
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี ….. หน่วยวันส าคัญ  เร่ือง วันปีใหม่ 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย……………………………..  วันที่ ………  เดือน……….   พ.ศ. ………… 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  บอกได้วา่วันท่ี  1  มกราคม  คือวันข้ึนปีใหม่ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

วันท่ี  1  มกราคม ของทุกปี 
ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 วันท่ี  1  มกราคม  ของทุกปี  คือ วันข้ึนปีใหม่   
 
สาระการเรียนรู้  

วันข้ึนปีใหม่ 
-  วันท่ี  1  มกราคม  ของทุกปี   

 
 
 

วันขึ้นปีใหม ่



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกได้ว่าวันท่ี 1
มกราคม คือ วันข้ึน-
ปีใหม่ 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

วันข้ึนปีใหม่ 
-  วันท่ี  1  มกราคม  

ของทุกปี 

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)  

1. ครูให้นักเรียนท่องค าคล้องจอง 
“ปีใหม่ วันใหม่” แล้วสนทนา
เกี่ยวกับค าคล้องจอง 

2. สนทนาเกี่ยวกับวันข้ึนปีใหม ่

  ค าคล้องจอง           
“ปีใหม่ วันใหม”่ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การสนทนา 

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



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบเพลง 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)     (ม2/1 
มฐ 5/2  มฐ5/3 มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี  (มฐ 5/2 มฐ 9/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “ร าวง  
ปีใหม่” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ร าวง
ปีใหม่” 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ 5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 

 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันข้ึนปีใหม่ (1) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ  (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ 
     สร้างสรรค์ (การคิด) 

(มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การระบายสีภาพ   

เกี่ยวกับวันข้ึนปีใหม ่
-  การ า  า      าการ

ด้วยสีน้ า 
-  การฉีก ตัด ปะ ติด

ภาพกล่องของขวัญ 
-  การปั้นแปูง 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น   
2. กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3. สีน้ า 
4. พู่กัน  จานสี 
5. กาว 
6. ภาพวันข้ึนปีใหม่ 
7. ภาพกล่อง

ของขวัญ 
8.  กรรไกร  

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ    

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ     

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที ่11.1 ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที1่1.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 
 
 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม       

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3. เอือ้เฟื้อ  แบ่งปัน 

และรอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบ-การณ ์
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร/์มุม 

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมต ิ
- มุมสัมผัสสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

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

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

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

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

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตาม
มุม
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  12.2 แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
มาตรฐานที่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 

มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 

 
วัน
ที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรม
การเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นทราย (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็กและกลา้มเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1  มฐ 2/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน  
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าช้ินส่วนของภาพมาต่อ
ให้เป็นภาพท่ีสมบรูณ์ได ้

2.  สังเกต  จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตดัต่อ           1.  การต่อภาพ (การคิด  การสังเกต  
การจ าแนก  และการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 



กจิกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  ค าคล้องจอง 
ปีใหม่ วันใหม่ 

 (อาจารย์ฐะปะนยี์    นาครทรรพ) 
ปีใหม่   วันใหม่   แสงแดดสดใส 
จิตใจส าราญ   นกน้อยร้องเพลง 
ครื้นเครงประสาน   ดอกไม้เบิกบาน 
ทุกคนร่าเริง 

2.  เพลง 
ร าวงปีใหม่ 

(อาจารย์เตือนใจ   ศรมีารตุ) 
ร าวง   ร าวง    ปีใหม่  อวยชัยให้มีความสุข 
ร่วมรื่นเริงสนุก   อวยพรความสุขวันปีใหม่เอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี ….. หน่วยวันส าคัญ  เร่ือง วันปีใหม่ 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย……………………………..  วันที่ ………  เดือน……….   พ.ศ. ………… 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  บอกความส าคัญของวันข้ึนปีใหม ่
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย  

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

           เป็นวันเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ 
ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 วันข้ึนปีใหม่คือวันเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความส าคญัของวนัข้ึนปีใหม่   

-  เป็นวันเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่

ความส าคัญของวนัขึ้นปีใหม ่



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. บอกความส าคัญของ
วันข้ึนปีใหม่ได ้

