
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  20  ชื่อหน่วย วันสงกรานต์เร่ือง  วันสงกรานต์ 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………………  สอนวันที่   ………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  บอกได้ว่าวันสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายน 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ปฏิบัตติามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่และมคีวามเป็นไทย  

 

ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  
 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 

 
     ตรงกับวันที่  13  เมษายนของทุกป ี

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ในวันนี้เราควรไปสรงน้้าพระ  รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ 
 

สาระการเรียนรู้  

วันสงกรานต์   
-  ตรงกับวันที่  13  เมษายนของทกุปี   

วันสงกรานต ์



 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกได้ว่าวัน
สงกรานต์ตรงกับ
วันที่  13  เมษายน
ของทุกป ี

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

วันสงกรานต์   
-  ตรงกับวันที่  13  

เมษายนของทุกปี   

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูน้าภาพประเพณีวัน
สงกรานต์ให้นักเรียนดู
แล้วสนทนาเกี่ยวกับ
ประเพณีวันสงกรานต์   

2.  ครูใหน้ักเรียนท่องค้า
คล้องจอง “สงกรานต์” 

1.  ภาพประเพณี
วันสงกรานต์ 

2.  ค้าคล้องจอง
“สงกรานต์” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ                                                                                                                                                                
 



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลือ่นไหวอยู่กับที่
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 ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ 
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ 
เมื่อได้ยินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด ใหทุ้กคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ระบ้า
ร้ามะนา” และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ระบ้า
ร้ามะนา” 

1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันสงกรานต์ (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 ้
-  การระบายสีภาพวัน

สงกรานต์ 
-  การขย้ากระดาษ 
-  การสร้างภาพด้วย

กระดาษรูปทรง  
-  การปั้นแป้ง 

2.  นักเรียนน้าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  ภาพวัน
สงกรานต์ 

2.  สีเทียน/สีไม้ 
3.  กระดาษสี

รูปทรงกลม
ขนาดต่าง ๆ 

4.  กาว 
5.  กระดาษ 100 

ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

6. แป้งปัน้ 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานท่ี 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 

มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ                                                     

มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้             มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคดิของตนเอง                                               

 มาตรฐานที่ 11.3 เล่าเรื่องราวหรอืนิทานตามความคดิของตนเอง 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ  

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.  กิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบ-
การณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้าง- 

    สรรค์/มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้าง- 

    สรรค์ 
-   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 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                           
 มาตรฐานที่ 2.2ใช้มือได้อย่างคลอ่งแคล่ว  
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                     
มาตรฐานที8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                        
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สือ่การเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นน้้าได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัยของ

ตนเองและผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ 
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้้า 
 
 

1.  การเล่นน้้า (การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็กและกล้ามเนื้อใหญ)่  (มฐ 2/1  
มฐ 2/2)    

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษาความ
ปลอดภัย)  (มฐ 1/2) 

 

1.  ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบตัิก่อนการ
เล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่น
น้้าที่ถูกต้องและ
ปลอดภยั 

 

อุปกรณ์การเล่น
น้้า 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น้าช้ินส่วนของภาพมาต่อ
ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได ้

2.  สังเกต  จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อเลิก
เล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมภาพตัด
ต่อ 

1.  การต่อภาพ (การคิด การสังเกต 
การจ้าแนก และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน้าวิธีการ
เล่นเกมภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของ
เล่นเข้าที่เมื่อเลิก
เล่น 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท้าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 
1.  เพลง 

ระบ าร ามะนา   
(อาจารยเ์ตือนใจ   ศรีมารุต) 

คล้องแขนกันให้ทันเร็วไว  ยักเอว   ยักคอ  ยักไหล่ 
ชูมือพลันทันใด   หมุนตัวไปอย่าช้า 
ตบมือ  ตบมือ ซิมา  (ซ้้า)  เริงระบ้าร้ามะนา  ดูทีท่างามด ี
หมุนตัวไปอย่าได้รอรี  (ซ้้า) เริงระบ้าทันที  มาซิมาสนุกกัน 

2.  ค าคล้องจอง 
สงกรานต์   

(อาจารยจ์ักรพงษ์  ปุ้ณขันธ์ุ) 
สงกรานต์งานสาดน้้า  ให้เยน็ล้้าฉ่้าหัวใจ 
คือประเพณีไทย   เมษาไซร้จ้าไว้ให้ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดตอ่วันสงกรานต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  20  ชื่อหน่วย วันสงกรานต์   เร่ือง  วันสงกรานต์ (2) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  ……………………………….  สอนวันที่  …………………………….. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

