
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 14  ชื่อหน่วย สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา   เร่ือง ฉันนับสิ่งของตัวเรา 
สาระที ่3  เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย……………………………………………………….วันที…่…………………………………….  พ.ศ. …………………. 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  นับสิ่งของตามจ านวนได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งของต่างๆ รอบตัวฉันสามารถนับได้  เช่น  แก้วน้ า   กระเป๋า   ดนิสอ  ยางลบ   เป็นต้น 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ฉันนับสิ่งของ 

 -  จ านวนนับ 
  -  ตัวเลข 

จ ำนวนนบั 
ฉันนับ       
สิ่งของ 

 

ตัวเลข 



   
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

1 1. นับสิ่งของตาม
จ านวนได ้

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ฉันนับสิ่งของ 
-  จ านวนนับ 
-  ตัวเลข 
 

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

2.การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)     
(มฐ 10/1) 

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

 

1. ครูน าสิ่งของชนิดต่างๆ 
มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันนับจ านวน  แล้ว
ให้นักเรียนส ารวจสิ่งของ
รอบๆ ตัวว่ามีอะไรบา้งที่
นับได้ และให้ช่วยกันนับ 

2. นักเรียนเขียนผัง        
มโนทัศน์เกี่ยวกบัเรื่องที่
เรียน 

3. นักเรียนท าโครงงาน 
เกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน 

1. สิ่งของต่างๆ 
รอบตัวเรา  

2. แบบฝึกหัด 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

 
หมายเหตุ  
   มาตรฐานที่   8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
   มาตรฐานที่   9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   มาตรฐานที่   10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 
 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่   5.2แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนท่ีได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณ
ได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2. การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

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

2.การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี)(มฐ 2/1) 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ  
บริเวณอยา่งอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
คนหยุดการเคลื่อนไหว 
 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.   กิจกรรม
ศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องฉันนับสิ่งของ 

1. การวางแผน ตัด-สินใจ 
และลงมือปฏิบัติ (การ  
เรียนรู้ทางสังคม)   
(มฐ 8/1) 

2.การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)    
(มฐ 11/1) 
3.การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1. นักเรียนเลือก
ปฏิบัติงานศิลปะตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่   ดังนี ้
- การปั้นดินน้ ามันเป็น

รูปต่างๆ 
- การวาดภาพตาม

จินตนาการด้วยสีน้ า  
หรือสีเทียน 
- การพิมพ์ภาพด้วย

ใบไม้เป็นรูปต่างๆ 
- การประดิษฐ์ภาพ

จากเมลด็พืช  กิ่งไม้  
ใบไม ้

2. นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

 

1. ดินน้ ามัน 
2. กระดาษ 100 

ปอนด์ 
3. อุปกรณ์ส าหรับ

วาดภาพ เช่น      
สีเทียน  สีน้ า      
พู่กัน  จานสี   
เป็นต้น 

4. อุปกรณ์ส าหรับ
การพิมพ์ภาพ เช่น 
ใบไม้ หมึกพิมพ์  
เป็นต้น 

5. อุปกรณ์ส าหรับ
ประดิษฐภ์าพ เช่น 
เมลด็พืช  กิ่งไม้  
ใบไม้  กาว  เป็น
ต้น   

 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด         

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมสะสม        
ผลงาน 



 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปันและ

รอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม   
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์ / 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์  
   มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

4.การเก็บของเล่น   เข้า
ที่ (การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

 
 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณ์
ต่างๆ ดังน้ี 
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร์ /  

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม  

ข้อตกลง 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน   
มาตรฐานที ่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 



 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1. การเล่นทราย  (การทรงตวัและ
การประสานสัมพันธข์อง
กล้ามเนื้อเล็กและกลา้มเนื้อใหญ่)           
(มฐ 12/2) 

2. การเล่นรว่มกบัผู้อื่น (การเรยีนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

3. การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อืน่ (การรักษาความ
ปลอดภัย)    (มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. ครูแนะน าวิธีการเล่น
ทรายที่ถูกต้องและ 
ปลอดภัย 

