
  

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  7  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เรื่อง มือของฉัน 

สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย  ………………………………………..  วันที่  …………………………………….. 

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

1.  บอกหน้าที่และความส าคัญของมือได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ฝึกการช่วยเหลือตนเองได้ 
 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
                                                                     หยิบจับสิ่งของ                     ท างาน
ต่างๆ                   
 
                                                                                             มือของฉัน 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

มือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย   มีหน้าที่เอาไว้หยิบจับสิ่งของและท างานต่างๆ 
 
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

มือของฉันมีหน้าที่ 
                -  หยิบจับสิ่งของ 
                -   ท างานต่างๆ 
 



  

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันท
ร ์

1.  บอกหน้าที่
และ
ความส าคัญ
ของมือได้ 

2.  เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่าง
หน้าที่ของมือ
กับอวัยวะ
อ่ืนๆ ได้ 

3.  สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ได้ 

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

มือของฉันมีหน้าที่ 
-  หยิบจับสิ่งของ 
-  ท างานต่างๆ 

1.  การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การคิด   
การใช้ภาษา) (มฐ
9/1) 

2.  การเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง(การ
สังเกต)  

(มฐ10/1) 
3.  การสนทนา

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ8/1) 

1.  ครูและนักเรียนร่วมท่องค า
คล้องจอง “มือเรา มือเขา”
สนทนาซักถามเก่ียวกับ
เนื้อหาของค าคล้องจองโดย
ใช้ค าถาม  ดังนี้ 
-   หน้าที่ของมือมีอะไรบ้าง 
-    ถ้าไม่มีมือจะเป็น

อย่างไร 
-    เด็กจับคู่กันแล้ว

เปรียบ-เทียบรูปร่าง
ลักษณะและขนาดของ
มือตนเองและเพ่ือน 

2.  นักเรียนเปรียบเทียบหน้าที่
ของมือกับอวัยวะอ่ืนๆ 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับหน้าที่และ
ความส าคัญของมือ 

ค าคล้องจอง 
“มือเรา มือ
เขา” 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้        มาตรฐานที ่  9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ              มาตรฐานที่  10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 



  

 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3.  ร้องเพลงได้ 
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได้ 

2.   กิจกรรม 
ดนตรี  
การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟัง
เพลง 

2.  การร้อง
เพลง 

3. การ
เคลื่อนไหว
อยู่กับที่
ประกอบ
เพลง  

 

1.  การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา) (มฐ5/2)  

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  (การ
คิด การทรงตัว  
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  

(มฐ2/1 มฐ5/1มฐ5/3) 
3.  การฟังจังหวะเคาะ

(ดนตรี)   (มฐ5/2) 
 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ 
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ   เมื่อได้ยิน
เสียงเคาะจังหวะหยุด  
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  ครูและนักเรียน
ร่วมกันร้องเพลง 
“กายบริหาร”  และ
เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “กาย
บริหาร” 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  ร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                                มาตรฐานที่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่  5.3 รักการออกก าลงักาย 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ        มาตรฐานที.่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ              มาตรฐานที ่11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จ
ได้ 

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้าง-
สรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องมือของ
ฉัน 

 

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

2.  การแสดงความคิด 
สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ10/1) 

1.  ครูแนะน า
กิจกรรมต่างๆ และ
วิธีปฏิบัต ิ

2.  นักเรียนเลือก
ปฏิบัติตามความ
สนใจในกจิกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาสี 
-  การวาดภาพ

อิสระด้วยสี
เทียน 

-  การฉีกปะภาพ
มือ 

3.  นักเรียนน าเสนอ
ผลงานที่ได้ปฏิบัติ 

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษ 

100ปอนด์/
กระดาษโร
เนียว 

3.  ดินน้ ามัน/
แปูงปั้น 

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

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน                 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม         
ผลงาน 



  

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน                                           มาตรฐานที.่8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การ
ประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได้ 

3.  เอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอยได้ 

4.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรม
การเล่น
ตามมุม
ประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-   มุมภาษา/มุม
หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/
มุม    
    วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์    
     /มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 
 
 

1.  การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
8/1) 

2.  การแก้ปัญหาใน
การเล่น(การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ10/2) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอย  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
4/3) 

4.  การเก็บของเล่น
เข้าท่ีเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ4/1) 

 

1.  ครูแนะน ามุมประสบการณ์
และวิธีการปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี้ 
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มุม  
    วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-   มุมดนตรี 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตาม
มุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน             
กิจกรรม 