 2. สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ความส าคญัของวันข้ึน-
ปีใหม่   
 -  เป็นวันเริ่มต้นพุทธ-

ศักราชใหม ่
 

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 8/1) 

1.  ทบทวนค าคล้องจอง   
“ปีใหม่ วันใหม่” พร้อม
ท าท่าประกอบ 

 2.  สนทนาเกี่ยวกับ
ความส าคญัของวันข้ึนปี
ใหม่ 

 3.  ครูเล่านิทานเรื่อง  “ขนม
เค้กของคุณยาย”   

นิทานเรื่อง  
“ขนมเค้กของ
คุณยาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

 2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่. 9.1 สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 
 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

 2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบเพลง 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1  
มฐ,5/2  มฐ 5/3  มฐ 
11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ (ดนตร)ี  
(มฐ 5/2 มฐ 9/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจังหวะหยุด 
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

 2.  ร่วมกันร้องเพลง  
“ของขวัญ”   และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

 2. เพลง  
“ของ-ขวัญ” 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่  .10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
มาตรฐานที่ . 11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 
มาตรฐานที่11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 

หน
่วย
ที่ 
 8 
วัน

ส ำ
คัญ

 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันข้ึนปีใหม่ (2) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ   
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1  มฐ 8/1   
มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้

      -  การแปะภาพกลีบ
ดอกคริสต์มาส  ใบ  
หรือ กระดิ่งในจาน
กระดาษ 

      -  การลากเส้นตามรอย
ประ แล้วระบายสีภาพ
กล่องของขวัญ 

      -  การวาดภาพระบายสี
น้ า 
      -  การปั้นแปูง 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ

1.  กลีบดอก
คริสต์มาส  
ใบ  และ
กระดิ่ง 

2.  กาว 
3.  จานกระดาษ 
4.  ภาพกล่อง

ของขวัญ 
5.  สีเทียน/สีไม/้

สีน้ า 
7.  แปูงปั้น 
8.  พู่กัน 
9.  จานสี 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

 2.  การสนทนา 
 3.  ความคิด   

สร้างสรรค ์
 4.  การตรวจ     

ผลงาน 
 5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่  .10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่  11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ . 11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ  แบ่งปัน และ

รอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

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

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

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

4.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/1 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



หมายเหตุ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  8.2 ปฏิบัตตินเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นน้ าได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 
 
 

1.  การเล่นน้ า (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก-
ใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 2/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

 2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
น้ า 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

 2.  การสนทนา 
 3.  การเล่นท่ีถูก

วิธี 
 

 1.  น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การจับคู่ภาพเหมือน (การสังเกต 
การจ าแนก และการเปรียบเทยีบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

 2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

 3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกต     
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

 2.  การสนทนา 
 3.  การตรวจ     

ผลงาน 





กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  นิทาน 
ขนมเค้กของคุณยาย    (สุดธิดา  เปลีย่นสายสืบ) 