 
 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1. น าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2. สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตดั
ต่อ 

1. การต่อภาพ  (การคดิ การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)      (มฐ 10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

 2.  นักเรียนเล่นเกมภาพ    
ตัดต่อ 

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 



 
 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ภาคผนวก 

เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 14 ชื่อหน่วย สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา    
สาระการเรียนรู้ท่ี  3 เร่ือง ฉันนับตัวเลขตัวเรา 

  
สอนโดย………………………………………………………………. วันที…่………………………………………  พ.ศ. …………………. 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  นับตัวเลข 1-30 ได้ 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์  
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน                                             
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
               ฉันสามารถนับตัวเลข 1-30 ได้  
 
สาระการเรียนรู้  
 ฉันนับตัวเลข 
  -  จ านวนนับ 

 -  ตัวเลข 
   

จ ำนวนนบั ฉันนับตัวเลข ตัวเลข 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

2 1. นับตัวเลข 1-30 ได ้
2. สนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได ้
 

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ฉันนับตัวเลข 
-  จ านวนนับ 
-   ตัวเลข 

1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา) (มฐ 9/1) 

2.การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)      
(มฐ 10/1) 
3.การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1) 
 
 

1. ครูน าสิ่งของชนิดต่างๆ   
มาให้นักเรียนช่วยกันนับ
จ านวนให้ตรงกับตัวเลข 

2. ครูน าแผนภูมิตัวเลขมาให้
นักเรียนดูแล้วให้นับ
ตัวเลขเรียงล าดับ 1-30 

1.  สิ่งของต่างๆ   
รอบตัวเรา 

2.  แผนภมูิตัวเลข 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
   มาตรฐานที่   8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
   มาตรฐานที่   9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   มาตรฐานที่   10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 
 



หมายเหตุ  
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่   5.2แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1. การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา)  (มฐ 5/2) 

2.การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)(มฐ 2/1  
มฐ 5/2 มฐ 11/2) 
3.การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี)      
(มฐ 2/1) 

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้    ทุกคน
หยุดการเคลื่อน-ไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง        
“นกกระจิบ” และ
เคลื่อน-ไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง   

“นกกระจิบ” 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
ได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิด        
สร้างสรรคไ์ด ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท า ส าเรจ็ได ้

3.   กิจกรรม
ศิลปะ        
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ     
สร้างสรรค์อสิระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องฉันนับตัวเลข 

1. การวางแผน  ตดัสิน-
ใจ และลงมือปฏิบัติ 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

2.การแสดงความคิด           
สร้างสรรค์ (การคิด)  
(มฐ 11/1) 
3.การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน       
ผลงาน (การคดิ)      
(มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติงาน
ศิลปะตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม    
ดังนี ้
 -  การปั้นแปูง 
 -  การพิมพ์ภาพจาก      

ก้านกล้วย 
 -  การหยดส ี
-   การประดิษฐ์ภาพจาก  

กิ่งไม้ /ใบไม ้
2.   นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ
 

1.  แปูงโด 
2.  อุปกรณส์ าหรับการ

พิมพ์ภาพ  เช่น          
ก้านกล้วย  หมึกพิมพ์   
เป็นตน้ 

3. อุปกรณ์ส าหรับการ หยด
สี  เช่น  สโีปสเตอร์  สี
น้ า  พู่กัน  จานสี  เป็น
ต้น 

4. อุปกรณ์ส าหรับการ
ประดิษฐภ์าพ  เช่น      
กิ่งไม้  ใบไม้  กาว    
เป็นตน้ 

 

1. การสังเกต
การมี       
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด

สร้างสรรค ์
4. การตรวจ      

ผลงาน 
5. การประเมิน

จากแฟูม
สะสม       
ผลงาน 

 
 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 



วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปันและ

รอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบ- 

การณ์   
- มุมภาษา/มุม

หนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร์ /  

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสั

สร้างสรรค/์มมุ
บล็อก 
- มุมศิลปะ

สร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

1. การเล่นร่วมกับ     
ผู้อื่น (การเรยีนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1) 

