
 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  7 หน่วยสิ่งต่างๆ รอบตัว  เรื่องการจัดประเภทสัตว์ตามรูปร่าง 
               สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว 

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

1.  จัดประเภทสัตวต์ามรูปร่างได้   
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
         อ้วน                                                                 ผอม 
                                                                                             
                                   เล็ก                                         ใหญ่ 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีรูปร่างต่างๆ กัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
         การจัดประเภทสัตวต์ามรูปร่าง   

-  อ้วน 
-   ผอม 
-  ใหญ่ 
    เล็ก

การจัดประเภท
สัตว์ตามรูปร่าง 



 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันท่ี จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  จัดประเภทสัตวต์าม
รูปร่าง 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได้  

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภทสัตว์
ตามรูปร่าง 
-  อ้วน 
-  ผอม 
-  ใหญ่ 
-  เล็ก 

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

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  
(มฐ 10/1) 

3.  การแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับสัตว์ที่มี
รูปร่างต่างๆ โดยมี
ภาพประกอบ 

2.  ครูน าภาพสัตว์ท่ีมีรูปรา่ง
ต่างๆ มาให้นักเรียนด ู

3.  นักเรียนจัดประเภทสัตว์
ตามรูปร่าง 

1.  สัตว์ที่มีรูปรา่ง
ต่างๆ เช่น  แมว  
วัว ไก่  กบ  นก  
ควาย  ปลา  
เป็นต้น 

2.  บัตรภาพและ
บัตรช่ือสัตว ์

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

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



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

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

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตรี)  (มฐ 2/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ
จังหวะหยุด  ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ช่ือ
สัตว”์  และเคลื่อนไหว 
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ช่ือสัตว”์ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 11.2แสดงทา่ทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ         
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การจัดประเภทสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเรา  
(6)  :  การจัด
ประเภทสัตวต์าม 
รูปร่าง 
 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน 
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การปั้นดินเหนียว

อย่างอิสระเป็นรูป
ต่างๆ ตาจินตนาการ 

-  การวาดภาพด้วย 
นิ้วมอื  

-  การระบายสีภาพ
สัตว์ด้วยสีน้ า/ 
สีเทียน/สไีม ้

-  การร้อยลูกปัดเป็น
เครื่องประดับ 

2.  นักเรียนน าเสนอ        
ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1.  ดินเหนียว 
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  อุปกรณส์ าหรับการ
วาดภาพด้วยนิ้วมือ 
เช่น แปูงมันกวน 
กับน้ า  เกล็ดสบู่           
ถังน้ า ฟองน้ า  เป็น
ต้น 

4.  ภาพสัตว ์
5.  สีน้ า/สีเทยีน/สีไม/้

สีฝุุน 
6.  อุปกรณ์ส าหรับ 

ร้อยลูกปัด เช่น 
เชือก เอ็น ลูกปัด  
เป็นต้น 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ         

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม        
ผลงาน 

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



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณ์
ต่างๆ ดังน้ี 
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม      

ข้อตกลง 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 

 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเกมหาของใส่ถุง
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและ         
ผู้อื่นขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม   
กลางแจ้ง 

เกมหาของใส่ถุง 
 
 

1.  การเล่นเกมหาของใส่ถุง 
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 12/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเกมหา
ของใส่ถุงที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

1.  ถุงเปล่า 
2.  นกหวีด 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพขนาดใหญ่
และเล็กมาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่ภาพ
ขนาดใหญ่และ
เล็ก 

1.  การจับคู่ภาพขนาดใหญ่
และเล็ก (การสังเกต การ
จ าแนก และการเปรยีบ-
เทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพขนาดใหญ่และ
เล็ก 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพขนาดใหญ่และเล็ก 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพขนาด
ใหญ่และเล็ก 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 

หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



 

 

 
 
 



 

 

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 
ชื่อสัตว์        

                             (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
แมวของฉันน้ันร้องเสียงดัง          เหมียว   เหมียว   หง่าว           เหมียว   เหมียว   หง่าว 

