
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 11  ชื่อหน่วย วันเด็ก วันเด็กมาถึง  เร่ือง  วันเด็กแห่งชาติ  (1) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  ………………………… สอนวันที่  ……………………………….. 
___________________________________________________________________________ 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  รู้จักวันเด็กแหง่ชาติ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ปฏิบัตติามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมคีวามเป็นไทย  

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

                     วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

     วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคมของทุกป ี

สาระการเรียนรู้    

 วันเด็กแห่งชาต ิ
-  วันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคม

วันเด็กแห่งชาต ิ



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  รู้จักวันเด็กแหง่ชาติ 
2.  สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

วันเด็กแห่งชาต ิ
-  วันเสาร์ที่  2  ของ
เดือนมกราคม 

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

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

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

1.  ครูสอนใหน้ักเรียนร้อง
เพลง “วันเด็ก” 

2.  สนทนาเกี่ยวกับวันเด็ก
แห่งชาต ิ

3.  สนทนาเกี่ยวกับ
ความส าคัญของวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพลง “วันเด็ก” 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 

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



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลือ่นไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)     
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3 มฐ 11/2) 

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลือ่นที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “หากว่า
เราก าลังสบาย”  และ
เคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “หาก
ว่าเราก าลัง
สบาย” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

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



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันเด็กแห่งชาติ (1) 

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

2.  การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรู้สึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้

      -  การปั๊มนิ้วมือ  ปั๊มมือ
ด้วยสีน้ าแบบ  Non 
Toxic 

      -  การระบายสีภาพด้วย  
สีเทียนและทาทับด้วย
สีน้ า 

      -  การขย ากระดาษ 
      -  การปั้นแป้ง 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่

ได้ปฏบิัต ิ

1.  สีน้ า/สีเทียน 
2.  กระดาษ

ส าหรับขย า 
4.  แป้งปั้น 
5.  พู่กัน  จานสี 
6.  กระดาษ 100 

ปอนด์/ 
กระดาษ 
โรเนียว 

1.  การสังเกต 
การ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสม     
ผลงาน 

 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง     
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอ 



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปนั 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                          
 มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที.่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                  
 มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นทราย (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  (มฐ 2/1  มฐ 
2/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นทราย 
ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การ
เล่นทราย 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพที่เหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

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

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจบัคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเลน่ 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

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

 

ภาคผนวก 

1.  เพลง     
 วันเด็ก           

(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 
วันเด็กวันเด็กวันนี ้    เราแสนยินดียินดีปรดีา 
เสาร์ที่สองของเดือนมกรา   ทุกคนได้มาสนุกสนาน 
วันเด็กวันเด็กมาถึง     เราฝันคะนึงรอคอยมานาน 
ดวงจิตของเราสราญ   ทุกคนเบิกบานในวันเด็กเอย 
 

        หากว่าเราก าลังสบาย          
(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 

หากว่าเราก าลังสบาย             จงตบมือพลัน 
หากว่าเราก าลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ใดๆ ทุกส่ิง 
มัวประวิงอะไรกันเล่า           จงตบมือพลัน 
(ผงกหัวพลัน –  กระทืบเท้าพลัน - จงเปล่งไชโย) 
 
 
 
 
 
 



 
2.  เกมการศึกษา   

เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 11  ชื่อหน่วย วันเด็ก วันเด็กมาถึง  เร่ือง  วันเด็กแห่งชาติ  (2) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………. สอนวันที่   ………………………. 
___________________________________________________________________________ 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกความส าคัญของเด็กได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ปฏิบัตติามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมคีวามเป็นไทย  

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
 

         เติบโตเปน็ผู้ใหญ่ทีด่ี                                        ท าประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

     เด็กจะเติบโตเป็นผูใ้หญใ่นวันข้างหน้าและเป็นอนาคตของชาติ 

สาระการเรียนรู้    
 ความส าคัญของเด็ก 

-  เติบโตเปน็ผู้ใหญ่ทีด่ ี
-  ท าประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ความส าคัญของเด็ก 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