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

3.การเอื้อเฟื้อแบ่งปันและ
รอคอย (การ  เรียนรู้
ทางสังคม)  (มฐ 4/3) 

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

1. นักเรียนวางแผนเลือก
เล่นตามมุมประสบ-
การณต์่างๆ ดังน้ี 
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร์ / 

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้าง-สรรค์/

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม

ข้อตกลง 

หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 



 
หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเกมเตะต่อได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อืน่
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเกม 
เตะต่อ 

 
 

1. การเล่นเกมเตะต่อ (การทรง
ตัวและการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)           
(มฐ 12/2) 

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

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

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม    
เตะต่อท่ีถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

  ลูกบอล 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1. เรียงล าดับตัวเลขได ้
2. สังเกต   จ าแนก 

และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมเรยีงล าดับ    
ตัวเลข 

1. การเรยีงล าดับตัวเลข(การ
สังเกต การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  (มฐ 10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
เรียงล าดับตัวเลข 

2. นักเรียนเล่นเกมเรียงล าดับ   
ตวัเลข 

3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมเรยีงล าดับ   
ตัวเลข 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 
 1.  เพลง      

นกกระจิบ   
              (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง )    

   นั่นนกบินมาลิบ  ลิบ   นกกระจิบ  1  2  3  4  5 
   อีกฝูงบินล่องลอยมา  6  7  8  9  10  ตัว 
  

2.  เกมกลางแจ้ง 
              (ผศ.วัฒนา ปุญญฤทธิ ์และคณะ )    

วิธีเล่น 
 1.  เด็กๆ ยืนเป็นวงกลม  แตล่ะคนห่างกันประมาณ  2-3  เมตร 
 2.  คนแรกเตะลูกบอลส่งให้คนถัดไป  แล้วส่งต่อเช่นนีไ้ปเรื่อยๆ 
 3.  เปลีย่นวิธียืน เช่น ยืนเป็น 2 แถว ห่างกันประมาณ 2-3 เมตร  แล้วเตะลูกบอลส่งไปใหเ้พื่อน   แล้วเตะ
กลับมา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  เกมการศึกษา   
เกมเรียงล าดับตัวเลข 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี 1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี 14  ชื่อหน่วย สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา   เร่ือง เงินตัวเรา 

สาระที ่ 3  เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
สอนโดย……………………………………………………………….. วันที…่…………………………………….. พ.ศ. ………………. 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
              1.  บอกค่าจ านวนเงินได้ 
                2.  สามารถใช้เงินในการซื้อสินคา้ได ้

 3.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 4.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 5.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
 6.  ฝึกการประสานสมัพันธ์ระหวา่งมือกับตา 
 7.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 8.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
 9.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                    
  

 
 
 
 
 

 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 

 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
     เงินเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า  ใช้ในการซื้อสิ่งของต่างๆ   เช่น  ขนม  ของเล่น  ของใช้  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

1,000 บำท 

500 บำท 

100 บำท 

50 บำท 

20 บำท 

10 บำท 
5 บำท 

1 บำท 

50 สตำงค ์

25 สตำงค ์

ธนบัตร เงิน เหรียญ 



สาระการเรียนรู้ 
    เงิน   
 - เหรียญ 
    : 25  สตางค์ 
    : 50  สตางค์ 
    :   1  บาท 
    :   5  บาท 
    :  10  บาท 
 - ธนบัตร 
    :      20 บาท 
    :      50 บาท 
    :    100 บาท 
    :    500 บาท 
    : 1,000 บาท 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

3 1. รู้จักค่าจ านวนเงิน
และสามารถใช้เงิน
ในการซื้อสินค้าได้  

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เงิน 
-  เหรียญ 
-  ธนบัตร 

1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา)  (มฐ 9/1) 

2.การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 
3.การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม)  (มฐ 8/1) 
 
 