             วัวของฉันน้ันร้องเสียงดัง         มอ   ม่อ    ม้อ                        มอ   ม่อ    ม้อ        
             กบของฉันน้ันร้องเสียงดัง                   โอ๊บ   โอ๊บ  โอบ                     โอ๊บ   โอ๊บ  
โอบ 
            ไก่ของฉันน้ันร้องเสียงดัง                     เอ๊ก   เอ๊ก   เอก                       เอ๊ก   เอ๊ก   
เอก 
             เอ๊ะนั่นใครร้องเพลงให้เราฟัง             ซอล   ลา   ซอล                      ฟา   มี   เร   
โด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.  เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพขนาดใหญ่และเล็ก 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่ 7  หน่วยสิ่งต่างๆ รอบตัว  เรื่องการจัดประเภทตามผิวสัมผัส 
                                   สาระที่ 4 สิ่งต่างรอบตัว 

สอนโดย…………………………………………………….เดือน………….……… พ.ศ. …………….. 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
         1.  จัดประเภทตามผิวสมัผสัได ้

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
             แข็ง                                                                             นิ่ม 
                                                                           
               หยาบ 
                                             เรียบ              
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันมีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

การจัดประเภทตามผิวสมัผสั 
-  แข็ง 
-  นิ่ม 
-  หยาบ 
- เรียบ

การจัดประเภทตาม       
ผิวสัมผัส 



 
 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  จัดประเภทสิ่งต่างๆ 
ตามผิวสัมผัส 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภทตาม
ผิวสัมผัส 
-  แข็ง 
-  นิ่ม 
-  หยาบ 
-  เรียบ 

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

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

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

 

1.  ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่ม
ปิดตาแล้วออกมาคล า     
สิ่งของในกล่องแล้วบอก
ความรูส้ึกว่าสิ่งของที่คล า
มีผิวสมัผสัเป็นอย่างไร  
เช่น น่ิม แข็ง  หยาบ  
เรียบ  เป็นต้น 

2.  ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่ม
จัดประเภทสิ่งของที่ครู
น ามาตามผิวสมัผสั  

1.  สิ่งของที่มี
ผิวสัมผัสต่างๆ 
เช่น  หิน  ถุง  
ทราย   ผ้า  ไม้  
เป็นต้น 

2.  บัตรช่ือสิ่งของ 
 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 
 
 



 

 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

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

3.  การฟังจังหวะเคาะ
(ดนตรี) (มฐ 2/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะ 
จังหวะหยุด  ให้ทุกคน 
หยุดการเคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “ดิน หิน  
ทราย”  และเคลื่อนไหว 
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “ดิน  หิน  
ทราย” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ  
มาตรฐานที ่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัติ
ได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ      
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ         
สร้างสรรค์อสิระ 
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการจัดประเภท
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  
(7)  :  การจัด
ประเภทตามผิวสมัผสั 
 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน   
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การขยุ้มกระดาษ 
-  การวาดภาพและ

ระบายสีบนกระดาษ
ขยุ้ม 

-  การพิมพ์ภาพด้วย         
ฝาน้ าอัดลม 

-  การประดิษฐ์ภาพ
จากดอกไม้  ใบหญา้ 

2.  นักเรียนน าเสนอ         
ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

 

1.  กระดาษส าหรับขยุ้ม 
2.  กระดาษส าหรับ

พิมพ์ภาพ/ประดิษฐ์
ภาพ 

3.  อุปกรณ์ส าหรับการ
วาดภาพและระบาย
สีภาพ/พมิพ์ภาพ  
เช่น สีน้ า พู่กัน        
จานสี  ฝาน้ าอัดลม  
เป็นต้น 

 4.  อุปกรณ์ส าหรับการ
ประดิษฐภ์าพ  เช่น      
ดอกหญ้า  ดอก
บานไม่รูโ้รยเล็ก         
ใบหญ้า  เป็นต้น 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ          

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจ          

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม        
ผลงาน 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
  
 
 
 



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม      

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 

หน
่วย

ที่ 
6 ส

ิ่งต
่าง

ๆ 



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นน้ าได ้
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรม 
การเล่นเกม 
กลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 

