
  

 
แผนการจดัประสบการณร์ะดบัอนุบาล  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  15   หน่วย สิ่งไม่มีชีวติิ       เรื่อง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ( 1 ) 

สาระที่  3   เรื่อง ธรรมชาตริอบตวั 

สอนโดย  …………………………………………….  สอนวันท่ี   …………………………………….. 
_______________________________________________________________________________ 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  รู้จักกับธรรมชาติรอบตัวเราทีเ่ป็นส่ิงที่ไม่มีชีวิต 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตร ี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์  และส่ิงของ 
 

ผังวเิคราะห์มโนทัศน์                                                
          
 
 
 

ระยะเวลาเรียน  
1  วัน 

                     

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ธรรมชาติรอบตัวเราที่ไม่มีชีวิต เช่น  น้้า อากาศ หิน ดิน ทราย ไฟ  เป็นต้น  เป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับชีวิต 
ควรได้รับการดูแลอนรุักษ์ให้คงอยู่และสวยงามอยู่เสมอ 
  
สาระการเรียนรู ้

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต (1) 
-  น้้า             -  อากาศ (ลม)            -  ไฟ                 -  ดิน หิน ทราย 
 

อากาศ (ลม) 

น้้า ดิน หิน ทราย 

ไฟ 

สิ่งที่ไม่มีชีวิต 



 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

จันทร์ 1. รู้จักกับธรรม-
ชาติรอบตัวเรา
ที่เปน็สิ่งที่ไม่มี
ชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความ 

      คิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต (1) 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. สนทนาเกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัวเราทีเ่ปน็สิ่งที่ไม่มี
ชีวิต เชน่ น้้า อากาศ หิน 
ทราย ดิน เปน็ต้น 

2. ครูใหน้ักเรียนช่วยกัน
แยกประเภทสิ่งของต่างๆ 
เช่น ทราย หิน ดนิ เปน็
ต้น ว่าส่ิงใดที่เป็นพวก
เดียวกัน 

1. ภาพธรรมชาติ
รอบตัวเราที่     
เป็นสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต 

2. แบบฝึกหัด 
 
 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
 

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

 

 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2. กิจกรรมดนตรี  
การเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่ประกอบ
เพลง  

 

1.การร้องเพลง (การใช้
ภาษา) (มฐ 5/2) 
2.การเคลื่อนไหวอยู่กับ
ที่และเคลื่อนทีต่าม
จินตนาการประกอบ
เพลง   (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 
11/2) 
3.การฟังจังหวะเคาะ 
(ดนตร)ี (มฐ 2/1) 
 

1. เคลือ่นไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ   เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “ลูกโป่ง” 
และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง  

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2. เพลง “ลูกโป่ง” 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน 

      กิจกรรม 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

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

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ิรอ

บต
ัวเร

า 

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ิรอ

บต
ัวเร

า 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏบิัติ
ได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส้าเร็จได ้

 

3. กิจกรรมศลิปะ

สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง      
ส่ิงที่ไม่มีชีวิต 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบตั ิ(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

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

3. การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผ่าน 

      ผลงาน (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม  ดังนี้ 

     -  ปั้นดินเหนียวตาม 
        จินตนาการ 
     -  ระบายสีภาพธรรมชาติ 

2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่
ได้ปฏบิัต ิ

1. ดินเหนียว 
2. อุปกรณ์ส้าหรับ

ระบายสีภาพ 
เช่น สีไม้            
สีเทียน เป็นต้น 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟ้มสะสม          
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                                                               
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่ 10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ  
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง                                                             
มาตรฐานที่11.3เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคดิของตนเอง  
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วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 
 
 
 

1. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได ้

4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

- มุมภาษา/มุม
หนังสือ 

- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร์/

มุมวิทยาศาสตร์ 
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมต ิ
- มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค์ 
- มุมดนตร ี

 
 

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

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

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

4. การเก็บของเล่น      
เข้าที ่(การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

 

1.  นักเรียนเลือกเล่นตามมุม    
     ต่างๆ ดังนี้ 

-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/มุม 
    วิทยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมติ 
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/มุม 
   บล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสังเกตการมี    
     ส่วนร่วมใน         
     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม 
     ข้อตกลง 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ                                           มาตรฐานที่ 4.3มีความเมตตากรณุาและช่วยเหลือแบ่งปัน 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้                                                    มาตรฐานที่10.2แก้ปัญหาในการเล่นหรือท ากจิกรรมต่าง 

 

 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเครื่องเลน่
สนามได้ 

2. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

3. รักษาความ       
ปลอดภัยของ      
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 

1. การเล่นเครื่องเล่น
สนาม (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธข์อง
กล้ามเนื้อใหญ่)   
(มฐ 12/2) 

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

3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย)  

      (มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน้าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ  
ปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเลน่เครื่องเลน่
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นที่ถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย   
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 

 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. แยกหมวดหมู่
ภาพของที่มี
จ้านวนมากและ
น้อยได ้

2. สังเกต จ้าแนก
และเปรียบเทียบ
ส่ิงต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มีจ้านวน
มากและน้อย 

1. การแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มีจ้านวน
มากและน้อย  (การ
สังเกต  การจ้าแนก
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

2. การเก็บของเล่นเข้าที ่
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
แยกหมวดหมู่ภาพของที่มี
จ้านวนมากและน้อย 

2. นักเรียนเลน่เกมแยก
หมวดหมู่ภาพที่มีจ้านวน
มากและน้อย 

3. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

 

เกมแยกหมวดหมู่
ภาพของที่มี
จ้านวนมากและ
น้อย 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 
 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
การท้าแบบฝึกหัด 

-  ระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  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 

ลูกโป่ง    
(ไม่ปรากฏนามผู้แตง่) 

                                 ยามลมโชยมา  พาลูกโป่งแกว่ง 
                                 ลมแรงๆ  พาลมพัดกระจุยกระจาย  โอ้ลันลาลันลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.  เกมการศึกษา 
เกมแยกหมวดหมู่ภาพของทีม่ีจ านวนมากและนอ้ย 

 
                        
 

 
 
 

  

 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

   
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 
แผนการจดัประสบการณร์ะดบัอนุบาล  ปีที่  2 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  15   หน่วย สิ่งไม่มีมชวีิติ       เรื่อง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ( 2 )  น ้า 

สาระที่  3   เรื่อง ธรรมชาตริอบตวั 

สอนโดย  …………………………………………….  สอนวันท่ี   …………………………………….. 
_______________________________________________________________________________ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกได้ว่าน้้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์  และส่ิงของ 

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 น้้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
  

สาระการเรียนรู้ 
 น้้า 
                -  ไม่มีกลิ่น 
                -  ไม่มีสี 
                -  เปลี่ยนรปูร่างได ้

   
 

  

ไม่มีสี 

ไม่มีกลิ่น เปลี่ยนรปูร่างได ้น  า 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

7 1. บอกได้ว่าน้้า
เป็นสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความ 

      คิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต  (2)  :  
น้้า 

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. นักเรียนทดลองเกี่ยวกับการ
ไหลของน้้า 

2. นักเรียนสังเกตลักษณะของ
น้้าสะอาด 

3. นักเรียนทดลองเทน้้าใส่
ขวดและสังเกตน้้าในขวด 

4. นักเรียนสังเกตอุณหภูมิน้้า
ร้อน น้้าแข็ง น้้าในอุณหภูมิ
ปกต ิ

5. นักเรียนท้าไอศกรีมโดยใช้
น้้ากับน้้าหวาน 

1. น้้า 
2. ขวดน้้า 
3. ภาชนะที่ใช้ท้า

ไอศกรีม 
4. น้้าหวาน 
 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

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

 

 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่
กับที่และ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได ้

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
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 
11/2) 

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

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กบัที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อได้ยินเสียง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “น้้าและ
ไฟ” และเคลื่อนไหว 
ร่างกายตามจินตนาการ 

      ประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2. เพลง “น้้าและ
ไฟ” 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน 

      กิจกรรม 
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. วางแผน 
ตัดสินใจและ
ลงมือปฏบิัติได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส้าเร็จ
ได ้

3. กิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่องสิ่งที่
ไม่มีชีวิต  (2)  :  น้้า 

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

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

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

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุ่ม  ดังนี้ 
-  การปั้นดินเหนียว 

     -   การผสมสีเปน็สีต่าง  ๆ 
         แล้ววาดภาพและระบายสี 

           อิสระตามจินตนาการ 
       -   การละเลงสีด้วยนิ้วมอื 
    -  การประดิษฐ์ถ้วยด้วย 
       กระดาษสี 
    -  การท้าลูกข่างจาก  
       กระดาษแข็ง 

2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่ได้
ปฏบิัต ิ

1. ดินเหนียว 
2. กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3. อุปกรณ์ส้าหรับ
การวาดภาพ
และระบายสี  
เช่น สีเทียน  

     สีไม้ สีน้้า พู่กัน  
     จานสี   เป็นต้น 
4. กระดาษสี 
5. กระดาษแขง็ 
6. กาว 
7. กรรไกร 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟ้มสะสม           
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
   



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับ         
ผู้อื่นได ้

2. แก้ปัญหาใน
การเล่นได้ 

3. เอื้อเฟื้อ  
แบ่งปนั  และ 

     รอคอยได้ 
4. เก็บของเล่นเข้า

ที่เมื่อเลิกเลน่
ได ้

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   

- มุมภาษา/มุม
หนังสือ 

- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร์/

มุมวิทยาศาสตร์ 
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมต ิ
- มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค์ 
- มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 

    -  มุมสังคมศึกษา 
      -  มุมคณิตศาสตร์/มุม 
        วิทยาศาสตร์ 
    -  มุมธรรมชาติ 
    -  มุมบทบาทสมมติ  

      -  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/ 
         มุมบล็อก 
    -  มุมศิลปะสร้างสรรค ์

      -  มุมดนตรี 
2. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่

เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน  

      กิจกรรม 
2. การสนทนา 
3. การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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

 



  