1.  ครูน าเงินเหรียญ 1 บาท  
5 บาท 10 บาท ธนบัตร
ใบละ 20 บาท  50 บาท  
100 บาท 500 บาทให้    
นักเรียนดู พร้อมอธิบาย
ค่าของเงิน 

2.  นักเรียนช่วยกันนบั
เหรียญและธนบัตรที่     
ครูน ามา 

3.  ครูพานักเรียนไปร้านขาย
ของหรือตลาดเพื่อ      
สอบถามราคาของสินค้า 

4.  ครูสมมติสถานการณ์การ
ซื้อขายสินค้า 

1.  เงินเหรยีญและ
ธนบัตรชนิดต่างๆ 

2.  ร้านขายของ/
ตลาด 

3.  สินค้า 
4.  แบบฝึกหัด 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
   มาตรฐานที่   8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
   มาตรฐานที่   9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   มาตรฐานที่   10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 
 



 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1. การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา)  (มฐ 5/2) 

2. การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง(การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  
 (มฐ 2/1  มฐ 5/2  

มฐ 11/2) 
3.การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี)     
(มฐ 2/1) 

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวัดหยุด ให้   ทุกคน
หยุดการเคลื่อน-ไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “รวม
เงิน” และเคลื่อนไหว   
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง “รวมเงิน” 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่   5.2แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.   กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างาน
ศิลปะ        
สร้างสรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเงิน 

1. การวางแผน      
ตัดสินใจ และ   
ลงมือปฏิบัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

2.การแสดงความคิด
สร้างสรรค์  (การคดิ) 
(มฐ 11/1) 
3.การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน     
ผลงาน (การคดิ)    
(มฐ 11/1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิงาน
ศิลปะตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม  
ดังนี ้
-  การปั้นอิสระ 
-  การฝนสีจากเหรียญ

ชนิดต่างๆ 
-  การพับกระดาษเป็นรูป

ดอกไม ้
-  การประดิษฐ์เหรียญ 

 2. นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

1. ดินเหนียว 
2. อุปกรณ์ส าหรับฝนสี 

เช่น  เหรียญชนิดต่างๆ  
สีไม้ สีเทียน  เป็นต้น 

3. กระดาษส าหรับพับ 
4. อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์

เหรียญ เช่น         
กระดาษ กาว  เป็นต้น 

 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด         

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมสะสม          
ผลงาน 

หน
่วย

ที่ 
7 ส

ิ่งต
่าง

ๆ ร
อบ

ตัว
เรา

 



 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปันและ

รอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
- มุมภาษา/      

มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร์/

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาท

สมมติ  
- มุมสมัผสั   

สร้างสรรค/์   
มุมบล็อก 
- มุมศิลปะ   

สร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

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

2.การแก้ปัญหาในการเล่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม)      
(มฐ 10/2) 
3.การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ

คอย (การเรียนรู้ทาง
สังคม)   (มฐ 4/3) 

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

1.  นักเรียนวางแผนเลือก 
     เล่นตามมุมประสบการณ ์
     ต่างๆ ดังน้ี 
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร์ /  

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม  

ข้อตกลง 

หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 
วันที ่

จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตวัและการประสาน
สัมพันธข์องกล้ามเนือ้ใหญ่)           
(มฐ 12/2) 

2. การเล่นรว่มกบัผู้อื่น (การ
เรยีนรูท้างสังคม)  
 (มฐ 8/1) 

3. การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อืน่ (การรักษา
ความปลอดภยั)   (มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. ครูแนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่น    
เครื่องเล่นสนามอยา่ง
อิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1. น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2. สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1. การจับคู่ภาพท่ีเหมือนกัน 
(การสังเกต การจ าแนก และ
การเปรยีบเทียบ)    (มฐ 
10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพ       
เหมือน 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 

หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 
 1.  เพลง 
          รวมเงิน 