 

 

1.  การเล่นน้ า (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 12/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี   
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
น้ า 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 

 

 1.  น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การจับคู่ภาพท่ีเหมือนกัน 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที1่.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย  
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที ่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

หน
่วย

ที่ 
6 ส

ิ่งต
่าง

ๆ ร
อบ

ตัว
เรา

 



 

 

 
 



 

 

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 
 ดิน หิน ทราย     

  (สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ) 
                             ไส้เดือนอยู่ในดิน                             ตามซอกหินมสีัตว์อาศยั 
                  มีสัตว์อีกมากมาย                              อยู่ในทรายควรตรวจตรา 
                  ดินหินทรายมีสัตวม์ากมาย                  มีอันตรายอยา่ได้ซุกซน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.  เกมการศึกษา 

เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  7  หน่วยสิ่งต่างๆ รอบตัว เรื่องการจัดประเภทตามวัสดุ 
                             สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว 
สอนโดย…………………………………………….เดือน………….……… พ.ศ. …………… 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  จัดประเภทตามวสัดไุด ้
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
     ผ้า                                                              ไม ้
                                                                                                   
   
                          ดิน                                                        พลาสติก 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันท าจากวัสดุที่แตกต่างกัน 

 
สาระการเรียนรู้ 
         การจัดประเภทตามวสัด ุ

-  ผ้า 
-  ไม้ 
-  พลาสติก 
-  ดิน 

การจัดประเภท 

ตามวัสดุ 



 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  จัดประเภทสิ่งของ
ตามวัสด ุ

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได้  

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภทตาม
วัสด ุ
-   ผ้า 
-  ไม้ 
-  พลาสติก 
-  ดิน 
 

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

2.  การเปรียบเทยีบความ
เหมือน ความแตกต่าง 
(การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)  
(มฐ 10/1) 

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

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับประเภท
สิ่งของตามวัสดุที่ครูน ามา
ให้ด ู

2.  นักเรียนจัดประเภท          
สิ่งของตามวัสดุ  เช่น        
สิ่งของที่ท าจากดิน ไม้  
พลาสติก  ผ้า  เป็นต้น 

1.  สิ่งของที่ท าจาก
วัสดุต่างๆ  เช่น 
โอ่ง  แจกัน      
ปากกา  ฝาขวด
นม  ผ้าพันคอ  
หมวก  เป็นต้น 

2.  บัตรช่ือสิ่งของ 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานที ่10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
6 ส

ิ่งต
่า  



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะและ
สัญญาณได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังจังหวะ
และสญัญาณ 

2.  การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ประกอบ
จังหวะและ
สัญญาณ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 
11/2) 

2.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตรี)  (มฐ 2/1) 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ  

 

เครื่องเคาะจังหวะ 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี  
มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานที ่11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
 



 

 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะสร้าง-
สรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การจัดประเภทสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเรา  (8)  
:  การจัดประเภทตาม
วัสด ุ

 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
-  การปั้นแปูงอย่างอิสระ

เป็นรูปต่างๆ ตาม
จินตนาการ 

-  การพิมพ์ภาพด้วย
ใบไม้เป็นรูปต่างๆ 

-  การประดิษฐ์ภาพจาก 
เมลด็พืช  กิ่งไม้  ใบไม ้

-  การร้อยลูกปัดเป็น
เครื่องประดับ 

2.  นักเรียนน าเสนอ         
ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1.  แปูงปั้น 
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  อุปกรณ์ส าหรับ
การพิมพ์ภาพ   
เช่น  สีน้ า  
พูก่ัน  จานสี  
ใบไม้  เป็นต้น 

4.  อุปกรณ์ส าหรับ
ประดิษฐภ์าพ  
เช่น  เมล็ดพืช
ต่างๆ  ก่ิงไม้  
ใบไม้  เป็นต้น 

5.  อุปกรณ์ส าหรับ
ร้อยลูกปัด  เช่น  
เชือก เอ็น  
ลูกปัด  เป็นต้น 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ         

