีฉันก็จะไม่ได้ยิน  ส่วนจมูกก็บอกว่าถ้าไม่มี
จมูกจะหายใจไมไ่ด้   ส่วนปากก็บอกว่าถ้าไม่มีปากจะพูดและกินอาหารไม่ได้  แขน   มือ   นิ้ว   ก็พูดถึงความส าคญั
ของตนเช่นกัน   ทุกส่วนต่างบอกตนเองว่ามีความส าคัญทีสุ่ด   เถียงกันจนกระทั่งไม่มีใครยอมปฏบิัติหน้าที่ของตน   
ชายผู้นั้นก็ซูบผอมอ่อนแอลง    จนไม่มีใครอยากเข้าใกล้   อวัยวะทกุส่วนจึงคิดได้ว่า   ทุกอย่างต้องท าหน้าที่ของตน
ให้ดี   จึงจะท าให้ร่างกายแข็งแรง   และเป็นที่ช่ืนชมของทุกคน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เกมการศึกษา 
 

เกมจับคูภ่าพเหมือน 
 

  

 

 

 

 

                

 

 

 
 



 

 

 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี  6  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เรื่อง ตาของฉัน 

สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย  ………………………………………..  วันที่  …………………………………………. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.  บอกหน้าท่ีและความส าคัญของตาได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
      ดูสิ่งต่างๆ  

 
  

ตาของฉัน 

ระยะเวลาเรียน 
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ตาเป็นอวัยวะส่วนหน่ึงของร่างกาย   มีหน้าท่ีในการมองเห็นสิ่งตา่งๆ 

สาระการเรียนรู้ 
ตาของฉันมีไว้เพื่อดสูิ่งต่างๆ 

 
 



 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  บอกหน้าท่ีและ
ส าคัญของตาได ้

2.   การเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่างของ
ตาได ้

3.  สนทนา
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการ
ณ์ 

ตาของฉันมี  
หน้าท่ีดูสิ่งต่างๆ 

1.   การอธิบายเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ9/1 )                    

2.   การเปรียบเทียบความ
เหมือนความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ10/1) 

3.  การแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) ( มฐ8/1) 

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันร้อง
เพลง  “ตา หู”  พร้อมแสดง 
ท่าทางประกอบตาม
จินตนาการ 

2.  ครูและนักเรียนร่วมสนทนา 
ซักถามเกี่ยวกับหน้าที่
ความส าคญัและรูปร่าง
ลักษณะของตาตามเนื้อเพลง
และภาพประกอบ 

3.  นักเรียนจับคูก่ันและน า
กระจกมาส่องตาตนเองและ
เพื่อน  สังเกตเปรยีบเทียบ      
รูปร่างลักษณะความเหมือน
ความแตกต่างของตา 

4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับหน้าท่ีและ
ความส าคญัของตา 

1.  เพลง “ตา ห”ู 
2.  กระจก 

1.  การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 

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



 

 

 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.   กิจกรรม 
ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่
ประกอบเพลง  

 

1.  การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ5/2 มฐ9/1)  

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การคิด การทรง
ตัว  และการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่) (มฐ2/1 มฐ5/1 
มฐ5/3) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี)  (มฐ5/2) 

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ
บริเวณอยา่งอิสระตาม
จังหวะ   เมื่อได้ยิน
เสียงเคาะจังหวะหยุด  
ให้ทุกคนหยุดการ  
เคลื่อนไหว 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกัน
ร้องเพลง “ตา ห”ูและ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ตา ห”ู 

1.  การสังเกตการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวตาม

จังหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
มาตรฐานที่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ                                           มาตรฐานที่  5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่  9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 



 

 

 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่.10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  วางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องตาของฉัน 

 

1.  การวางแผน ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม)  

(มฐ10/2) 
2.  การแสดงความคดิ 

สร้างสรรค์ (การคิด) (มฐ
11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน(การ
คิด) (มฐ10/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรมเดีย่วและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาส ี
-  การวาดภาพอิสระด้วยสี

เทียน 
-  การฉีกปะภาพตา 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ีได้
ปฏิบัต ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษ 100

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3.  ดินน้ ามัน/แปูง
ป้ัน 

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

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูม
ผลงาน 



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
พฤหัส 
 
 

1.  เล่นร่วมกับ      
ผู้อื่นได ้

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3.  เอื้อเฟ้ือ          
แบ่งปันและ     
รอคอยได ้