                                            (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
   รวมเงินรวมเงินให้ด ี รวมกันวันน้ีอย่าให้มผีิดพลาด 
                  ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท  ผู้ชายเก่งกาจเป็นหา้สิบสตางค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  เกมการศึกษา 
เกมจับคู่ภาพเหมือน 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 14  ชื่อหน่วย สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา   เร่ือง ตัวเลขที่หนูรู้จัก 
สาระที ่ 3    เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย………………………………………………………………… วันที่………………………………………….พ.ศ. ……………… 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกบ้านเลขที่และหมายเลขโทรศัพท์ได ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน                                                            
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
                 บ้านเลขท่ีเป็นเลขที่บ้านท่ีเราอาศัยอยู่ หมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอรโ์ทรศัพท์ท่ีเราใช้ตดิต่อสื่อสาร 
 
สาระการเรียนรู้    
             ตัวเลขท่ีหนูรูจ้ัก 

-  บ้านเลขท่ี 
-  หมายเลขโทรศัพท์ 

 

บ้ำนเลขที ่  หมำยเลขโทรศัพท ์ตัวเลขที่หนูรู้จัก 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

4 1. บอกบ้านเลขที่และ
หมายเลขโทรศัพท์
ได ้

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

 

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ตัวเลขท่ีหนูรูจ้ัก 
-  บ้านเลขท่ี 
-  หมายเลข

โทรศัพท ์
 

1. การอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ (การใช้
ภาษา)  (มฐ 9/1) 

2.การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)   
 (มฐ 10/1) 
3.การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้ทาง
สังคม)   (มฐ 8/1) 
 

1. นักเรียนเขียนบา้นเลขท่ี
และหมายเลขโทรศัพท์
ของตนเอง 

2. ครูสนทนาซักถาม    
เกี่ยวกับบ้านเลขท่ีและ
หมายเลขโทรศัพท์ 

 

1. บ้านเลขท่ี    
2. หมายเลขโทรศัพท์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

หมายเหตุ 
   มาตรฐานที่   8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
   มาตรฐานที่   9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   มาตรฐานที่   10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 
  
 
 
 
 



 

 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณ
ได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังจังหวะ
และสญัญาณ 

2. การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

1.การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ ่(มฐ 
2/1  มฐ 5/2 
มฐ 11/2) 

2.การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี)     
(มฐ 2/1) 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อไดย้ินเสยีง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 
 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที่   5.2แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
  
 
 
 
 



 

 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.   กิจกรรม
ศิลปะ     
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ    
สร้างสรรค์อสิระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องตัวเลขท่ีหนู   
รู้จัก 

1. การวางแผน ตัดสิน-
ใจ และลงมือปฏิบัติ 
(การเรียนรู้ทาง
สังคม)   (มฐ 8/1) 

2.การแสดงความคิด
สร้างสรรค์ (การคิด)  
(มฐ 11/1) 
3.การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด)  (มฐ 11/1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิงาน
ศิลปะตามความสนใจใน
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม 
ดังนี ้
- การปั้นดินเหนยีว 
- การระบายสภีาพ      

ตัวเลข 
- การประดิษฐ์ภาพ   

บ้านเลขท่ี 
- การร้อยดอกไม ้

2.   นักเรียนน าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบตั ิ

 
 

1. ดินเหนียว 
2. ภาพตัวเลข 
3. อุปกรณ์ส าหรับ

การระบายสภีาพ 
เช่น สีเทียน สไีม้ 
สีน้ า สฝีุุน           
สีโปสเตอร์ พู่กัน 
จานสี   เป็นต้น 

4. อุปกรณ์ส าหรับ
ประดิษฐภ์าพ  
บ้านเลขท่ี 

5. อุปกรณ์ส าหรับ
ร้อยดอกไม้ เช่น 
เชือก / เอ็น     
ดอกไม้ เข็ม เป็น
ต้น 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด         

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมสะสม        
ผลงาน 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

หน
่วย

ที่ 
7 ส

ิ่งต
่าง

ๆ ร
อบ

ตัว
เรา

 



 

 

 
หมายเหต ุ   
มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปันและ

รอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ- 
การณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์ / 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์     
   มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