          วันขึ้นปีใหม่ของไทย 

ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหมข่องไทย 

สาระการเรียนรู้  

ความส้าคัญของวันสงกรานต ์   
-  วันขึ้นปใีหมข่องไทย 

ความส าคัญของวนัสงกรานต ์



 
 





 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกความส้าคัญของ
วันสงกรานต์ได้ 

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบ การณ ์

ความส้าคัญของวัน
สงกรานต์ วันขึ้นปี
ใหมข่องไทย 

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูน้าภาพประเพณีวัน
สงกรานต์ให้นักเรียนดู 
แล้วสนทนาถึง
ความส้าคัญของวัน
สงกรานต์ 

2.  ครูใหน้ักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่าเราควรท้า
ส่ิงใดในวันสงกรานต ์

 ภาพประเพณี
วันสงกรานต์ 
 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

 
 



 
 
 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.1สนใจและมคีวามสุขกับศิลปะ  ดนตรีและการเคลื่อนไหว                                                                           
 มาตรฐานที่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที5่.3รักการออกก าลังกาย 

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 
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
คนหยดุการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง  
“จิ้งหรดี”  และเคลื่อน-
ไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง 
“จิ้งหรดี” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเรจ็ได ้

 3.  กิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท้าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันสงกรานต์ (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 ้
-  การประดิษฐ์โมบาย

จากกระดาษท้าว่าว
ตามจินตนาการ  

-  การปะ  ติดดอกไม้ 
ใบไม้แห้ง 

-  การวาดภาพอิสระ 
-  การปั้นแป้ง  

2.  นักเรียนน้าเสนอผลงาน
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  กระดาษท้า
ว่าว 

2.  กรรไกร 
3. เชือกผูกแขวน

โมบาย 
4.  กระดาษ 100 

ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

5.  ดอกไม้  
ใบไม้แห้ง  

6.  กาว 
7.  แป้งปั้น 
8.  สีเทียน/สีไม้ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสม     
ผลงาน 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
 มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน                                      
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปนั  

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

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 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                                                    
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                                      
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 

 

วันที ่
จุดประสงค ์

กิจกรรมตาม      
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมปลาหมอตก
กระทะได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ 
เล่นเกมกลาง 
แจ้ง 

เกมปลาหมอตกกระทะ 
 
 

1.  การเล่นเกมปลาหมอตก
กระทะ (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่  (มฐ 2/1) 
(มฐ 8/2) 

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

3.  การรักษาความปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น (การ
รักษาความปลอดภัย) 

     (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่นเกม
ปลาหมอตกกระทะที ่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

- 1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น้าจ้านวนและ
ตัวเลขมาจบัคู่ได ้

2.  สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่จ้านวนกับ 
ตัวเลข 

1.  การจับคูจ่้านวนกับตัวเลข 
(การสังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ)   
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
จับคู่จ้านวนกบัตัวเลข 

2.  นักเรียนเล่นเกมจบัคู่
จ้านวนกับตัวเลข 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่จ้านวน
กับตัวเลข 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท้าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค้าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 

1.  เพลง 
จ้ิงหรีด   

      (ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 
   จิ้งโกร่งเจอโพรงจิ้งหรีด  เจ้าตัวนิดชวนคุยพูดจา 
   มองเหน็ผีเสื้อบนิมา  จิ้งโกร่งบอกว่าหนอนดักแด้นั่นเอง 

2.  เกมกลางแจ้ง 
ปลาหมอตกกระทะ 

(ผศ.วัฒนา  ปุญญฤทธิ์ และคณะ) 
วิธีเล่น 
 แบ่งผู้เล่นเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหนึ่งนั่งจับมือกันเป็นวงกลม  อีกฝ่ายหนึ่งต้องกระโดดเข้าไปในวงตรงที่มือ
จับกันอยู่  ถ้ากระโดดเข้าไปได้ฝ่ายของตนก็มีสิทธ์ิได้เข้าไปหมดทุกคน  ขณะที่คนหนึ่งกระโดดอยู่คนอื่นๆ           
ก็กระโดดไปด้วย  ผู้เล่นแต่ละคนต้องพยายามช่วยเพื่อนของตนให้เข้าไปอยู่ในวง  เมื่อเข้าไปได้ก็พยายามกระโดด
ออก  ฝ่ายที่นั่งจับมือต้องคอยวัดขึ้นไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งออกไปได้  หากฝ่ายที่กั้นวัดมือฝ่ายที่กระโดดถูกว่าตาย  
เปลี่ยนข้างให้อีกฝ่ายก้ันบ้าง  ผลัดกันแล้วแต่ความพอใจ 
 