47 1.  บอกความส าคัญของ
เด็กได ้

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ความส าคัญของเด็ก 
-  เติบโตเปน็ผู้ใหญ่ทีด่ ี
-  ท าประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิ

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูสอนใหน้ักเรียนร้อง
เพลง “ เด็กด”ี 

2.  สนทนาถึงความส าคัญ
ของเด็ก 

3.  ครูถามนักเรียนว่าโตขึน้
อยากเป็นอะไร 

เพลง  “ เด็กด”ี 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
 

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



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)     
(มฐ 2/1  มฐ,5/2  
มฐ 5/3  มฐ 11/2) 

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “เด็กด”ี  
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “เด็กด”ี 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 

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



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันเด็กแห่งชาติ (2)  

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

2.  การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด) 

     (มฐ 11/1) 
3.  การรับรู้และแสดง

ความรู้สึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้
-  การหยดสีด้วยด่าง
ทับทิม 

-  การพิมพ์ภาพจากฟองน้ า 
-  การปั้นแป้ง 
-  การถูสีเทียน  

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่
ได้ปฏบิัต ิ

1.  ด่างทับทิม 
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

3.  สีน้ า/สีเทียน 
4.  ฟองน้ า 
5.  แป้งปั้น 
6.  พู่กัน  จานสี 
7.  กระดาษทิชชู 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง     
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอ 

หน
ว่ย
ที่ 
 8 
วัน

ส ำ
คัญ

 



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปนั และ

รอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์ /
มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่.4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่.4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่.8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                                              
มาตรฐานที่.10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 



หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                              
  มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                                                        
 มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นน้ าได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 
 
 

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

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความปลอดภัย)  
(มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ าที ่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การ
เล่นน้ า 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2.  สังเกต   จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ  

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การสังเกต การ
จ าแนก และการเปรียบเทียบ) (มฐ 
10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

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

 

ภาคผนวก 
1.  เพลง     

                เด็กดี         
(อาจารย์ศรีนวล     รัตนสุวรรณ) 

เด็กดีต้องมคีวามซ่ือสัตย ์  เคร่งครัดระเบียบวินัย 
สุภาพต่อทุกทุกคนไป  เคารพผู้ใหญ่และขยันหมั่นเพียร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.  เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 11 ชื่อหน่วย วันเด็ก วันเด็กมาถึง  เร่ือง  วันเด็กแห่งชาติ  (3) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  ……………………………………. สอนวันที่  …………………………… 
___________________________________________________________________________ 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกค าขวัญวันเด็กได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ปฏิบัตติามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมคีวามเป็นไทย  

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

             ค าขวัญประจ าป ี           นายกรัฐมนตรี 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

     วันเด็กแห่งชาตจิะมีค าขวัญประจ าปีเพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กเป็นคนดี 

สาระการเรียนรู้    
 ค าขวัญวันเด็กแห่งชาต ิ

-  ค าขวัญประจ าป ี
-  นายกรัฐมนตรี

ค าขวัญวันเด็กแห่งชาต ิ



 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรยีนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกค าขวัญวันเด็กได ้
2.  สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ค าขวัญวันเด็กแห่งชาต ิ
-  ค าขวัญประจ าป ี
-  นายกรัฐมนตรี 

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูใหน้ักเรียนท่องค าขวัญ
วันเด็กประจ าป ี

2.  สนทนาเกี่ยวกับความหมาย
ของค าขวัญ 

3.  ครูเล่านิทานเรื่อง “ปุยฝ้าย
ยอดกตัญญู”              

1.  ค าขวัญวันเด็ก 
2.  นิทานเรื่อง

“ปุยฝ้ายยอด
กตัญญู”                

 
 
 
 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 8.1  เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                                       
 มาตรฐานท่ี 9.1  สนทนาโตต้อบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่ 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)     
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3  มฐ 11/2) 