2.  การ
สนทนา 

3.  การปฏิบัติ
ตาม
ข้อตกลง 



  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย          มาตรฐานที่. 2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                    มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                            มาตรฐานที่.11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 

การ
ประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1.  เล่นน้ าและเล่น
ทรายได้ 

2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

3.  รักษาความ
ปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

1.  การเล่นน้ า 
2.  การเล่นทราย 

1.  การเล่นน้ า เล่นทราย (การ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) (มฐ2/2) 

2.   การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน(การ
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ8/1) 

3.  การแสดงความคิดสร้าง-
สรรค์ (การคิด) (มฐ11/1) 

4.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ1/2) 

1.   ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น  

2.   แนะน าวิธีการเล่น
น้ า  เล่นทรายที่
ถูกต้อง        
ปลอดภัย 

3.   นักเรียนเล่นน้ า  
เล่นทรายอย่างอิสระ 

1. อุปกรณ์การ
เล่นน้ า 

2.  อุปกรณ์การ
เล่นทราย 

1.  การสังเกต
การมสี่วน
ร่วมใน    
กิจกรรม 

2.  การ
สนทนา 

3.  ความคิด
สร้าง-สรรค์ 

4.  การเล่นที่
ถูกวิธี 

จันทร์ 1.  น าชิ้นส่วนของ
ภาพมาต่อให้
เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได้ 

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตัดต่อ      1.  การต่อภาพตัดต่อ  (การ
สังเกต  การจ าแนก   การ
เปรียบเทียบ) (มฐ10/1) 

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

1.   ครูแนะน าวิธีการ
เล่นเกมภาพตัดต่อ 

2.   นักเรียนเล่นเกม
ภาพ       ตัดต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าท่ีเมื่อเลิกเล่น 

 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การ
สนทนา 

3.  การตรวจ           
ผลงาน 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ชิ้นงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

ภาคผนวก 
1.  เพลง 

กายบริหาร    
 (อาจารย์ศรีนวล   รัตนสุวรรณ) 

ก ามือขึ้นแล้วหมุนหมุน      ชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้ า) 
กางแขนขึ้นและลง        พับแขนมือแตะไหล่ 
กางแขนขึ้นและลง                   ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

 
2.  ค าคล้องจอง 

 
มือเรา  มือเขา 

 (อาจารย์อ าพวรรณ์    เนียมค า) 
สองมือของเรา                                        มือเขาก็มี 
หยิบจับให้ดี                จะมีสุขเอย 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  7  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เรื่อง จมูกของฉัน 

สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย  ………………………………………วันที่  ……………………………… 

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

1.  บอกหน้าที่และความส าคัญของจมูกได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก และกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได้ 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
                                    

                                   หายใจ                                      จมูกของฉัน                                   
ดมกลิ่น 

ระยะเวลาเรียน 
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
จมูกของฉันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่น 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
จมูกของฉัน 
 -  ดมกลิ่น        

                 -  หายใจ 



  

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การ
ประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคา
ร 

1.  บอกหน้าที่และ
ความส าคัญของ
จมูกได้ 

2.   เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่างหน้าที่
ของจมูกกับ
อวัยวะอ่ืนได้ 

3.  สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ 

1.   กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

จมูกของฉันมี
หน้าที่หายใจ
และดมกลิ่น 

 

1.  การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
(การคิด   การใช้
ภาษา) 

 (มฐ9/1) 
2.  การเปรียบเทียบ

ความเหมือน  
ความแตกต่าง
(การสังเกต) (มฐ
10/1) 

3.  การสนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
8/1) 

1.  นักเรียนร่วมกันตอบปริศนา ค า
ทาย   “อะไรเอ่ย   อยู่เหนือปาก   
มีรูปร่างคล้ายชมพู่” 

2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่ม
ละ        5 คน  ครูน ากล่องใส่
กลิ่นต่างๆ  เช่น กลิ่นกระเทียม  
กลิ่นน้ าหอม กลิ่นแอมโมเนีย เป็น
ต้น พร้อมให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
หมุนเวียนกันออกมาดม   กลิ่น
และใช้ค าถามดังนี้ 
-    กลิ่นที่เด็กดมมีกลิ่น

อะไรบ้าง 
-    หน้าที่ของจมูกมีอะไรบ้าง 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับหน้าที่และความส าคัญ
ของจมูก พร้อมเปรียบเทียบ
หน้าที่จมูกกับอวัยวะอ่ืน 