 
 
 
 



3.  เกมการศึกษา  
เกมจับคู่จ านวนกับตัวเลข 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  20  ชื่อหน่วย วันสงกรานต์    เร่ือง  วันสงกรานต ์(3) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  ………………………………………สอนวันที่  …………………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
   
 
  
                        เล่นสาดน้้า                    รดน้้าด้าหัวผูใ้หญ ่
           ท้าบุญ  ใสบ่าตร 

ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 ในวันสงกรานต์   เราจะมีการท้าบุญ  ใส่บาตร  รดน้้าด้าหัวขอพรผู้ใหญ่  และเล่นสาดน้้าเพื่อความ          
สนุกสนาน 

สาระการเรียนรู้  

 ส่ิงที่ท้าในวันสงกรานต ์   
-  เล่นสาดน้้า 
-  ท้าบุญ  ใสบ่าตร   
-  รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ ่ 

สิ่งที่ท าในวันสงกรานต ์



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกส่ิงที่ท้าในวัน
สงกรานต์ได ้

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่ท้าในวันสงกรานต ์   
-  เล่นสาดน้้า 
-  ท้าบุญ  ใส่บาตร 
-  รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ ่

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม  (มฐ 8/1)  

1.  ครูน้าภาพประเพณีวัน
สงกรานต์ให้นักเรียนดู  
แล้วสนทนาถึงส่ิงที่ท้า
ในวันสงกรานต ์ 

2.  ครูใหน้ักเรียนเล่าประสบ- 
     การณ์การเล่นสาดน้้าใน

วันสงกรานต์   

ภาพประเพณี
วันสงกรานต์ 
 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ

หน
่วย
ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ิรอ
บต

ัวเร
า 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี                                        
 มาตรฐานที่ 5.1 สนใจและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่นไหว 
 มาตรฐานที่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่5.3รักการออกก าลังกาย 
มาตรฐานที่9.1สนทนาโตต้อบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

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 
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ  เมื่อได้ยนิเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
คนหยดุการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “วัน
สงกรานต์”  และเคลื่อน-
ไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “วัน
สงกรานต์” 

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันสงกรานต์ (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 ้
-  การละเลงแป้งดนิสอ

พองให้เด็กขีดเขียน หรือ
วาดรูปตามจินตนาการ 

-  การขดเชือกบน
กระดาษ  

- การวาดรูปอิสระ 
-  การปั้นแป้ง 

2.  นักเรียนน้าเสนอผลงานที่
ได้ปฏบิัต ิ

1.  ดินสอพอง 
2.  เชือก 
3.  กาว 
4.  กระดาษ 100 

ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

5.  สีเทียน/สีไม้ 
6.  แป้งปั้น 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสม     
ผลงาน 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง  
 
 
 

หน
่วย
ที่ 
 8 
วัน

ส า
คัญ

 



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.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-   มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-   มุมสังคมศึกษา 

-   มุมคณิตศาสตร์/มุม 
วิทยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมต ิ

-   มุมสัมผัสสร้าง- 

    สรรค์/มุมบล็อก 

-   มุมศิลปะสร้าง- 

    สรรค์ 
-   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 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน                                                    
 มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                    มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย                         มาตรฐานที่ 4.1มีวินยัในตนเองและมคีวามรบัผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

 

วันที ่
จุดประสงค ์

กิจกรรมตาม      
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ)่ (มฐ 2/1)  

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

3.  การรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) 

     (มฐ 1/2) 

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่นเครื่อง-
เล่นสนามที ่
ถูกต้องและปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง-
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

 เครื่องเลน่สนาม 1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น้าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2.  สังเกต   จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าทีเ่มื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา  เกมภาพตัดต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจ้าแนก และการ
เปรียบเทียบ)  (มฐ.10/1) 

2.  การเก็บของเลน่เข้าที่ (การ
เรียนรู้ทางสังคม)  (มฐ4/1) 

1.  ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

 เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท้าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค้าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 

1.  เพลง 
วันสงกรานต์    

(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 
วันนี้เปน็วันสงกรานต ์  พวกเราเบิกบานสราญเริงใจ 
สงกรานต์คือวันปใีหม่  (ซ้้า)  พวกเราแจ่มใสในวันสงกรานต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.  เกมการศึกษา   

เกมภาพตัดตอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  20  ชื่อหน่วย วันสงกรานต์  เร่ือง  วันสงกรานต์ (4) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 

สอนโดย  …………………………………….สอนวันที่  ……………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   

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

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
  ระลึกถึงพ่อแม่  ผู้ใหญ ่          ขอพรผู้ใหญ ่
 

ระยะเวลาเรียน 

1    วัน  

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

 ในวันสงกรานต์  เราจะมีการจัดพิธีรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่  เพื่อระลึกถึงท่าน   และเป็นการกราบขอพร  เพื่อ
เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ไทย 
 

สาระการเรียนรู้  

 การรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ ่
 -  ระลึกถึงพ่อแม่  ผู้ใหญ ่
 -  ขอพรผู้ใหญ ่

การรดน  าด าหัวผู้ใหญ ่



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  รู้จักการรดน้้าด้าหัว
ผู้ใหญ ่

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

การรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ ่  
 -  ระลึกถึงพ่อแม่    

ผู้ใหญ ่
 -  ขอพรผู้ใหญ ่

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)  

1.  ครูน้าภาพการรดน้้าด้าหัว
ผู้ใหญใ่ห้นักเรียนดู  แล้ว
สนทนาถึงประเพณีการ 
รดน้้าด้าหัวผูใ้หญ ่ เพื่อ
เป็นสิริมงคลในวันขึ้น     
ปีใหม่ไทย 

2.  ครูเชิญผู้ปกครองและ 
คุณครูอาวุโสร่วมพิธี     
รดน้้าด้าหัวและให้พรแก่
นักเรียน 

1.  ภาพพิธีรดน้้า
ด้าหัว 

2.  ขันน้้า  น้้าอบ
ไทย  ดอกมะล ิ

1.  การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

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



 
 



 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที2่.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
 มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที ่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

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 
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ  เมื่อได้ยนิเสียง
เคาะจังหวะหยุด  ใหทุ้ก
คนหยดุการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “วัน
สงกรานต์”  และเคลื่อน-
ไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ
เพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “วัน
สงกรานต์” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องวัน
สงกรานต์ (4) 

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.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ 
ตามความสนใจใน    
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การร้อยดอกมะลิ

ด้วยก้านมะพร้าว 
-  การฉีก  ปะ  กลีบ

ดอกกุหลาบเป็น
ภาพดอกไม้ 

-  การวาดรูปและ
ระบายสี 

-  การปั้นแป้ง 
2.  นักเรียนน้าเสนอผล-

งานที่ไดป้ฏิบตั ิ

1.  ก้านมะพร้าว 
2.  ดอกมะล ิ
3.  กลีบดอก

กุหลาบ 
4.  กาว 
5.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

6.  สีเทียน/สีไม้ 
7.  แป้งปั้น 

1.  การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสม    
ผลงาน 



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.  กิจกรรมการเล่น
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 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน                                         
มาตรฐานที่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่าง 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย           มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                      มาตรฐานที่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                     มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรมการ 
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นทราย (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) 
(มฐ 2/1  มฐ 2/2)  

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่นทราย
ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น้าช้ินส่วนของภาพ
มาต่อให้เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2.  สังเกต  จ้าแนก และ
เปรียบเทียบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1.  การต่อภาพ (การคิด การ
สังเกต การจ้าแนก และ
การเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน้าวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเลน่ 

เกมภาพตัดต่อ 1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผล-

งาน 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท้าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค้าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 

1.  เพลง 
วันสงกรานต์   

(อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 
   13  เมษาเป็นวันสงกรานต ์  แต่โบราณนับเป็นวันปีใหม ่
   ท้าบุญแล้วสรงน้้าพระ  น้อมคารวะรดน้้าผู้ใหญ ่
   อวยพรให้แก่กัน   ด้วยสายธารเย็นช่ืนฉ่้าใจ 
   เบิกบานดวงจิตแจ่มใส  สุขใจในวันสงกรานต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2.  เกมการศึกษา 

เกมภาพตัดตอ่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  20  ชื่อหน่วย วันสงกรานต์  เร่ือง  วันสงกรานต์ (5) 

สาระที่ 2 เร่ือง  เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม 

สอนโดย  …………………………………สอนวันที่   ………………………………. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 

     เล่นสาดน้้า            ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ ่         ท้าบุญ  ใสบ่าตร 