 ณ บ้านหลังเล็กๆ ของครอบครัวหางกลม  แม่กระต่ายตื่นมาท าขนมเค้กแต่เช้า  ท าให้กระต่ายน้อยสงสัยว่า
แม่ท าขนมเค้กไปให้ใคร  แม่บอกว่าจะท าขนมเค้กไปให้คุณยาย  กระต่ายน้อยจึงอาสาน าขนมเค้กไปให้คุณยาย 
 พออบขนมเค้กเสร็จ  แม่กระต่ายก็เตรียมใส่ตะกร้าอย่างดีเพื่อให้กระต่ายน้อยน าไปให้คุณยาย  กระต่าย
น้อยออกเดินทางอย่างร่าเริง  โดยมีแม่กระต่ายมาส่งที่หน้าบ้าน  ระหว่างทางขนมเค้กส่งกลิ่นหอมจนกระต่ายน้อย
ทนไม่ไหว แอบเปิดดู  และแอบกินสตรอเบอร์รี่บนหน้าขนมเค้กไปหลายอัน 
 พอทานหน้าขนมเค้กไปหลายอัน  กระต่ายน้อยก็ต้องกลุ้มใจเพราะหน้าขนมเค้กแหว่งไปไม่เหมือนเดิม  
ขณะนั้นแม่กระรอกและลกูกระรอกหางฟูกลับจากเก็บผลไมใ้นปุาผ่านมาเห็นกระตา่ยน้อยนั่งเศรา้จึงเข้าไปถาม    แม่
กระรอกใจดีแบ่งผลไม้ที่เก็บมาใส่บนหน้าขนมเค้ก ลูกกระรอกก็ช่วยด้วย  แม่กระรอกจึงสอนกระต่ายน้อยว่าทีหลัง
อย่าแอบกินของของคนอ่ืนก่อนได้รับอนุญาต  กระต่ายน้อยดีใจที่ขนมมีหน้าเต็มเหมือนเดิม  จึงรีบน าขนมเค้กไปให้
คุณยาย  แม่กระรอกตั้งใจจะน าผลไม้ไปฝากคุณยาย  จึงต้องเก็บดอกไม้ไปฝากแทน   เมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงบ้าน
คุณยายและต่างมีของติดมือมาฝากคุณยายกันทุกคน  คุณยายดีใจ  เรียกให้ทุกคนเข้าไปดื่มน้ าชาในบ้าน     คุณยาย
เอาดอกไม้ปักแจกัน  แล้วตัดขนมเค้กแบ่งให้ทุกคนรับประทาน  ทุกคนมีความสุขมาก 
 2.  เพลง 

      ของขวัญ    (อาจารย์ปฐิกรณ์  ตุกชูแสง) 
   ของขวัญกล่องโต   ผูกโบสีแดง 
   ตั้งวางตะแคง   หนเูพลงชอบใจ 
   ไม่มเีจ้าของ   หนูจองได้ไหม 
   อยากรู้ว่าอะไร   อยู่ในกล่องเอย 
 
 
หมายเหตุ  อาจเติมช่ือเด็กแทนค าท่ีขดีเส้นใตไ้ด ้

 
 
 
 
 
 



 
 
3.  เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี ….. หน่วยวันส าคัญ  เร่ือง วันปีใหม่ 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย……………………………..  วันที่ ………  เดือน……….   พ.ศ. ………… 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.  บอกสิ่งท่ีท าในวันขึ้นปีใหม่ได้  1  อย่าง 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย  

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
                                       ส่งบัตรอวยพร                     ท าบุญ  ใส่บาตร 
                ให้ของขวัญ 
 
ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ในวันข้ึนปีใหม่จะมีการส่งบัตรอวยพร  ให้ของขวัญ  และท าบุญ  ใส่บาตร 
 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ท าในวันข้ึนปีใหม ่
-  ส่งบัตรอวยพร   
-  ให้ของขวัญ   
-  ท าบุญ  ใส่บาตร 

กิจกรรมที่ท ำในวันขึ้นปีใหม ่





กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

43 1.  บอกสิ่งท่ีท าในวัน
ขึ้นปีใหม่ได้ 1 อย่าง 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

กิจกรรมที่ท าในวัน  
ขึ้นปีใหม่    

  -  ส่งบัตรอวยพร   
  -  ให้ของขวัญ  
  -  ท าบุญ  ใส่บาตร   

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลง 
“อวยพรปีใหม่” 

2.  สนทนาสิ่งท่ีท าในวัน  ขึ้น
ปีใหม่  

3.  ครูเล่านิทานเรื่อง  “ 
ของ-ขวัญของหอยทาก” 

1.  เพลง “ อวย
พรปีใหม”่ 

2.  นิทาน  “เรื่อง
ของขวัญของ
หอยทาก” 

 
 
 
 
 

 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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





 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบเพลง 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)     (มฐ 
2/1  มฐ 5/2  มฐ 5/3  มฐ 
11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี  (มฐ 5/2  มฐ 
9/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ 
บริเวณอยา่งอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
คนหยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “อวย
พรปีใหม”่  และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง 

1.   เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.   เพลง “อวย
พรปีใหม”่ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่    2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่.  5.1  สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่.   5.2  แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลือ่นไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่   9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่   11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 