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ก ามือ”  
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ก ามือ” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 

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



 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกีย่วข้องกบั
เรื่องวันเด็กแห่งชาติ (3) 

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

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

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้

      -  การประดษิฐ์ทีค่าด
ศีรษะเปน็แบบ
อินเดียนแดง 

      -  การละเลงสีด้วยนิ้วมือ 
      -  การระบายสีภาพตาม  

ค าส่ัง 
      -  การร้อยกระดาษรูปทรง

กรวยมีร ู
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่

ได้ปฏบิัต ิ

1.  กระดาษ 100 
ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

2.  สีเทียน/สีน้ า 
3.  พู่กัน  จานสี 
4.  กระดาษ

รูปทรงกรวย
มีร ู

5.  เชือก 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                          
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง     
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 



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

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปนั และ

รอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์ /
มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 



หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                      
 มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได้                                               
 มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมส่งรักส่งยิ้มได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการเลน่
เกมกลางแจ้ง 

เกมส่งรักส่งยิ้ม 
 
 

1.  การเล่นเกมส่งรักส่งยิ้ม (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่  (มฐ 2/1 มฐ 2/2  
มฐ 8/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม
ส่งรักส่งยิ้มที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

ลูกบอล 
 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2.  สังเกต  จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

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

 
 

ภาคผนวก 

1.  นิทาน  
               ปุยฝ้ายยอดกตัญญู               (อาจารย์บุปผา    พงษ์ไพบูลย์) 
 ในป่าแห่งหนึ่ง  มีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย    ทุกเช้าสัตว์ป่าต่างออกหาอาหารกิน   ช้าง  ม้า  วัวป่า  และควาย
ป่ากินหญ้า    เสือและสิงโตกินสัตว์เล็กเป็นอาหาร   เม่น  ตุ่น และกระต่ายกินรากไม้และผัก   เจ้ากระต่ายตัวหนึ่ง
ช่ือปุยฝ้าย   จะมีแม่คอยป้องกันภัยให้เวลาออกหากิน    ถ้าวันไหนปุยฝ้ายออกหาอาหารตามล าพัง  แม่กระต่ายก็จะ
ส่ังลูกว่า  “เมื่อกินอิ่มแล้วให้รีบกลับบ้านนะลูกรัก  แม่จะรออาหารจากเจ้า”  วันหนึ่ง  ขณะปุยฝ้ายออกหากิน         
ปุยฝ้ายพบนายพราน   ปุยฝ้ายว่ิงหนีแต่หนีไม่ทัน  ถูกนายพรานยิงที่ขา  ปุยฝ้ายพยายามว่ิงกลับบ้าน  มันออกไปหา
อาหารให้แม่ไม่ได้แล้ว  มันสงสารแม่มาก    

ปุยฝ้ายจึงหนีออกจากบ้านเพื่อไปพบหมี  มันขออาหารจากหมี  หมีบอกว่า  “เจ้าไม่สามารถกินอาหาร
ของข้าได้หรอก  เพราะข้ากินน้ าผึ้ง  อาหารของเจ้าคือผัก  ข้าเห็นมีไร่ผักกาดอยู่ข้างหน้านี่เอง  เจ้าลองไปดูซิ”         
ปุยฝ้ายดีใจรีบวิ่งไปขุดผักกาดฝากแม่  แม่กระต่ายชอบผักกาดมาก  เพราะมีรสหวานและกรอบ  ปุยฝ้ายจึงแอบไป
ขโมยผักกาดทุกวัน  จนวันหนึ่งถูกเจ้าของไร่จับได้   ปุยฝ้ายร้องอ้อนวอน “ปล่อยฉันไปเถอะ   แม่ฉันรออยู่ที่บ้าน  
แม่ฉันอาจจะตายได้เพราะอดอาหาร   และตอนนี้แมฉั่นก็ไม่สบาย   ถ้าไม่มีฉัน  ใครจะดูแลแม่” ชาวไร่ได้ฟังก็รู้สึก
สงสารจึงปล่อยปุยฝ้าย  และบอกว่า  “ถ้าอยากได้ของผู้อื่น  ต้องขอก่อน   ครั้งนี้ยกโทษให้เพราะเราซ้ึงใจที่เจ้าเป็น
ลูกที่มีความกตัญญูต่อแม ่   แต่นี้ไป  เราอนุญาตให้เจ้ามาเอาผักกาดไปกินได้ทุกวัน”  ปุยฝ้ายกล่าวขอบคุณ  และรีบ
น าผักกาดกลับไปให้แม ่