ระยะเวลาเรียน 

             1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

ในวันสงกรานต์จะมีการเล่นสาดน้้า    การเยี่ยมญาติผู้ใหญ่  และการท้ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว  
เช่น  ท้าบุญ  ใสบ่าตร   รับประทานอาหารร่วมกัน  เป็นต้น 

สาระการเรียนรู้  

 ส่ิงที่อยากท้าในวันสงกรานต ์
-  เล่นสาดน้้า 

            -  ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ ่
-  ท้าบุญ  ใส่บาตร 

สิ่งที่อยากท าในวันสงกรานต ์



   กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกส่ิงที่อยากท้า
ในวันสงกรานต์ได ้

2.  สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่อยากท้าในวัน
สงกรานต์ 
-  เล่นสาดน้้า     
-  ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ ่
-  ท้าบุญ  ใส่บาตร 

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

2.  การเปรียบเทียบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  

    (มฐ 10/1) 
3.  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 8/1)  

1.  นักเรียนทบทวนเพลงวัน
สงกรานต์ 

2.  ครูใหน้ักเรียนบอกส่ิงที่
อยากท้าในวันสงกรานต ์

3.  ครูเล่านิทานเรื่อง 
     “หนูน้อยหมวกแดง” 

1.  เพลง “วัน   
สงกรานต์” 

2.  นิทานเรื่อง 
“หนูน้อย
หมวกแดง” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานที่ 9.1สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 



 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับที่
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

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 
บริเวณอย่างอิสระตาม
จังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุก
คนหยดุการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “เดิน
แถว”  และเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “เดิน
แถว” 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

หน
่วย
ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ิรอ
บต

ัวเร
า 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิด
สร้างสรรค์ได้ 

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส้าเรจ็ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์

 การท้าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกบั
เรื่องวันสงกรานต์ (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.  นักเรียนเลือกปฏิบัตติาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุ่มดังนี ้
-  การฉีกกระดาษเป็น

เส้นยาว 
-  การประดิษฐ์ตกแตง่

หน้ากากตาม
จินตนาการ 

-  การเทสี  หยดสีน้้าลง
บนกระดาษ เอียงเทให้
สีไหลไปทั่วกระดาษ 

-  การปั้นแป้ง 
2.  นักเรียนน้าเสนอผลงานที่

ได้ปฏบิัต ิ

1.  กระดาษ
ส้าหรับฉีก 

2.  กระดาษ 100 
ปอนด์/
กระดาษ 
โรเนียว 

3.  กระดาษสี 
4.  เชือก 
5.  กาว 
6.  สีน้้า 
7.  แป้งปั้น 
8.  พู่กัน  จานสี 
9.  กรรไกร 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟ้มสะสม
ผลงาน 



 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1 มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3 มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1 เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2 แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมตา่งๆ 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟื้อ  แบ่งปนั และ

รอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าที ่

เมื่อเลกิเล่นได ้

4.  กิจกรรมการเล่น
ตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 

-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 

-  มุมสังคมศึกษา 

-  มุมคณิตศาสตร์/มุม
วิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมต ิ

-  มุมสัมผัสสร้างสรรค/์
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.  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 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย                           มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย                               มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม      

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมเขย่งเก็งกอย
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและ 
ผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ 
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

การละเล่นไทย 
“เขย่งเก็งกอย” 
 
 

1.  การเล่นเกมเขย่งเก็ง-กอย 
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 2/1  มฐ 8/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน้าวิธีการเล่นเกม
เขย่งเก็งกอยที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

- 1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 1.  น้าภาพที่สัมพันธ์
กันมาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ้าแนก และ
เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

1.  การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 
(การสังเกต การจ้าแนก และ
การเปรียบเทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจบัคู่ภาพ
ที่สัมพันธ์กัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

1.  การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผล-

งาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 การท้าแบบฝึกหัด 
-  การระบายสีภาพ 
-  การลากเส้นตามรอยประ 
-  การกากบาททับภาพตามค้าบอก 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

การประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 

1.  การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท้าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

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

 