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม           
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้  
มาตรฐานที ่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 



 

 

 

จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรยีนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคญั 

1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่นได้ 
3.  เอื้อเฟื้อ แบ่งปันและรอ

คอยได้ 
4.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิก

เล่นได้ 

4.  กิจกรรมการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม

บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

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

2.  การแก้ปัญหาในการเล่น 
(การเรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 
10/2) 

3.  การเอื้อเฟือ้ แบ่งปันและรอ
คอย (การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่นตามมุม
ประสบการณ์ต่างๆ  ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 
-  มุมดนตรี 

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่น
เสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม      

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที4่.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 

หน
่วย

ที่ 
 



 

 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

        

 1.  เล่นทรายได้ 
2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความ        

ปลอดภัยของ      
ตนเองและผู้อื่นขณะ
เล่นได้ 

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม
กลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1.  การเล่นทราย (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่) (มฐ 12/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติกอ่น
การเล่น 

2.  แนะน าวิธกีารเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่นทราย 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
 

 1.  น าภาพมาเรียงล าดับ
ขนาดใหญ่และเล็กได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบได้ 

3.  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่นได้ 

6.  เกมการศึกษา เกมเรียงล าดับภาพ
ขนาดใหญ่และเล็ก 

1.  การเรียงล าดับภาพขนาดใหญ่และ
เล็ก (การสังเกต การจ าแนก และ
การเปรียบ-เทียบ)  (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวธิีการเล่นเกม
เรียงล าดับภาพขนาดใหญ่และ
เล็ก 

2.  นักเรียนเล่นเกมเรียงล าดับ
ภาพขนาดใหญ่และเล็ก 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อ
เลิกเล่น 

เกมเรียงล าดับภาพ
ขนาดใหญ่และเล็ก 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที8่.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานท1ี0.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 
มาตรฐานที1่2.2แสดงหาค าตอบดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 
 



 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เกมการศึกษา 
เกมเรียงล าดับภาพขนาดใหญ่และเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  7  หน่วยสิ่งต่างๆ รอบตัว  เรื่องการจัดประเภทตามรูปทรงเรขาคณิต 
                             สาระที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัว 
สอนโดย…………………………………………….เดือน………….……… พ.ศ. …………… 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
         1.  จัดประเภทตามรูปทรงเรขาคณิตได ้

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
         วงรี                                               สี่เหลี่ยม 
                                                                               
                                  
    วงกลม                                                                  สามเหลีย่ม 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

สิ่งต่างๆ รอบตัวฉันท าจากรูปทรงเรขาคณติที่แตกต่างกัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

การจัดประเภทตามรูปทรงเรขาคณิต 
-  วงรี 
-  วงกลม 
-  สามเหลีย่ม 
-  สี่เหลี่ยม 

การจัดประเภทตาม       
รูปทรงเรขาคณิต 



 

 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  จัดประเภทสิ่งของ
ตามรูปทรง
เรขาคณิต 

2.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การจัดประเภทตาม
รูปทรงเรขาคณิต 
-  วงรี 
-  วงกลม 
-  สามเหลีย่ม 
-  สี่เหลี่ยม 
 

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

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

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

 

1.  สนทนาเกี่ยวกับสิ่งของที่
มีรูปทรงเรขาคณติต่างๆ 
โดยมภีาพประกอบ 

2.  ครูน าสิ่งของที่มีรูปทรง
เรขาคณิตต่างๆ เช่น   
ขันตักน้ า  ไข่  หมอน  
บ้านจ าลอง  เป็นต้น   
มาให้นักเรียนด ู

3.  นักเรียนจัดประเภท      
สิ่งของตามรูปทรง
เรขาคณิต 

1.  สิ่งของที่มีรูปทรง
เรขาคณิตต่างๆ  
เช่น  ขันตักน้ า  
ไข่  หมอน  บ้าน
จ าลอง  เป็นต้น 

2.  บัตรภาพและ
บัตรช่ือสิ่งของ 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่9.1สนทนาโต้ตอบ/เลา่เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
มาตรฐานท1ี0.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