4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
-   มุมภาษา/มมุ      
    หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/    
    มุมวิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-   
    สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-  
    สรรค ์
-   มุมดนตร ี
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

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

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี้ 
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ     
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์มุม

บล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ    มี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 



 

 

 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.2 ใช้มือได้อย่างคลอ่งแคล่ว 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  เล่นเกมโยนลูก
บอลลงตะกร้าได ้

2 เล่นร่วมกับผู้อื่น ได ้
3.  รักษาความ
ปลอด- ภัยของตนเอง
และ  ผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมโยนลูกบอลลง
ตะกร้า 

1.  การเล่นโยนลูกบอลลง
ตะกร้า(การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) 

(มฐ2/2) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น(การ

เรียนรู้ทางสังคม)   
(มฐ8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
โยนลูกบอลลง
ตะกร้าที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่น
โยนลูกบอลลง
ตะกร้าอย่างอิสระ 

1.  ลูกบอล 
2.  ตะกร้า 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 



 

 

 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  น าภาพมาเรียง 
ล าดับตามขนาด
ได ้

 2.  สังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

 

เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1.  การเรียงล าดับ  (การคิด  
การสังเกต การจ าแนก 
การเปรยีบเทียบ) 
 (มฐ10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ีเข้า
ที ่  (การเรยีนรู้ทางสังคม) 
(มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพที่สัมพันธ์กัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

 

เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 



 

 

 

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.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
ตา   หู  

(อาจารย์ศรีนวล     รัตนสุวรรณ) 
ตา  เขามีไวดู้       หู   เขามีไว้ฟัง       
คุณครูท่านสอนท่านสั่ง         จงตั้งใจฟัง   จงตั้งใจดู 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 เกมการศึกษา 
เกมจับคู่ภาพที่สมัพันธก์ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี  6  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เร่ือง หูของฉัน 
สาระที่ 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

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

1.  บอกหน้าท่ีและความส าคัญของหูได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  การทรงตัวและการประสานสมัพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดตี่อตนเองและผูอ้ื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 ฟังเสียงต่างๆ  

 
 หูของฉัน 

ระยะเวลาเรียน  
1 วัน 

 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

หูเป็นอวัยวะส่วนหน่ึงของร่างกาย  มีหน้าที่ไว้ฟังเสียงต่างๆ 
 
สาระการเรียนรู้ 

หูของฉันมีหน้าท่ีฟังเสียงต่างๆ 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1. บอกหน้าท่ี
ความส าคญัของหู
ได ้

2. เปรียบเทียบความ
เหมือน ความ    
แตกต่างของหูได ้

3. สนทนา
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

หูของฉันมี   
หน้าท่ีฟังเสียง
ต่างๆ 

1.  การอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ9/1) 

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือน  ความ
แตกต่าง (การสังเกต) 
(มฐ10/1) 

3.  การสนทนา
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1) 

1.  ร่วมกันร้องเพลง  “สองตา 
สองหู”  พร้อมแสดง        
ท่าทางประกอบเพลง 

2.   ครูและนักเรยีนร่วม
สนทนาซักถามเกีย่วกับ
หน้าท่ี  ความส าคญั  และ
รูปร่างลักษณะของหูตาม
เนื้อเพลงและ
ภาพประกอบ   พร้อม
เปรียบ-เทียบรูปร่าง
ลักษณะหูของตนเองกับ
เพื่อน 

3.   ครูและนักเรยีนร่วมกัน
สรุปเกีย่วกับหน้าที่และ
รูปร่างลักษณะของห ู

 

1.  เพลง   “สอง
ตา สองห”ู 

2.  ภาพห ู
 

1.   การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน             
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโตต้อบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่.  10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะเคาะได ้
3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนที่ประกอบ

เพลงได ้

2.   กิจกรรม 
ดนตรี  การ
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้อง

เพลง 
3. การ

เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีประกอบ
เพลง  

 

1.  การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา)  

(มฐ5/2  มฐ9/1)  
2.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง  (การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1 มฐ5/1 มฐ5/3) 

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

 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆบริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ   
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกัน
ร้องเพลง “สองหู  สอง
ตา”  และเคลื่อนไหว      
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “สองหู 
สองตา” 

1.  การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่.  5.1  สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลือ่นไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่   9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
 



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  วางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค ์

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องหูของฉัน 

 

1.  การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัต(ิการเรียนรู้
ทางสังคม) 