1.  ปริศนาค า
ทาย 

2.  กล่องใส่กลิ่น
ต่างๆ 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การ
สนทนา 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ   มาตรฐานที่.   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่.  5.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว      มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย                                                มาตรฐานที ่  9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3.  ร้องเพลงได้ 
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได้ 

2.   กิจกรรม 
ดนตรี  
การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้อง

เพลง 
3. การ

เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีประกอบ
เพลง  

 

1.  การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา) (มฐ5/2 
มฐ9/1)  

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง  (การ
คิด การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ
5/3) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ  
(ดนตรี) (มฐ5/2) 

 

1.  เคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ
บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ   เมื่อได้
ยินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด  ให้ทุกคนหยุด
การ  เคลื่อนไหว 

2.  ครูและนักเรียน
ร่วมกันร้องเพลง “หู 
ตา จมูก”  และ
เคลื่อนไหว         
ร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “หู ตา 
จมูก” 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                             มาตรฐานที ่. 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

 จุดประสงค์ กิจกรรมตาม      สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ การประเมินผล 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จได้ 

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้าง-สรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และท่ีเกี่ยวข้อง
กับเรื่องหูของฉัน 

 

1.  การวางแผน 
ตัดสินใจและมือ
ปฏิบัติ(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ10/2) 

2.  การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่าน 
ผลงาน (การคิด)  

(มฐ10/1) 

1.  ครูแนะน ากิจกรรม
ต่างๆ และวิธีปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือก
ปฏิบัติตามความ
สนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาสี 
-  การวาดภาพ

อิสระด้วยสีเทียน 
-  การฉีกปะภาพ

จมูก 
3.  นักเรียนน าเสนอ

ผล-งานที่ได้ปฏิบัติ 

1.  สีเทียน/สี
น้ า 

2.  กระดาษ
โรเนียว/
กระดาษ 
100ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/
แปูงปั้น 

4.  พู่กัน  
จานสี 

5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพจมูก 
 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด

สร้างสรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสมผลงาน 



  

วัน ตารางประจ าวัน สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ เรียนรู้ 

 
อังคาร 
 
 

1.  เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

2.  แก้ปัญหาใน
การเล่นได้ 

3.  เอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอยได้ 

4.  เก็บของเล่น
เข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-   มุมภาษา/มุม
หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/
มุม 
     วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์     
     /มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 
 
 

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

2.  การแก้ปัญหาใน
การเล่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
10/2) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอคอย 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม) 

 (มฐ4/3) 
4.  การเก็บของเล่นเข้า

ที่เข้าที่ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ4/1) 

 

1.  ครูแนะน ามุมประสบ-       
การณ์และวิธีการปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี้ 
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มุม      
     วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-   มุมดนตรี 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่น
ตามมุม
ประสบการ
ณ์ 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน     
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติ

ตามข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ    มาตรฐานที ่ 4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน              มาตรฐานที่  10.2 แก้ปัญหาในการเลน่หรือท ากิจกรรมต่างๆ 



  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย     มาตรฐานที ่  2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี  มาตรฐานที ่  2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                       มาตรฐานที ่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ              มาตรฐานที ่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

 
วัน 

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

อังคาร 1.  เล่นเครื่องเล่น
สนามได้ 

2.  เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่นขณะเล่น
ได้ 

5.  กิจกรรม
การเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) 

 (มฐ2/1) 
2.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน(การ

เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ8/1) 
3.  การรักษาความปลอด-ภัย

ของตนเองและผู้อื่น(การ
รักษาความปลอด-ภัย) (มฐ
1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามท่ีถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

เครื่องเล่นสนาม 1.   การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูก

วิธ ี

อังคาร 
 
 
 
 
 
 

1.  น าภาพที่
เหมือนกันมา
จับคู่ได้ 

2.  เก็บของเล่น
เข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่นได้ 

6.   เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การเปรียบเทียบภาพ(การ
สังเกต  การจ าแนก   การ
เปรียบเทียบ)  

(มฐ10/1) 
2.  การเก็บของเล่นเข้าที่เข้าที่

(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ
4/1) 

1.   ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม  
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมือ่เลิกเล่น 

 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ

ผลงาน 
 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหัด 

    -  การระบายสีภาพ 
    -  การต่อเติมภาพ 
    -  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

1. แบบสังเกต 
2. การตอบค าถาม 
3. ชิ้นงาน/ผลงาน 
4. แบบฝึกหัด 
5. แฟูมสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
     หู  ตา  จมูก     

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
หู ตา หู จมูก จับให้ถูก 
จับจมูก ตา หู จับใหม่จับให้ฉันดู 
จับจมูก ตา หู จับหู ตา จมูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เกมการศึกษา 
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  7  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เรื่อง    ปากของฉัน 

สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย  ……………………………………..  วันที่  …………………………………….. 