 
 



2.  เพลง 
                 ก ามือ            

       (อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 
   ก ามือขึ้นแล้วหมุนหมนุ  ชูมือขึ้นโบกไปมา 
   กางแขนขึน้และลง   พับแขนมือแตะไหล ่
   กางแขนขึน้และลง   ชูมือตรงหมุนไปรอบตัว 

3.  เกมกลางแจ้ง  
 

ส่งรักส่งยิ้ม       
(ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์  และคณะ)   

วิธีเล่น 
 1.  เด็กๆ จับคู่กันแล้วให้แต่ละคู่ยนืหรือนัง่ห่างกันประมาณ  2-3  เมตร 
 2.  ครูแจกลูกบอลให้เด็กคู่ละ  1  ลูก 
 3.  ครูใหเ้ด็กคดิวิธีการส่งลูกบอลให้คูข่องตนโดยวิธีการต่างๆ  เช่น  กล้ิงลูกบอล  โยนลูกบอล  เตะลูก
บอล  และให้เด็กๆ ปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 11 ชื่อหน่วย วันเด็ก วันเด็กมาถึง  เร่ือง  วันเด็กแห่งชาติ  (4) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  ………………………………. สอนวันที่  ……………………………… 
___________________________________________________________________________ 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  รู้จักหน้าทีข่องเด็กด ี
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ปฏิบัตติามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมคีวามเป็นไทย  

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
  
 

               ช่วยเหลือตนเอง           ตั้งใจเรียน   
                                           เชื่อฟังพ่อแม่ 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

     เด็กดีควรตัง้ใจเรียน  เชื่อฟังพ่อแม่  ช่วยเหลือตนเอง 

สาระการเรียนรู้    
 หน้าทีข่องเด็ก 

-  ช่วยเหลือตนเอง 
-  เชื่อฟังพ่อแม่ 
-  ตั้งใจเรียน

หน้าท่ีของเด็ก 





กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  รู้จักหน้าทีข่องเด็กด ี
2.  สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

หน้าทีข่องเด็ก 
-  ช่วยเหลือตนเอง   
-  เชือ่ฟังพ่อแม่   
-  ตั้งใจเรียน 
 

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

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

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

1.  ครูใหน้ักเรียนบอกส่ิงที่
สามารถท าได้ด้วยตนเอง 

2.  ครูสอนนักเรียนท่องค า
คล้องจอง “เด็กด”ี 

3.  ครูเล่านิทานเรื่อง “หมีน้อย
จอมขยัน”  ให้นักเรียนฟัง
แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

1.  ค าคล้องจอง  
“เด็กด”ี 

2.  นิทานเรื่อง
“หมีน้อย
จอมขยัน” 

 
 
 
 
 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
 

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



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)     
(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
ได้ยินเสียงเคาะจงัหวะหยุด 
ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ชูมือ”  
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ชูมือ” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 

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



 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                
 มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                              
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง  
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันเด็กแห่งชาติ (4) 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่าน 
ผลงาน (การคิด)  
(มฐ 11/3) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้
-  การประดิษฐ์ภาพด้วย
วัสดุต่าง ๆ เช่น เชือก  
เส้น มักกะโรนี ใบไม้ 