 (มฐ10/2) 
2.  การแสดงความคดิ 

สร้างสรรค ์(การคิด) 
(มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน        
ผลงาน (การคิด) (มฐ
10/1) 

1.  ครูแนะน ากิจกรรมต่างๆ 
และวิธีปฏิบตั ิ

2.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาส ี
-  การวาดภาพอิสระด้วย

สีเทียน 
-  การฉีกปะภาพ        

โครงร่างร่างกาย 
3.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโร-

เนียว/กระดาษ
100 ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/แปูง
ป้ัน 

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

ร่างกาย 
 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสมผล-งาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
มาตรฐานที่ . 11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 
 



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร์ 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ   
    วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-                
    สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/1) 

2.  การแก้ปัญหาในการ
เล่น(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ10/2) 

3.  การเอื้อเฟื้อ  
แบ่งปันและรอคอย  
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้า
ที(่การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่น
ตามมมุต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุ

หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/  
    มุมวิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้



 

 

 

มาตรฐานที่   10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เล่นมอญซ่อน
ผ้าได ้

2.  เล่นร่วมกับ      
ผู้อื่นได ้

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

การละเล่นแบบ
ไทย   “มอญซ่อน
ผ้า” 

1.  การเล่นมอญซ่อนผ้า 
(การใช้ภาษา การทรงตัว 
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่) 
(มฐ2/1 มฐ2/2 มฐ9/1) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อื่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

 (มฐ8/1) 
3.  การรักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) (มฐ
1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น “มอญ
ซ่อนผ้า”  ที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเล่นมอญซ่อนผา้
อย่างอิสระ 

1.  ผ้าเช็ดหน้า 
2.  บทร้อง 

ประกอบ 
“มอญซ่อน
ผ้า” 

 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร ์ 1.  น าภาพมา
เปรียบเทยีบ
ขนาดใหญ-่เล็ก
ได้    

2.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา
การศึกษา 

เกมเปรยีบเทียบ
ขนาดใหญ-่เล็ก 

1.  การเปรียบเทยีบขนาด
(การคิด การสังเกต การ
จ าแนกและเปรียบเทียบ) 
(มฐ10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ีเข้า
ที่ (การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
เปรียบเทยีบขนาดใหญ-่
เล็ก 

2.  นักเรียนเล่นเกมเปรียบ-
เทียบขนาดใหญ-่เล็ก และ
เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมเปรยีบเทียบ
ขนาดใหญ-่เล็ก 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
              การท าแบบฝึกหัด 

-  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.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1. เพลง 
                                                         สองตาสองหู                           (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

       สองตาไว้ด ู   สองหูไว้ฟัง 
สองขายืนแล้วนั่ง   สองหูฟังสองตาด ู
มือสองมือของเรา   เท้าของเราไว้เดิน 
ปากร้องเพลงเพลิน เพลิน  สองเท้าเดิน สองตาด ู

2.  การละเล่นแบบไทย 
มอญซ่อนผ้า 

บทร้อง 
  มอญซ่อนผ้า  ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง 

ไว้โน่นไว้นี ่  ฉันจะตีก้นเธอ 
วัสดุอุปกรณ์ 
                      ผ้า   1   ผืน 
วิธีเล่น 

       จับไม้สั้นไม้ยาว     เลือกคนท่ีเป็นมอญ   คนอ่ืนๆ   นั่งล้อมวง     คนท่ีเป็นมอญถือผ้าไว้ในมือเดินวน
อยู่นอกวงจะต้องร้องเพลง   ระหว่างน้ันจะทิ้งผ้าไว้หลังใครก็ได้     แล้วต้องพรางไว้ว่าท าเป็นยังถือผ้าอยู่     เมื่อเดิน
กลับมาผ้ายังอยู่ที่เดิม   ก็หยิบผ้าไล่ตีผู้นั้น   ผู้เล่นต้องวิ่งหนีไปรอบๆ วงแล้วจึงนั่งได้   ผู้เป็นมอญจะเดินวนต่อไป 
หาทางวางผ้าให้ผู้อื่นใหม่   ถ้าใครรู้สึกตัวคล าพบจะวิ่งไล่ตีไปรอบวง  1  รอบ   มอญต้องรีบหนีมานั่งแทนท่ี   คนไล่ก็
ต้องเป็นมอญ 

 
3.  เกมการศึกษา 

เกมเปรียบเทียบขนาดใหญ่-เล็ก 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