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

1.  บอกหน้าที่และความส าคัญของปากได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได้ 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
พูด                                   รับประทานอาหาร 

                                                                    
 

    ปากของฉัน 

ระยะเวลาเรียน 
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
ปากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย    มีหน้าที่ในการพูดและรับประทานอาหาร 

สาระการเรียนรู้ 
ปากของฉัน 
 -  พูด 

                 -  รับประทานอาหาร 
 



  

   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1. บอกหน้าที่ของ
ปากได้ 

2. เปรียบเทียบ           
รูปร่างลักษณะ
ของปากได้ 

3. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ 

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

ปากของฉันมี
หน้าที่พูดและ
รับประทาน
อาหาร 

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

2.  การเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง(การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ
10/1) 

3.   การสนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม) 

 (มฐ8/1) 

1.  นักเรียนร่วมกันตอบ
ปริศนาค าทาย  “อะไร
เอ่ย  มีไว้พูด” 

2.  ครูและนักเรียนดูภาพ
ปากร่วมกันสนทนา
ซักถามโดยใช้ค าถามน า
ดังนี้  

      -  เด็กใช้ปากไว้ท า
อะไรบ้าง  

      -  ปากมีความส าคัญ
อย่างไร พร้อม
เปรียบเทียบรูปร่าง
ปากของตนเองกับ
เพ่ือน   

3.   ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
หน้าที่และความส าคัญ
ของปาก 

1.  ปริศนาค า
ทาย 

2.  ภาพปาก 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

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



  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี                   มาตรฐานที.่  5.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ       มาตรฐานที ่  5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที ่   8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและ
เคลื่อนที่ตาม
จังหวะและ
ปฏิบัติตาม
สัญญาณได้ 

2.  ปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าและผู้ตาม
ได้ 

2.   กิจกรรม
ดนตรีการ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

 

1.   การ
เคลื่อน-ไหว
อยู่กับที่
และ
เคลื่อนที่
ตามจังหวะ
และปฏิบัติ
ตาม
สัญญาณ 

2.  การเป็น
ผู้น าและผู้
ตาม 

1.   การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ตามจังหวะและ
สัญญาณดนตรี (การ
ทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ
2/1 มฐ5/1 มฐ5/2) 

2.   การเป็นผู้น าและผู้
ตาม(การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ8/2) 

1.   เคลื่อนไหวส่วน
ต่างๆของร่างกายอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่ไป
รอบๆบริเวณอย่าง
อิสระตามจังหวะ   
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด  ให้ทุก
คนหยุดการ  
เคลื่อนไหว 

2.   นักเรียอาสาสมัคร    
1 คน ออกมาเป็น
ผู้น าในกาเคลื่อนไหว  
กายบริหารประกอบ
จังหวะเพลงช้า-เร็ว 
เมื่อได้ยินสัญญาณ  
“หยุด”   นักเรียน
หมุนเวียนกันออกมา
เป็นผู้น าในการ
เคลื่อนไหว 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.   เพลงที่มี
จังหวะช้า-เร็ว 

1.   การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.   การ
เคลื่อนไหว 

3.   การฟังและ
ปฏิบัติตาม
สัญญาณ 

4.   การเป็นผู้น า
และผู้ตาม 



  

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได้ 

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้าง-สรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องปากของ
ฉัน 

 

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

2.  การแสดง
ความคิด 
สร้างสรรค ์(การ
คิด) (มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และ
แสดงความรู้สึก
ผ่าน        ผลงาน 
(การคิด)  

     (มฐ10/1) 

1.  ครูแนะน ากิจกรรม
ต่างๆ และวิธีปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือก
ปฏิบัติตามความ
สนใจใน      
กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม       ดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาสี 
-  การวาดภาพ

อิสระด้วยสีเทียน 
-  การฉีกปะภาพ

ปากและฟัน 
3.  นักเรียนน าเสนอ

ผล-งานที่ได้ปฏิบัติ 

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโร

เนียว/กระดาษ 
100ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/แปูง
ปั้น 

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

ฟัน 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม          
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                       มาตรฐานที่ . 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 



  

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ

เรียนรู้ 
การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได้ 

3.  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน
และรอคอยได้ 

4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรม
การเล่นตาม
มุม
ประสบการ
ณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-   มุมภาษา/มุม               
    หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุม
คณิตศาสตร์/   
    มุมวิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาท
สมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้าง-                   
    สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-  
    สรรค ์
-   มุมดนตรี 
 