2.การแก้ปัญหาใน
การเล่น (การเรยีนรู้
ทางสังคม)          
(มฐ 10/2) 
3.การเอือ้เฟื้อแบ่งปัน 
และรอคอย(การ
เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 4/3) 
4.การเก็บของเล่นเข้า
ที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 
 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณ์
ต่างๆ ดังน้ี 
- มมุภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร์ /  

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม     

ข้อตกลง 



 

 

 
หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นน้ าได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 

 

1. การเล่นน้ า (การทรงตัวและการ
ประสานสมัพันธ์ของกลา้มเนื้อ
เล็กและกลา้มเนื้อใหญ่)      
(มฐ 12/2) 

2. การเล่นรว่มกบัผู้อื่น (การ
เรยีนรูท้างสังคม)   (มฐ 8/1) 

3. การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผู้อืน่ (การรักษา
ความปลอดภยั)  (มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. ครูแนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี
ถูกต้องและปลอดภัย 

 
 

อุปกรณ์การเล่น
น้ า 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1. เรียงล าดับขนาด
ภาพได ้

2. สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมเรยีงล าดับ
ขนาด 

1. การเรยีงล าดับขนาด   (การ
คิด การสังเกตการจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)      
(มฐ 10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
เรียงล าดับขนาด 

2. นักเรียนเล่นเกม
เรียงล าดับขนาด 

3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมเรยีงล าดับ
ขนาด 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 เกมการศึกษา  

เกมเรียงล าดับขนาด 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 14  ชื่อหน่วย สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา   เร่ือง การชั่ง การตวง ตัวเรา 
สาระที ่ 3   เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

สอนโดย……………………………………………………….วันที…่……………………………………………พ.ศ. ……………………. 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
             1.  บอกวิธีการช่ัง การตวงสิ่งต่างๆ ได ้

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
           
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 การชั่ง การตวง  สามารถปฏิบัตไิด้กับสิ่งต่างๆ  ท าให้ทราบเกี่ยวกับน้ าหนักและปริมาณ  
 
สาระการเรียนรู้ 

การชั่ง การตวง   
 - เครื่องมือท่ีใช้ 
 - น้ าหนัก/ปริมาณ 

เครื่องมือที่ใช้  

การชั่ง การตวง 

 

 

  น  ำหนัก/ปริมำณ 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

5 1. บอกวิธีการช่ัง      
การตวงสิ่งต่างๆ ได ้

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.   กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การชั่ง การตวง 
-  เครื่องมือท่ี
ใช้ 
-  น้ าหนัก/   

ปริมาณ 

1. การอธิบายเกี่ยวกับ   สิ่ง
ต่างๆ (การใช้ภาษา) 
(มฐ 9/1)   

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

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

 

1. ครูให้นักเรียนทายปริศนาค า
ทาย อะไรเอย่มีรูปร่างกลมๆ 
สีเขียวก็มี สีเหลือง  ก็มีเนื้อ
ในหวานดี บางที     ก็
เปรี้ยว กลีบในสีสม้     
ปูองกันโรคหวัด (ส้ม) 

2. ครูน าสม้ชนิดต่างๆ ให้    
นักเรียนดูและชั่งบนตราช่ัง 
แล้วสนทนาซักถามเกี่ยวกับ
เรื่องน้ าหนัก 

3. ครูน าเมล็ดถั่วเขยีว เมลด็ 
ถั่วแดงให้นักเรียนดู พร้อม
ให้ใช้ถ้วยตวงช่วยกันตวง 
และสนทนาซักถามเกี่ยวกับ
ปริมาณเมล็ดถั่วท่ีตวง 

       

1. ปริศนาค าทาย   
2. ส้มชนิดต่างๆ เช่น 

ส้มโอ              
ส้มเขียวหวาน 
เป็นต้น 

3. ตราช่ังน้ าหนัก 
4. เมลด็ถั่วเขียว 

เมลด็ถั่วแดง 
5. ถ้วยตวง 
 
 
 
 

1. การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การสนทนา 

หมายเหตุ 
   มาตรฐานที่   8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
   มาตรฐานที่   9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
   มาตรฐานที่   10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่   2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี  
มาตรฐานที่   5.2แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.   กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