-  การปั้นแป้ง 
-  การจุ่มสี 
-  การวาดรูปด้วย 
สีเทียน 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  กระดาษต่างๆ   
เชือก  เส้น
มักกะโรนี 
ใบไม้ 

2.  แป้งปั้น 
3.  กระดาษวาด

เขียน 
4.  สีน้ า/สีเทียน 
5.  พู่กัน  จานสี 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟ้มสะสม
ผลงาน 



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปนั และ

รอคอยได ้
4.  เก็บของเลน่เข้าที ่

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเลน่
ตามมุมประสบ-
การณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์ /
มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                                
 มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมรับแล้วโยน
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการเลน่
เกมกลางแจ้ง 

เกมรับแล้วโยน 
 
 

1.  การเล่นเกมรับแล้วโยน (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1 มฐ 2/2  มฐ 8/2) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกม 
รับแล้วโยนที่ถูกต้อง 
และปลอดภัย 

 

ลูกบอล 1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น าตัวเลขกับจ านวน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ตัวเลขกับ
จ านวน 

1.  การจับคู่ตัวเลขกับจ านวน 
(การสังเกต การจ าแนก และ
การเปรียบเทียบ)    (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมจับคู่ตัวเลขกับ
จ านวน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจบัคู่
ตัวเลขกับจ านวน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ตัวเลข
กับจ านวน 

1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

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

 

ภาคผนวก 

1.  นิทาน 
หมีน้อยจอมขยัน 

       (อาจารย์รัตนา  ฦาชาฤทธิ์) 
ปุกกับปุยเป็นหมีน้อยสองพี่น้อง   พ่อแม่รักปุกกับปุยมาก    ปุกกับปุยตื่นเช้า  อาบน้ าเอง แปรงฟันเอง    

ทุกวัน  ปุกช่วยพ่อตัดกล้วย  เก็บส้มในสวน  แล้วโปรยข้าวให้ไก่ในเล้าหลังบ้าน   พ่อไปขายกล้วย  ส้มที่ตลาด   
ปุกก็ไปด้วย   พ่อไปขายไข่ที่ตลาด  ปุกก็ไปด้วย   พ่อขายผลไม้   ขายไข่ได้เงินมาก   ที่บ้านปุยช่วยแม่กวาดบ้าน    
ถูบ้าน  แล้วช่วยแม่ล้างจานในครัว   พ่อกลับบ้าน  บ้านสะอาดสวยงาม  มีอาหารบนโต๊ะดูน่ากิน  พ่อแม่ยิ้มพอใจ     
ที่ปุกกับปุยขยัน    พ่อซ้ือรถให้ปุกเล่น   ปุกดีใจ    แม่ซ้ือตุ๊กตาให้ปุยเล่น   ปุยดีใจ     พ่อแม่จึงเรียกลูกทั้งสองว่า    
“หมีน้อยจอมขยัน ” 

2.  เพลง 
ชูมือ 

(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 
    ชูไปข้างหน้า  ก ามือขวาและมือซ้าย 
  
   กางพักข้างกางได้  ส่งมือไปข้างหลงัตัว 
 3.  ค าคล้องจอง 

เด็กดี 
(อาจารย์กรวลี   วรัณกร) 

เด็กดีช่วยเหลอืตนเองได้     แสนชื่นใจน่ารักนักหนา 
แปรงฟัน อาบน้ า ล้างหน้า                ใส่เส้ือผ้า ทานอาหารได้เอง 



 4.  เกมกลางแจ้ง 
รับแล้วโยน 

(ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ และคณะ) 
วิธีเล่น 
 1.  ให้เด็กๆ เข้าแถวตอนเรียงหนึง่ 
 2.  ให้เด็กว่ิงมาหาครูแล้วครูโยนลูกบอลให้เด็กรับ 
 3.  เมื่อเด็กรับลูกบอลแล้วโยนลูกบอลคืนครู  แล้วว่ิงไปต่อแถวด้านหลังเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ตัวเลขกบัจ านวน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 11  ชื่อหน่วย วันเด็ก วันเด็กมาถึง  เร่ือง  วันเด็กแห่งชาติ  (5) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  ………………………… สอนวันที่   ……………………………… 
___________________________________________________________________________ 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกส่ิงที่เด็กอยากท าในวันเดก็ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ปฏิบัตติามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมคีวามเป็นไทย  