 

1.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

 (มฐ8/1) 
2.  การแก้ปัญหาในการเล่น(การ

เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 10/2) 
3.  การเอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน และรอ

คอย (การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ4/3) 

4.  การเก็บของเล่นเข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ4/1) 

 

1.  ครูแนะน ามุม
ประสบ-การณ์และ
วิธีการปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือกเล่น
ตามมุมต่างๆ  ดังนี้ 
-   มุมภาษา/มุม

หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/
มุม   
    วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-

สรรค์ 
-   มุมดนตรี 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าท่ีเมื่อเล่นเสร็จ
แล้ว 

ของเล่น
ตามมุม
ประสบก
ารณ ์

1.  การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติ

ตามข้อตกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่.   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ มาตรฐานที่.   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง 



  

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พุธ 1.  เล่นเครื่องเล่น
สนามได้ 

2.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้ 

5.  กิจกรรม
การเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่น
สนาม (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ2/1) 

2.  การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  

(มฐ8/1) 
3.  การรักษาความ

ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อ่ืน (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ
1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่น
เครื่องเล่นสนาม
อย่างอิสระ 

เครื่องเล่น
สนาม 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 



  

 
พุธ 1.  น าภาพที่เหมือน

เงามาจับคู่ได้ 
2.  สังเกต จ าแนก

และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได้ 

6.   เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือนเงา 

1.   การน าภาพที่เหมือน
เงามาจับคู่กัน (การคิด 
การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

(มฐ10/1) 
2.   การเก็บของเล่นเข้าที่ 

(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

1.   ครูแนะน าวิธีการ
เล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือนเงา 

2.   นักเรียนเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือนเงา
และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว 

3.  นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่น 

 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน
เงา 

1.   การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ

ผลงาน 
 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

1.  แบบสังเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ชิ้นงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหัด 
5.  แฟูมสะสมผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาคผนวก 
                เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพเหมือนเงา 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  7  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เรื่อง ฟันของฉัน 
สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

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

1.  บอกหน้าที่ของฟันได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได้ 
 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
      บดเคี้ยวอาหาร 

 
 

       ฟันของฉัน 

 

ระยะเวลาเรียน     
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
ฟันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย  มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร 

สาระการเรียนรู้ 
ฟันของฉัน 
 - บดเคี้ยวอาหาร 



  

 กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 

สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  บอกหน้าที่
ของฟันได้ 

2.  เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่างหน้าที่
ของฟันกับ
อวัยวะอ่ืนได้ 

3.  สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิด-เห็น
ได้ 

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

ฟันของฉันมี
หน้าที่บดเคี้ยว
อาหาร 

1.   การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
(การคิด   การใช้
ภาษา)  

(มฐ9/1) 
2.   การเปรียบเทียบ

ความเหมือน 
ความแตกต่าง
(การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  

(มฐ10/1) 
3.  การสนทนา

แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
8/1) 

1.  ร่วมกันร้องเพลง 
“ฟัน”  พร้อมแสดง
ท่าทางประกอบตาม
จินตนาการ 

2.  ครูและนักเรียนร่วม
สนทนาซักถาม
เกี่ยวกับหน้าที่ของฟัน
จากประสบการณ์และ     
เปรียบเทียบหน้าที่ของ
ฟันกับอวัยวะอ่ืนๆ 

3.  ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
หน้าที่และความส าคัญ
ของฟัน 

เพลง  “ฟัน” 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน             
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                     มาตรฐานที่   9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี             มาตรฐานที่  5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว  
มาตรฐานที่  5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ      มาตรฐานที่  5.3 รักการออกก าลังกาย 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหั
ส 

1. เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและ
เคลื่อนที่ได้ 

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณค าสั่ง
ได้ 

3. ปฏิบัติตาม
ค าสั่งได้ 

 

2. กิจกรรม
ดนตรีการ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การ
เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและ
เคลื่อนที่ 

2. การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะใน
ทิศทางต่างๆ 

1. การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่  
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) 

 (มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ
5/3) 

2. การฟังจังหวะเคาะ  
(ดนตรี) (มฐ5/2) 

3. การเคลื่อนไหวตาม
จังหวะในทิศทาง
ต่างๆ(การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) 

 (มฐ2/1 มฐ5/2) 
 

1. นักเรียนเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายไปรอบๆ 
บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ   เมื่อได้
ยินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด    ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2. นักเรียนเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะ
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางต่างๆตาม     
ค าสั่งของครูหรือ
ผู้น า(เพ่ือน) เช่น 
เดินไปข้างหน้า  
ถอยหลัง   เดินไป
รอบๆ บริเวณ  เป็น
ต้น 

เครื่องเคาะ
จังหวะ 
 

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
ค าสั่ง 



  

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ                    มาตรฐานที่.10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

วัน      จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออก
ตามความคิด
สร้าง-สรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่
ส าเร็จได้ 

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องฟันของฉัน 

 

1.  การวางแผน 
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติ(การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

(มฐ10/2) 
2.  การแสดง

ความคิด 
สร้างสรรค์ (การ
คิด) (มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และ
แสดงความรู้สึก
ผ่าน        ผลงาน 
(การคิด) (มฐ
10/1) 

1.  ครูแนะน ากิจกรรม
ต่างๆ และวิธีปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาสี 
-  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน 
-  การฉีกปะภาพปาก

และฟัน 
3.  นักเรียนน าเสนอ

ผลงานที่ได้ปฏิบัติ 
 

1.  สีเทียน/สีน้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100
ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/แปูง
ปั้น 

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

1.  การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด

สร้าง-สรรค์ 
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูม
สะสม          
ผลงาน 



  

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
การ

ประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
พฤหัส 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

2.  แก้ปัญหาใน
การเล่นได้ 

3.  เอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอยได้ 

4.  เก็บของเล่น
เข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ์ 
-   มุมภาษา/มุม
หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/
มุม    
    วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์           
     /มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 
 
 

1.  การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
8/1) 

2.  การแก้ปัญหาใน
การเล่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ10/2) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอย (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
4/3) 

4.  การเก็บของเล่น
เข้าท่ี(การเรียนรู
ทางสังคม) (มฐ
4/1) 

 

1. .ครูแนะน ามุมประสบ-
การณ์และวิธีการปฏิบัติ 

2.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดังนี้ 
-   มุมภาษา/                 

มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มุม   
    วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้าง-สรรค์/

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-สรรค์ 
-   มุมดนตรี 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมในกิจ-
กรรม 

2.  การ
สนทนา 

3.  การปฏิบัติ
ตาม
ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ            มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                     มาตรฐานที่.10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 



  

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมินผล สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

พฤหัส 1.  เล่นโพงพางได้ 
2.  เล่นร่วมกับ

ผู้อื่นได้ 
3.  รักษาความ

ปลอด-ภัยของ
ตนเองและ
ผู้อื่นขณะเล่น
ได้ 

5.  กิจกรรม
การเล่น
เกม   
กลางแจ้ง 

การละเล่นแบบ
ไทย “โพงพาง” 

1.  การเล่นโพงพาง (การ
ใช้ภาษา  การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็ก-ใหญ่)  

(มฐ2/1 มฐ2/2 มฐ9/1)) 
2.   การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน 

(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ8/1) 

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น 
“โพงพาง” ที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

2.  นักเรียนเล่น 
“โพงพาง”  อย่าง
อิสระ 

บทร้องประกอบ       
“โพงพาง” 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 



  

พฤหัส 1.  น าภาพมา
เขียนล าดับ
เหตุการณ์
ก่อน-หลังได้ 

2.  สังเกต 
จ าแนกและ
เปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได้ 

3.  เก็บของเล่น
เข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่นได้ 

6.  เกม
การศึกษา 

เกมเรียงล าดับเหตุ-
การณ์ 

1.  การเรียงล าดับ
เหตุการณ์  (การ
สังเกต การจ าแนก  
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าที่
(การเรียนรู้ทางสังคม) 

 (มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการ
เล่นเกมเรียงล าดับ             
เหตุการณ์ 

2.   นักเรียนเล่นเกม
เขียนเรียงล าดับ
เหตุการณ์ 

3.  นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่น 

เกมเรียงล าดับ
เหตุ-การณ์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจ-
กรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ

ผลงาน 
 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหัด 

   -  การระบายสีภาพ 
   -  การต่อเติมภาพ 
   -  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

1. แบบสังเกต 
2. การตอบค าถาม 
3. ชิ้นงาน/ผลงาน 
4. แบบฝึกหัด 
5. แฟูมสะสมผลงาน 

ภาคผนวก 
1.  เพลง 

ฟัน 
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

ฟัน  ฟัน  ฟัน เป็นสิ่งส าคัญที่ควรรักษา                ตื่นเช้าเราลุกข้ึนมา 
จะต้องล้างหน้าแปรงฟัน                                         ฟัน  ฟัน  ฟัน  ถู