 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันข้ึนปีใหม่ (3) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)    
(มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 10/2) 

2.  การแสดงความคดิ
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้

   -  การประดิษฐ์บัตร   
อวยพรปีใหม ่

      -  การประดิษฐ์โซต่กแต่ง
จากกระดาษสีร้อยต่อกัน 

      -  การวาดภาพและ
ระบายสีอิสระ 

      -  การปั้นแปูง 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ

1.  กระดาษ 100 
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

2.  กระดาษส ี
3.  กาว 
4.  สีเทียน/สไีม ้
5.  แปูงปั้น 
6.  กรรไกร 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ 

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ 

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่  .10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่. 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
มาตรฐานที่ . 11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 
มาตรฐานที่11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 

 

หน
่วย
ที่ 
 8 
วัน

ส ำ
คัญ

 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   2.2 ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่  8.2 ปฏิบัตตินเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข

 
วัน
ที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนามได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่น
ได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 

 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่น
สนาม 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพท่ีเหมือนกันมา
จับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อเลิก
เล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่ภาพเหมือน 1.  การจับคู่ภาพเหมือน (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ 10/1) 

2.  การเก็บของเล่นเข้าท่ี (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ 4/1) 

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ      

ผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ  

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 
 1.  นิทาน 

ของขวัญของหอยทาก         (อาจารย์ชยัฤทธิ ์ ศรีโรจน์ฤทธิ)์ 
 ในปุาใหญ่แห่งหนึ่ง  สัตว์ทั้งหลายช่วยกันเตรียมจัดงานวนัเกิดให้นางฟูา  พวกมันพยายามหาของขวัญที่ถูกใจนางฟูามากที่สุด  
สัตว์แต่ละตัวต่างอวดว่านางฟูาจะต้องชอบของขวัญของมันมากที่สุด  เหลือเพียงหอยทากที่ยังหาของขวัญไม่ได้  มันจึงไปเดินหาในปุา 
 แม่เป็ดอวดทัก  “สวัสดีจ้ะหอยทาก  มาดูของขวัญของฉันสิจ๊ะ  นี่เป็นไข่ฟองใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยออกไข่มาเลยนะ  นางฟูา
ต้องชอบของขวัญที่ฉันให้แน่ๆ เลย”  และถามหอยทากว่าให้อะไรเป็นของขวัญแก่นางฟูา  หอยทากตอบ  “ ยังไม่มีเลย” 
 นกยูงทัก “สวัสดีหอยทาก  มาดูของขวัญของฉันสิ  นี่เป็นพัดหางนกยูงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยท า  นางฟูาต้องชอบของขวัญของ
ฉั น แ น่ ๆ ” แ ล ะ ถ า ม ห อ ย ท า ก ว่ า เ ธ อ ใ ห้ อ ะ ไ ร เ ป็ น ข อ ง ข วั ญ แ ก่ น า ง ฟู า  ห อ ย ท า ก ต อ บ  “ยั ง ไ ม่ มี 
เลยครับ”   
 แม่ วั ว อ วด  “จะมอบนมสดรสหว านมั นที่ อ ร่ อ ยที่ สุ ด เป็ นขอ งขวัญ ”  แ ละถามหอยทากว่ า ให้ อ ะ ไ ร เป็ น 
ของขวัญแก่นางฟูา  หอยทากตอบ “ยังไม่มีเลยครับ” 
 ฝูงนกอวดผ้าพันคอที่ท าจากขนนกสวยที่สุด    และถามหอยทากให้อะไรเป็นของขวัญแก่นางฟูา         หอยทากตอบ “ยังไม่
มีเลยครับ” 
 ฝูงมดขนน้ าหวานไปท าลูกกวาด  นางฟูาต้องชอบ    และบอกให้ไปหาของที่นางฟูาชอบ 
 หอยทากเดินจนเหนื่อย   นั่งพักใต้ต้นไม้ได้กลิ่นหอมชื่นใจของดอกไม้ที่บานอยู่บนต้น  จึงอยากน า    ดอกไม้ไปมอบเป็น
ของขวัญแก่นางฟูา  หอยทากจึงเดินขึ้นไปบนต้นไม้  เก็บดอกไม้ที่สวยที่สุด 
 สัตว์ทั้งหลายเดินทางไปงานเลี้ยงวันเกิดของนางฟูา  หอยทากไปถึงตัวสุดท้าย  มันเสียใจที่ดอกไม้เหี่ยวเฉา  และไม่มีกลิ่น
หอมแล้ว  มันยื่นดอกไม้ให้นางฟูา  และน้ าตาก็หยดใส่ดอกไม้  ทันใดนั้นดอกไม้กลับสดสวย และมีกลิ่นหอมอีก  นางฟูารับดอกไม้มาทัด
หูไว้ด้วยความยินดี  หอยทากจึงยิ้มออกมาอย่างมีความสุข 