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

 เป็นเด็กดี                                       เที่ยวงานวันเด็ก 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

     ในวันเด็กแห่งชาติจะมีการจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กได้มคีวามสุข 

สาระการเรียนรู้    
 ส่ิงที่อยากท าในวันเด็กแห่งชาติ    

-  เป็นเด็กด ี
-  เที่ยวงานวันเด็ก 

  
 

สิ่งที่อยากท าในวันเด็กแห่งชาต ิ

หน
่วย
ที่ 
 8 
วัน

ส ำ
คัญ

 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกส่ิงที่เด็กอยากท า
ในวันเด็กแห่งชาติได ้

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่อยากท าในวันเด็ก
แห่งชาติ     
-  เป็นเด็กด ี
-  เที่ยวงานวันเด็ก 

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

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

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

1.  สนทนาเกี่ยวกับวันเด็ก
แห่งชาติ   

2.  ครูใหน้ักเรียนบอกส่ิงที่
เด็กอยากท าในวันเด็ก
แห่งชาต ิ

3.  ครูจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
โดยเชิญผูป้กครองเข้า
ร่วมแข่งขนัเกมและ
การละเล่นต่างๆ  

อุปกรณ์การเล่น
เกม 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)     
(มฐ 2/1  มฐ 5/2  
มฐ 5/3  มฐ 11/2) 

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

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “วันเด็ก”  
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2. เพลง “วันเด็ก” 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 

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



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท าศิลปะ
สร้างสรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องวัน
เด็กแห่งชาติ (5)  

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

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

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

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติามความ
สนใจในกิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มดังนี ้
-  การปั๊มภาพตรายาง ต่างๆ 
-  การแปะกระดาษสีบน
รูปภาพ 

-  การระบายสีบนกระดาษที่
เปียก  โดยใช้ฟองน้ าจุ่มน้ าบิด
พอหมาดๆ ทาบนกระดาษให้
ทั่ว  แล้วใช้พู่กันจุ่ม     สี
ระบาย 

-  การปั้นแป้ง 
2.  นักเรียนน าเสนอผลงานที่ได้

ปฏิบตั ิ

1.  ตรายางภาพ
ต่างๆ 

2.  หมึกพิมพ ์
3.  กระดาษสี 
4.  กาว 
5.  สีน้ า 
6   กระดาษ 100 

ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

7.  ฟองน้ า 
8.  พู่กัน  จานสี 
9.  แป้งปั้น 
10.  กรรไกร 
 

1.  การสังเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสม     
ผลงาน 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                     
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                 
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง     
มาตรฐานที่ 11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง 



 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปนั 

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ

เลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเลน่
ตามมุมประสบ-
การณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัส
สร้างสรรค์/มุม
บล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี
 

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้างสรรค์/
มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์

-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

 

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



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่.1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่. 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                        
มาตรฐานที่. 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่. 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่. 10.1 มีความคดิรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 

 
 

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

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที ่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่น
เครื่องเล่นสนาม 
อย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพ
ตัดต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

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

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

 

ภาคผนวก 

1.  เพลง     
วันเด็ก 

 (อาจารย์เตือนใจ  ศรีมารุต) 
วันเด็กวันนี้  แสนยินดปีรีดา   (ซ้ า)  ชวนกันมาเริงระบ าท าเพลง 
เสาร์ที่  2  มกราครื้นเครง   มาร่วมร้องเพลงและเริงระบ า 
พวกเด็กอย่าช้าลุกขึ้นมาร่ายร า  ออกเต้นระบ าสนุกสนาน 
เราแสนเบิกบานในวันเด็กเอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