ภาคผนวก 

1.  นิทาน 
หนูน้อยหมวกแดง      

(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 
 วันหนึ่งคุณแม่ใช้ใหห้นูน้อยหมวกแดงน้าของไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านเชิงเขา   และส่ังหนนู้อยหมวกแดงว่า 
“อย่าแวะเที่ยวเล่นที่ไหน  เสร็จแล้วให้รีบกลับบ้านนะจ๊ะ”   หนูนอ้ยหมวกแดงหิ้วตะกร้าผลไม้รีบออกเดินทางไป
ที่บ้านคุณยายทันท ี  ซ่ึงอยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านของหนูน้อยมากนัก 
 ระหว่างเดนิทางไปบ้านคุณยาย  สองข้างทางเดินเต็มไปด้วยใบไม้ ต้นไม ้ และดอกไม้ป่าสวยงามมาก  
หนูน้อยหมวกแดงจงึแวะเก็บดอกไม้แสนสวยไปฝากคุณยาย   ขณะทีห่นูน้อยหมวกแดงเลือกเก็บดอกไม้อย่าง
เพลิดเพลินอยู่นัน้   ที่โคนต้นไม้ใหญ่มีหมาป่าตัวร้ายแอบจ้องมองเพื่อจับหนูน้อยหมวกแดงกิน 
 หมาป่าแสนกลนึกอุบายได ้ มันจงึรีบว่ิงไปที่บ้านคุณยายทันที   และแกล้งท้าเสียงเป็นหนูน้อยหมวกแดง
เรียกคุณยายให้เปิดประตบู้านให ้   เมื่อคุณยายเปิดประตบู้าน  หมาป่าได้จับคุณยายกลืนลงไปในทอ้งทันที   แล้ว
มันก็ปลอมตัวเปน็คุณยายขึน้ไปนอนอยู่บนเตียง 
 เมื่อหนนู้อยหมวกแดงมาถึงบ้านคุณยาย    จึงร้องเรียกใหคุ้ณยายเปิดประตูให้  หมาป่าซ่ึงปลอมเปน็คุณ
ยายได้เรียกใหห้นูน้อยเข้าไปใกล้ๆ เตียงนอน   หนูน้อยหมวกแดงได้ยินเสียงคุณยาย  จึงถามว่า “ท้าไมเสียงของคุณ
ยายเปลี่ยนไป”   คุณยายตอบว่า  “เป็นหวัด”   แล้วเจ้าหมาป่าก็เรียกให้หนนู้อยเข้ามาใกล้ๆ   แล้วก็กระโดดตะครบุ
หนูน้อยหมวกแดงทนัท ี
 หนูน้อยหมวกแดงตกใจร้อง  “ช่วยด้วย”    และแล้วหมาป่าก็กลืนหนูน้อยลงท้องไป   เพื่อนบ้านทีอ่าศัย
อยู่ใกล้บ้านคุณยายได้ยินเสียงร้องของหนูน้อย  จึงวิ่งมาทีบ่้านคุณยาย   และเหน็หมาป่านอนพุงอืดอยู่บนเตียง  จึง
ใช้มีดผ่าท้องหมาป่า  และช่วยหนนู้อยหมวกแดงและคุณยายออกมาจากท้องได้อย่างปลอดภัย 
 



 
2.  เพลง 

เดินแถว   
(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่.) 

   เดินตามไปข้างหน้า  เดินมาเป็นแถว 
   เดินกันอย่าได้ล้้าแนว เดินแถวตามจงัหวะ 
 3.  การละเล่นไทย 

เขย่งเก็งกอย 
บทร้อง 
 เจ้าของวัว : “เขย่งเก็งกอย  เห็นวัวกินอ้อยที่ไหนบ้าง” 
 ชาวบ้าน  : “วัวด้าหรือวัวแดง” 
 เจ้าของวัว : “วัวด้า” 
 ชาวบ้าน  : “ตกน้้าคร้าตายแล้ว” 
 แล้วเจ้าของวัวก็เขยง่ต่อไป 
 เจ้าของวัว : “เขย่งเก็งกอย  เห็นวัวกินอ้อยที่ไหนบ้าง” 
 ชาวบ้าน  : “วัวด้าหรือวัวแดง” 
 เจ้าของวัว : “วัวแดง” 
 ชาวบ้าน  : “ตกน้้าแกงตายแล้ว” 
วิธีเล่น 
 ฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของวัว  อีกฝ่ายหนึ่งเป็นชาวบ้าน  เจ้าของวัวจะมีก่ีคนก็ได้  ทั้งสองฝ่ายจับไม้ส้ันไม้ยาว  
ฝ่ายเจ้าของวัวต้องเขย่งด้วยขาข้างเดียวไปรอบๆ  เมื่อพบใครก็ถามตามบทร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพที่สัมพนัธ์กนั 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 