 
 
 
2.  เพลง  

       อวยพรปีใหม่      
            (อาจารย์เตือนใจ   ศรีมารุต) 

สวัสดีปีใหม่        สวัสดีปีใหม่        
ขออวยชัยให้เธอ  จงมีความสุข 
สนุกสนานส าราญใจ      ไชโย   ไชโย 
 
 
 

 



3.  เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี ….. หน่วยวันส าคัญ  เร่ือง วันปีใหม่ 
สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย……………………………..  วันที่ ………  เดือน……….   พ.ศ. ………… 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  บอกสิ่งท่ีอยากท าในวันข้ึนปีใหม ่
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย  
 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
                                                จัดงานเลี้ยงรื่นเริง                                       มอบของขวัญ 
 
ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ในวันขึ้นปีใหม่จะมีการจดังานรื่นเริงและมอบของขวัญให้แก่กัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สิ่งที่เด็กอยากท าในวันข้ึนปีใหม่   

-  จัดงานเลี้ยงรื่นเริง   
-  มอบของขวัญ

สิ่งที่เด็กอยำกท ำในวันขึน้ปีใหม ่





กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกสิ่งท่ีอยากท าใน
วันข้ึนปีใหม่ได ้

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สิ่งที่เด็กอยากท าในวัน
ขึ้นปีใหม่   
-  จัดงานเลี้ยงรื่นเริง   
-  มอบของขวัญ 

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลง 
“ไชโยปีใหม”่ 

2.  ครูให้นักเรียนบอกสิ่งท่ี
อยากท าในวันข้ึนปีใหม่    
พร้อมบอกเหตผุล 

3.  ครูให้นักเรียนร่วมร าวง
ประกอบเพลง  “ไชโยปี
ใหม่” 

1. ภาพวันข้ึนปี
ใหม ่

2. เพลง        
“ไชโยปีใหม”่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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







 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบเพลง 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)     (มฐ 
2/1  มฐ 5/2   
มฐ 5/3  มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ(ดนตร)ี  
(มฐ 5/2 มฐ 9/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ 
บริเวณอยา่งอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
คนหยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ไชโย
ปีใหม่”  และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ไชโย
ปีใหม่” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที่   5.1 สนใจและมีความสุขกับศลิปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่   5.2 แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   5.3 รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่    9.1 สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่    11.2 แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันข้ึนปีใหม่ (4) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ  (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

2.  การแสดงความคดิ  
(มฐ 4/1  มฐ 8/1  
มฐ 0/2) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้

      -  การประดิษฐ์บัตรอวย
พรโดยการทับสี  และ
ตกแต่งเป็นรูปภาพต่างๆ  

      -  การร้อยดอกไม้
กระดาษ 

      -  การระบายสภีาพ
กล่องของขวัญ 

      -  การปั้นแปูง ขดเป็น
รูปต่างๆ ตาม
จินตนาการ 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

1.  กระดาษ  100 
ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

2.  สีโปสเตอร์/ 
สีเทียน/สไีม ้

3.  กระดาษสตีัด
เป็นรูปดอกไม ้

4.  เชือก 
5.  ภาพกล่อง

ของขวัญ 
6.  แปูงปั้น 
7.  พู่กัน 
8.  จานสี 

1.  การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ    

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ      

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่   10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่   11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง 
มาตรฐานที่   11.3 เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง 
 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต   
การ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมเสียงกระดิ่งได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมเสยีงกระดิ่ง 
 