1.  การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่)  
(มฐ 2/1  
มฐ 5/2  มฐ 11/2) 

2.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตรี)  (มฐ 2/1) 

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกายอยู่กบัท่ีและเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ  
 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที ่5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานท1ี1.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรม
ศิลปะ         
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ        
สร้างสรรค์อสิระและ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การจัดประเภทสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเรา  
(9)  :  การจัด
ประเภทตามรูปทรง
เรขาคณิต 
 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
-  การปั้นแปูงอย่างอิสระ

เป็นรูปต่างๆ  ตาม
จินตนาการ 

-  การวาดภาพด้วยสีน้ า
หรือสีเทียนอิสระตาม
จินตนาการ 

-  การพิมพ์ภาพด้วย 
ฝาขวด 

-  การประดิษฐ์ภาพจาก
เมลด็พืช  กิ่งไม้  ใบไม้   

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

 

1.  แปูงปั้น 
2.  อุปกรณ์ส าหรับ

การวาดภาพ/
พิมพ์ภาพ  เช่น  
สีเทียน  สไีม้   
สีน้ า  พู่กัน   
จานสี  กาว      
ฝาขวด  เป็นต้น 

3.  อุปกรณ์ส าหรับ
ประดิษฐภ์าพ  
เช่น  เมล็ดพืช  
กิ่งไม้  ใบไม้  
เป็นต้น 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ         

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม       
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
6 ส

ิ่งต
่าง

ๆ ร
อบ

ตัว
เรา

 

  



 

 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ  
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม       

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นเครื่องเล่นสนาม
ได ้

2.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3.  รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นเกม     
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่อง
เล่นสนาม 
 
 

1.  การเล่นเครื่องเล่นสนาม (การ
ทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 12/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3.  นักเรียนเลือกเล่นเครื่องเล่น
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพท่ีเหมือนกัน
มาจับคู่ได ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

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

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

1.  ครูแนะน าวิธกีารเล่นเกม 
จับคู่ภาพเหมือน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ 

ผลงาน 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานท ี12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



 

 

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 

เกมจับคู่ภาพเหมือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล  ปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  7 หน่วยสิ่งต่างๆ รอบตัว  เรื่องสีที่อยู่รอบตัว 
                             สาระที่ 4 สิ่งต่างๆรอบตัว 
สอนโดย…………………………………………….เดือน………….……… พ.ศ. …………… 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  บอกได้ว่าสีมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอยา่งรอบตัวเรา   เช่น  ดอกไม้   เสือ้ผ้า   อาหาร  รถยนต์  เป็นต้น 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ 
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้  สตัว์  และสิง่ของ 

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                                                      

 
                                         อาหาร   รถยนต ์
                    
                           เสื้อผ้า        ดอกไม ้
                                                                         
ระยะเวลาเรียน    

1 วัน 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
              สีมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา   เช่น    ดอกไม้   เสื้อผ้า   อาหาร  รถยนต์ เป็นต้น 
สาระการเรียนรู้   
 สีที่อยู่รอบตัว 

-  เสื้อผ้า 
-  อาหาร 
-  รถยนต์ 
-  ดอกไม้

สีท่ีอยู่รอบตัว 



 
 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  บอกได้ว่าสีมีอยู่ใน
ทุกสิ่งทุกอย่าง
รอบตัว 

2.  บอกสิ่งต่างๆ ท่ีไม่มี
สีได ้

3.  สนทนาแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สีที่อยู่รอบตัว 
-  เสื้อผ้า 
-  อาหาร 
-  รถยนต์ 
-  ดอกไม้ 
      

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

2.  การเปรียบเทยีบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก  และ 
การเปรยีบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

 

1.  ครูให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มน า
สิ่งของมากลุ่มละอย่าง  
เช่น เสื้อผ้า  ดอกไม้  
อาหาร แก้วใส น้ าบรสิุทธ์ิ  
เป็นต้น  แล้วให้เพื่อนบอก
ว่ามีสีหรือไมม่ีส ี