ฟันเถิดเราจงหมั่น 
เมื่อก่อนจะนอนแปรงฟัน                                          ทุกวันฟันทนแน่เอย 

2.  การละเล่นไทย 
โพงพาง 

บทร้องประกอบ 
โพงพางเอย                        ปลาเข้าลอด 
ปลาตาบอด                              เข้าลอดโพงพาง 
โพงพางเอ๋ย   นกกระยางเข้าลอด 
เสือปลาตาบอด   เข้าลอดโพงพาง 
กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย 

วัสดุอุปกรณ์ 
ผ้าผูกตา   1   ผืน 

วิธีเล่น 
เลือกคนที่เป็นปลาโดยการจับไม้สั้นไม้ยาว   เอาผ้าผูกตาคนที่เป็นปลา แล้วหมุน   3   รอบ   

ผู้เล่นคนอ่ืนๆล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลมพร้อมกับร้องเพลงประกอบ    เมื่อจบเพลงนั่งลงถามว่า   
“ปลาเป็นหรือปลาตาย”  ถ้าตอบว่าปลาเป็น   คนที่อยู่รอบวงจะขยับเขยื้อนได้   ถ้าบอกว่าปลาตาย
จะต้องนั่งอยู่เฉยๆ   เมื่อคนที่ถูกปิดตาจับผ ู ้เล่นคนใดแล้วทายถูก  ผ ู ้เล่นคนนั้นก็ต้องมาเป็นแทน   ถ้า
ทายผิดต้องเป็นต่อไป 

 



  

3.  เกมการศึกษา 
เกมเรียงล าดับเหตุการณ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  7  ชื่อหน่วย ตัวเรา  เรื่อง ลิ้นของฉัน 
สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

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

1.  บอกหน้าที่และความส าคัญของลิ้นได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได้ 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
       ชิมรส 

 
 

      ลิ้นของฉัน 

 

ระยะเวลาเรียน  
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
ลิ้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย  มีหน้าที่ในการชิมรส 

สาระการเรียนรู้ 
ลิ้นของฉัน 
-  ชิมรส 



  

  กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วัน      จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  บอกหน้าที่และ
ความส าคัญของ
ลิ้นได้ 

2.  เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่างหน้าที่
ของลิ้นกับ
อวัยวะอ่ืนได้ 

3.  สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ 

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

ลิ้นของฉันหน้าที่
ชิมรส 

1.   การอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
(การคิด   การใช้
ภาษา) (มฐ9/1) 

2.  การเปรียบเทียบ
ความเหมือนความ
แตกต่าง(การสังเกต) 
(มฐ10/1) 

3.  การสนทนา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น (การเรียนรู้
ทางสังคม)  

(มฐ8/1) 

1.  ร่วมกันเล่นเกมปิดตา       
ชิมรส 

2.   ครูน าอาหารชนิด
ต่างๆให้นักเรียนชิม  
นัก - เรียนบอกรสชาติ
ของอาหารที่ชิมร่วม
สนทนาเก่ียวกับหน้า -
ที่ของลิ้นและความ
แตกต่างๆ  ของรสชาติ
อาหาร 

3.  ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
หน้าที่และความส าคัญ
ของลิ้น 

 

1.  มะนาว 
2.  น้ าปลา 
3.  บอระเพ็ด 
4.  น้ าตาล 
5.  ขนมชนิด    
      ต่างๆ 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ .  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มาตรฐานที่.   9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่.  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 



  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด            มาตรฐานที.่  5.1  สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ           มาตรฐานที ่  5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่   9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม   

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได้ 

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได้ 

2.   กิจกรรม
ดนตรี  การ
เคลื่อนไหวและ
จังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่ประกอบ
เพลง  

 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง  (การคิด   การ
ทรงตัว  และการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้าม- เนื้อใหญ่)  

(มฐ2/1 มฐ5/1 มฐ5/3) 
3.  การฟังจังหวะเคาะ 

(ดนตรี) (มฐ5/2) 

      เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆบริเวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ   
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการ  เคลื่อนไหว 

 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง
บรรเลง 

1.  การสังเกต
การมีส่วน
ร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การร้อง
เพลง 

3.  การ
เคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบ
เพลง 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
วัน 

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  วางแผน  
ตัดสินใจและลง
มือปฏิบัติได้ 