 

1.  การเล่นกิจกรรมเสียงกระดิ่ง 
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 
2/1  มฐ 8/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม
เสียงกระดิ่งที่ถูกต้อง 
และปลอดภัย 

 

1.  ผ้าปดิตา 
2.  กระดิ่ง 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพมาเรียงล าดับ
ขนาดเล็ก-ใหญ่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมเรยีงล าดับ
ขนาดเล็ก-ใหญ่ 

1.  การเรียงล าดับขนาดเล็ก-ใหญ่ 
(การสังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
เรียงล าดับขนาดเล็ก-ใหญ่ 

2.  นักเรียนเล่นเกม
เรียงล าดับขนาดเล็ก-
ใหญ่ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมเรยีงล าดับ
ขนาดเล็ก-ใหญ่ 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี 
มาตรฐานที ่  8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   8.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
มาตรฐานที่   4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ  
มาตรฐานที่   10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
       ไชโยปีใหม่        

   (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
ไชโย  ไชโย  ไชโย    มาร่วมไชโยต้อนรับปีใหม ่
ส่งปีเก่าแล้วเราเพลินใจ (ซ้ า)   ถึงวันปีใหม่มาร่วมไชโย 

2.  เกมกลางแจ้ง 
 
เสยีงกระด่ิง      

  (ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธ์ิ  และ
คณะ) 

วิธีเล่น 
1. ให้เด็กๆ ยืนจับมือกันเป็นวงกลม  หาอาสาสมัคร  1  คนมายืนเป็นคนสั่นกระดิ่ง 
2.  หาอาสาสมัคร  1  คนมายืนกลางวงและเอาผ้าปิดตา 

 3.  คนที่ปิดตาจะต้องเดินไปแตะคนที่สั่นกระดิ่ง  ถ้าแตะถูกต้องจะต้องสับเปลี่ ยนกันมายืนกลางวง            
ถ้าแตะผิดจะต้องเริ่มเล่นใหม่   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.  เกมการศึกษา   
เกมเรียงล าดับขนาดเล็ก-ใหญ่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี ….. หน่วยวันส าคัญ  เร่ือง วันปีใหม่ 

สาระที่ 2  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
สอนโดย……………………………..  วันที่ ………  เดือน……….   พ.ศ. ………… 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  เกิดความสนุกสนานท่ีได้ร่วมกจิกรรมงานเลี้ยงข้ึนปีใหม่ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมีความเป็นไทย  

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
                  ตกแต่งโมบายสายรุง้                                   ร้องเพลงวันปีใหม่   

 
ระยะเวลาเรียน 

1    วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ในงานเลี้ยงของวันข้ึนปีใหม่ เราจะช่วยกันตกแต่งโมบายสายรุ้งในงาน และร่วมกันร้องเพลงวันปีใหม่  
 
สาระการเรียนรู้ 
 งานเลี้ยงวันข้ึนปีใหม ่

-  ตกแต่งโมบายสายรุ้ง 
-  ร้องเพลงวันปีใหม่  

งานเลี้ยงวันขึน้ปีใหม ่



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. ให้เกิดความสนุก- 
สนานท่ีไดร้่วม    
กิจกรรมงานเลี้ยงข้ึน
ปีใหม่ 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

 

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

งานเลี้ยงวันข้ึนปีใหม่    
-  ตกแต่งโมบายสายรุ้ง 
-  ร้องเพลงวันปีใหม่   
 

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)  

1.  สนทนาถึงความส าคัญของ
วันขึ้นปีใหม่และร้องเพลง 
“ไชโยปีใหม”่ 

2.  ครูเชิญผู้ปกครองร่วม     
กิจกรรมการละเล่นกับเด็ก  

3.  ครูเชิญผู้ปกครองกล่าวค า
อวยพรให้แก่นักเรียน  
พร้อมจับฉลากของขวัญ 

1.  เพลง  “ไชโย
ปีใหม่” 

2.  อุปกรณ์การ
เล่นเกม 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  การสังเกต     
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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