2.  สนทนาเกี่ยวกับสีที่อยู่
รอบตัวเราและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของสิ่งของที่
มีสีและไม่มสี ี

สิ่งของที่มีสีและ 
ไม่มสีี  เช่น  เสื้อผ้า  
ดอกไม้  อาหาร  
แก้วใส  น้ าบริสุทธ์ิ  
เป็นต้น   

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานที ่8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานท ี12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 



 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2.  ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3.  ร้องเพลงได ้
4.  เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการประกอบ
เพลงได ้

2.  กิจกรรม
ดนตรี การ
เคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

2.  การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง      
(การทรงตัวและการ
ประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) 2/1  
มฐ 5/2 (มฐ  
มฐ 11/2) 

3.  การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตรี) (มฐ 2/1) 

1.  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด  ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2.  ร่วมกันร้องเพลง “สีอะไร”  
และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1.  เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2.  เพลง “สีอะไร” 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การร้องเพลง 
3.  การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ด ี
มาตรฐานที 5.2แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ 
มาตรฐานท ี11.2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม          

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผนตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ
สร้างสรรค์อสิระ
และที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสีอยู่รอบตัว 

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

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

3.  การรับรู้และแสดง
ความรูส้ึกผ่านผลงาน 
(การคิด) (มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่  ดังนี้ 
-  การปั้นดินเหนียวอย่าง

อิสระเป็นรูปตา่งๆ 
-  การเทส ี
-  การวาดภาพด้วยใบ

ต าลึงอิสระตาม
จินตนาการ 

-  การร้อยลูกปัดเป็น
เครื่องประดับ 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

1.  ดินเหนียว  
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ 
โรเนียว 

3.  อุปกรณ์ส าหรับ
การวาดภาพ/ 
เทสี  เช่น  ใบ
ต าลึงแก่ๆ  สีน้ า  
จานสี พู่กัน  
เป็นต้น 

4.  อุปกรณ์ส าหรับ
ร้อยลูกปัด  เช่น 
เชือก เอ็น        
ลูกปัด  เป็นต้น 

 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคดิ         

สร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม       
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานท ี11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 



 

 

 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการเล่น

ได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม 
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 

วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 

มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม     

ข้อตกลง 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานท ี4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานท ี10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 



 

 

 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม          
ตารางประจ 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 (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อเล็ก-ใหญ่)  
(มฐ 12/2) 

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

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

1.  ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี 
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่นน้ า                                           1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 1.  น าภาพสีที่
เหมือนกันมาจับคูไ่ด ้

2.  สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบได ้

3.  เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกม
การศึกษา 

เกมจับคูส่ีที่
เหมือนกัน 

1.  การจับคู่สีที่เหมือนกัน 
(การสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ)  
(มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่สีที่เหมือนกัน 

2.  นักเรียนเล่นเกมจับคูส่ีที่
เหมือนกัน 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคูส่ีที่
เหมือนกัน 

1.  การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานท1ี.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผดิชอบ 
มาตรฐานท ี8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
มาตรฐานท ี12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



 

 

 
 



 

 

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                              
สีอะไร         

  (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
 “แทน  ฉันชอบเสื้อสีแดงของเธอจังเลย                         ขอบคุณเดือน  ฉันก็ชอบกางเกงสีด าของเธอ
เหมือนกัน”          น้องแทนใส่เสือ้สีแดง  เสื้อสีแดง  เสื้อสีแดง                   น้องแทนใส่เสื้อสีแดง  เสือ้สีแดง  
ตลอดทั้งวัน 
น้องเดือนใส่กางเกงสีด า กางเกงสีด า กางเกงสีด า            น้องเดือนใส่กางเกงสีด า กางเกงสดี า ตลอดทั้งวัน 
แล้วเธอใส่เสื้อสีอะไร  กางเกงสีอะไร รองเท้าสีอะไร     แล้วเธอใส่กระโปรงสีอะไร   ผูกโบสีอะไร ช่วยตอบฉันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  เกมการศึกษา      
เกมจับคู่สีที่เหมือนกนั 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