1. การร้องเพลง (การ
ใช้ภาษา)  (มฐ 5/2) 

2.การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง(การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)   (มฐ 
2/1  มฐ  5/2  
มฐ 11/2)  
3.การฟังจังหวะและ
สัญญาณ (ดนตรี)     
(มฐ 2/1) 

1.   เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด ให้    ทุกคน
หยุดการ     เคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ส้ม” 
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ส้ม” 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.   กิจกรรม
ศิลปะ    
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้าง-สรรค์
อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการชั่ง    
การตวง 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจ และลง
มือปฏิบัติ (การ      

เรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 5/2) 
2. การแสดงความ-

คิดสร้างสรรค์ 
(การคิด)        
(มฐ 11/1) 

3. การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่าน
ผลงาน (การคดิ)  
(มฐ 11/1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิ
ตามความสนใจใน       
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม  
ดังนี ้
- การปั้นดินเหนยีว

เป็นรูปต่างๆ 
- การวาดภาพ / 

ระบายสีภาพส้ม 
- การประดิษฐ์ภาพ

หมุนรูปส้ม 
2. นักเรียนน าเสนอ      

ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ
 
 

1. ดินเหนียว 
2. ภาพส้ม 
3. อุปกรณ์ส าหรับการวาด

ภาพ/ระบายสีภาพ เช่น  
สีเทียน สไีม้ สีน้ า สฝีุุน  สี
โปสเตอร์ พู่กัน จานสี  
กระดาษ 100  ปอนด์ 
เป็นต้น 

4. อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์
ภาพหมุน เช่น กระดาษสี 
กล่องกระดาษ เปลือกหอย 
เชือก กิ่งไม้ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด          

สร้างสรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟูมสะสม           
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่   5.2แสดงออกทางดา้นศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่   11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง  
 
 
 
 



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตาราง
ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปันและ

รอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ

เลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบ-
การณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
- มุมภาษา/มุม

หนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร์ / 

วิทยาศาสตร์ 
- มุมธรรมชาติ 
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสัมผัส        

สร้างสรรค์/       
มุมบล็อก 
- มุมศิลปะ        

สร้างสรรค์ 
- มุมดนตรี 

1. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม)  
(มฐ 10/2) 

2.การแก้ปัญหาในการเล่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม)   
(มฐ 8/1) 
3.การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
รอคอย (การเรยีนรู้ทาง
สังคม)     (มฐ 4/3) 
4.การเก็บของเล่นเข้าท่ี 
(การเรียนรู้ทางสังคม)    
(มฐ 4/1) 
 

1. นักเรียนวางแผนเลือก
เล่นตามมุมประสบ-
การณต์่างๆ ดังน้ี 
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร์ / 

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม   

ข้อตกลง 

 
หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้   
มาตรฐานที ่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 

 

หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 

 
วันที ่ จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตาราง

ประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.   กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1. การเล่นทราย  (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็กและ  
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 12/2) 

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

3. การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย)     
(มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกา          
ข้อปฏิบัติก่อนการเล่น 

2. ครูแนะน าวิธีการเล่น
ทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 
 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1. น าภาพมาเรียงล าดับ
ขนาดได ้

2. สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมเรยีงล าดับ
ขนาดภาพ 

1. การเรยีงล าดับขนาด  (การ
คิด การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)    
(มฐ 10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่น
เกมเรยีงล าดับขนาด
ภาพ 

2. นักเรียนเล่นเกม
เรียงล าดับขนาดภาพ 

3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมเรยีงล าดับ
ขนาดภาพ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 
 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
ส้ม 

(อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 
   ฉันคือส้ม   ผลกลมรสด ี
   ตัวฉันม ี   วิตามินซีมากมาย 
   ทั้งยังช่วย   ต้านทานโรคภัย 
   ช่วยขับถ่าย  ให้ไปไดต้ามเวลา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  เกมการศึกษา 
เกมเรียงล าดับขนาดภาพ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