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงาน
ของตนที่ส าเร็จได้ 

 

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระ
และท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องลิ้นของฉัน 

 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติ(การเรียนรู้
ทางสังคม)(มฐ10/2) 

2.  การแสดงความคิ
สร้างสรรค ์(การคิด) 
(มฐ11/1) 

3.  การรับรู้และแสด
ความรู้สึกผ่าน
ผลงาน (การคิด) 
(มฐ10/1) 

1.  ครูแนะน ากิจกรรม
ต่างๆ และวิธีปฏิบัต ิ

2.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน        
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี้ 
-  การปั้นอิสระ 
-  การพิมพ์ภาพ 
-  การพับสี 
-  การเปุาสี 
-  การวาดภาพอิสระ

ด้วยสีเทียน 
-  การฉีกปะภาพลิ้น 

3.  นักเรียนน าเสนอผล-
งานที่ได้ปฏิบัติ 

1.  สีเทียน/สี
น้ า 

2.  กระดาษ            
โรเนียว/
กระดาษ 
100 ปอนด์ 

3.  ดินน้ ามัน/
แปูงปั้น 

4.  พู่กัน  จาน
สี 

5.  กาว 
6.  กรรไกร 
7.  ภาพลิ้น 
 

1.  การสังเกต
การ      มีส่วน
ร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิด

สร้าง-สรรค์ 
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม      
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่.10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ . 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง



  

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  4.3 มีความเมตตากรุณาและช่วยเหลือแบ่งปัน                    มาตรฐานที ่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
ศุกร์ 
 
 

1.  เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

2.  แก้ปัญหาในการ
เล่นได้ 

3.  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน
และรอคอยได้ 

4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได้ 

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-   มุมภาษา/มุม         
    หนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุม
คณิตศาสตร์/  
    มุมวิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาท
สมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้าง-      
    สรรค์/มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้าง-                                 
    สรรค ์
-   มุมดนตรี 
 

1.  การเล่นร่วมกับ
ผู้อื่น (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
8/1) 

2.  การแก้ปัญหาใน
การเล่น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ10/2) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ  
แบ่งปันและรอ
คอย (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
4/3) 

4.  การเก็บของเล่น
เข้าท่ี(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ
4/1) 

 

1. .ครูแนะน ามุมประสบ-
การณ์และวิธีการปฏิบัติ 

2.  นักเรยีนเลือกเล่นตามมุม        
     ต่างๆ  ดังนี้ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มุม        
     วิทยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-   มุมดนตรี 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตาม
มุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต
การ มีส่วน
ร่วมใน     
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติ

ตามข้อตกลง 



  

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                  มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว                                          มาตรฐานที่   8.1 เลน่และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วัน จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล 
สาระท่ีควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

ศุกร์ 1.  เล่นเกมโยนห่วง
ได้ 

2.   เล่นร่วมกับ
ผู้อืน่ได้ 

3.  รักษาความ
ปลอด-ภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

การเล่นเกมโยน
ห่วง 

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

2.   การเล่นร่วมกับผู้อ่ืน(การ
เรียนรู้ทางสังคม)(มฐ8/1) 

3.   การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ1/2) 

1.   ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
โยนห่วงที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

3.  นักเรียนเล่นโยน
ห่วงอย่างอิสระ 

ห่วงยาง 1.   การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.   การสนทนา 
3.   การเล่นที่ถูก

วิธ ี

ศุกร์ 1.   น าภาพที่
เหมือนกันมาต่อ
ปลายแถวได้ 

2.   สังเกต จ าแนก
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา -  เกมเรียงล าดับ 
-  เกมโดมิโน 

1.  การเรียงล าดับขนาด (การ
สังเกตการจ าแนก  และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าที่(การ
เรียนรู้ทางสังคม)  

(มฐ4/1) 

1.   ครูแนะน าวิธีการ
เล่นเกมต่อภาพที่
เหมือนกัน 

2.   นักเรียนเล่นเกม
ต่อภาพที่เหมือนกัน
และเกมที่เคยเล่น
มาแล้ว 

3.  นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่น 

เกม
โดมิโน 

1.   การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ            

ผลงาน 
 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหัด 

   -  การระบายสีภาพ 
   -  การต่อเติมภาพ 
   -  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

1. แบบสังเกต 
2. การตอบค าถาม 
3. ชิ้นงาน/ผลงาน 
4. แบบฝึกหัด 
5. แฟูมสะสมผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
ภาคผนวก 
 เกมการศึกษา 

เกมโดมิโน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