 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณ
ได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะและ
สัญญาณ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
ใหญ่)  (มฐ 2/1   
มฐ 5/2  มฐ 5/3  
มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี  (มฐ 5/2 
มฐ 9/1) 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ  
 

เครื่องเคาะ
จังหวะ 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะ
และ
จินตนาการ
ประกอบ
จังหวะและ
สัญญาณ 

 
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 
 
 
 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนทีส่ าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องวันข้ึนปีใหม่ (5) 

1.  การวางแผน  ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)    
(มฐ 4/1  มฐ 8/1   
มฐ 10/2) 

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การฝนสีเทียนบน

กระดาษ 
-  การพับกระดาษแบ่ง

ครึ่ง 
-  การขดลวดก ามะหยี่

เป็นรูปดาว 
-  การปั้นแปูง 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

1.  สีเทียน 
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3.  กระดาษส าหรับ
พับ 

4.  ลวดก ามะหยี ่
5.  แปูงปั้น 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผล-

งาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่    8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่.10.2 แก้มาตรฐานที.่10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
มาตรฐานที่ 11.3 เล่าเรื่องราวหรอืนิทานตามความคดิของตนเอง 

 

 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี 

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ ์
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

 

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

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

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

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

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/มมุ 

วิทยาศาสตร ์
-   มุมธรรมชาต ิ
-   มุมบทบาทสมมต ิ
-   มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกต   
การ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที.่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที8่.2 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมเล็กใหญ่
ไม่ส าคัญได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

3.  รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

เกมเล็กใหญ่ไม่
ส าคัญ 
 
 

1.  การเล่นเกมเล็กใหญ่ไม่ส าคญั (การ
ทรงตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 
8/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกมเล็ก
ใหญ่ไมส่ าคญัที่ 
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

1.  ภาพเด็ก 
2.  ภาพ

ผู้ใหญ ่
3.  นกหวีด 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพมาสังเกต  
รายละเอียดได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมสังเกต
รายละเอียดของ
ภาพงานจัดเลี้ยงวัน
ขึ้นปีใหม่ 

1.  การสังเกตรายละเอียดของภาพ 
(การสังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
สังเกตรายละเอียดของ
ภาพงานจัดเลี้ยงวันข้ึนปี
ใหม ่

2.  นักเรียนเล่นเกมสังเกต
รายละเอียดของภาพงาน
จัดเลีย้งวันข้ึนปีใหม ่

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมสังเกต
รายละเอียด
ของภาพงาน
จัดเลีย้งวันข้ึน
ปีใหม่ 

1.  การสังเกต   
การ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
ไชโยปีใหม่ 

 (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
ไชโย  ไชโย  ไชโย    มาร่วมไชโยต้อนรับปีใหม ่
ส่งปีเก่าแล้วเราเพลินใจ (ซ้ า)   ถึงวันปีใหม่มาร่วมไชโย 

2.  เกมกลางแจ้ง 
เล็กใหญ่ไม่ส าคัญ      

  (ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธ์ิ  และคณะ)   
วิธีเล่น 
 ครูแจกภาพเด็กและผู้ใหญ่ให้กับเด็กคนละ 1 ภาพ แล้วให้แต่ละคนคว่ าภาพลงกับพื้นแล้วยืนเป็นรูป           
วงกลม  ตกลงกันว่าเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด  1  ครั้ง  ให้ทุกคนหยิบภาพท่ีคว่ ามาถือไว้คนละ  1  ภาพ  เมื่อได้ยิน
สัญญาณนกหวีด  2  ครั้งให้คนที่ได้ภาพเด็กวิ่งไปยืนที่มุมที่ติดภาพเด็กไว้แล้วจับมือเป็นวงกลม  คนที่ได้ภาพ        
ผู้ใหญ่วิ่งไปท่ีมุมที่ติดภาพผู้ใหญ่แล้วยืนจับมือกันเป็นวงกลม  กลุ่มใดท าวงกลมได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4.  เกมการศึกษา   
เกมสังเกตรายละเอียดภาพงานจดัเลี้ยงวันขึ้นปีใหม ่

 

 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