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับ        

ผู้อื่นได ้
3. รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

1. การเล่นทราย (การ 
ทรงตัวและการ 

      ประสานสัมพันธ์ของ 
      กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 

12/2) 
2. การเล่นร่วมกับผู้อื่น 

(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 8/1) 

3. การรักษาความ 
ปลอดภัยของตนเอง 

      และผู้อื่น (การรักษา 
      ความปลอดภัย) (มฐ 

1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน้าวิธีการเล่นทรายที่
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นที่ถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย   
มาตรฐานที่ 2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 



  

 
 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น้าภาพส่ิงที่มี
จ้านวนมาก
และน้อยมา
แยกหมวดหมู่
ได ้

2. สังเกต จ้าแนก 
และ
เปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเลน่
ได ้

6.  เกมการศึกษา เกมแยกหมวดหมู่
ภาพส่ิงที่มีจ้านวน
มากและน้อย 

1. การแยกหมวดหมู่ภาพ
ส่ิงที่มีจ้านวนมากและ
น้อย  (การสังเกต การ
จ้าแนก และการ 

      เปรียบเทียบ) (มฐ 
10/1) 

2. การเก็บของเล่นเข้าที่ 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
แยกหมวดหมู่ภาพส่ิงที่มี
จ้านวนมากและน้อย 

2. นักเรียนเลน่เกมแยก
หมวดหมู่ภาพส่ิงที่มีจ้านวน
มากและน้อย 

3. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่น 

เกมแยกหมวดหมู่
ภาพส่ิงที่มีจ้านวน
มากและน้อย 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจ          

ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 

 

 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหัด 

  -  การระบายสีภาพ 
  -  การต่อเติมภาพ 
  -  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 

น  าและไฟ 
    (อาจารย์เยาวพา เดชะคุปต์) 

                                                     น้้าและไฟ  เราช่วยใช้กันอย่างประหยดั 
                                                     ปิดน้้าปดิไฟนะจ๊ะ  แล้วเราก็จะมีใช้ต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.  เกมการศึกษา   
เกมแยกหมวดหมู่ภาพสิง่ที่มีจ านวนมากและน้อย 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



  

 
แผนการจดัประสบการณร์ะดบัอนุบาล  ปีที่  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ที่  15   หน่วย สิ่งไม่มีมชวีิติ       เรื่อง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ( 3 ) อากาศ (ลม) 

สาระที่  3   เรื่อง ธรรมชาตริอบตวั 

สอนโดย  …………………………………………….  สอนวันท่ี   …………………………………….. 
_______________________________________________________________________________ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกได้ว่าอากาศเป็นส่ิงที่ไม่มชีีวิต 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี   การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์  และส่ิงของ 

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                                                                  
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
อากาศคือลมที่เคลื่อนที่  เป็นสิ่งทีไ่ม่มีชีวิต 

  

สาระการเรียนรู้ 
 อากาศ (ลม)    
                -  ไม่มีสี           
                -  ท้าให้รู้สึกเย็นสบาย     
                -  ท้าให้ส่ิงของลอยได ้

ไม่มีสี 

ท้าให้ส่ิงของลอยได ้ ท้าให้รู้สึกเย็นสบาย อากาศ (ลม) 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

8 1. บอกได้ว่า
อากาศเป็นสิ่งที่
ไม่มีชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความ 

      คิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต  (3)  :  
อากาศ  (ลม) 

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. สนทนาเกี่ยวกับอากาศว่าอยู่
รอบๆ ตัวเรา 

2. นักเรียนสังเกตลมพัด 
3. นักเรียนทดลองเป่าลูกโป่ง

แล้วช่ังน้้าหนัก 
4. นักเรียนเลน่เป่าฟองสบู ่

1. ลูกโป่ง 
2. น้้าสบู่ 
3. เครื่องช่ัง           

น้้าหนัก 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

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

 

 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่
กับที่และ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได ้

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
ของกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 2/1 มฐ 5/2 มฐ 
11/2) 

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

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อ
ได้ยินเสียงเคาะจงัหวะหยุด 
ให ้

      ทุกคนหยุดการเคลื่อนไหว 
2. ร่วมกันร้องเพลง “อากาศ” 

และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2. เพลง  “อากาศ” 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

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. วางแผน 
ตัดสินใจและ
ลงมือปฏบิัติได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส้าเร็จ
ได ้

3. กิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่องสิ่งที่
ไม่มีชีวิต  (3)  :  
อากาศ  (ลม) 

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

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

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

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 
ดังนี ้
-  การปั้นดินเหนียว 

    -  การเป่าสีเป็นภาพตาม     
       จินตนาการ 
    -  การประดิษฐ์ถุงก๊อบแก๊บ 
       ที่มัดปากถุงเปน็ลูกโป่ง 

2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่
ได้ปฏบิัต ิ

1. ดินเหนียว 
2. สี 
3. ถุงก๊อบแก๊บ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟ้มสะสม            
ผลงาน 

หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได ้

2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3. เอื้อเฟื้อ  แบ่งปัน  
และรอคอยได ้

4. เก็บของเล่นเข้าที่
เมื่อเลิกเล่นได ้

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   

- มุมภาษา/มุม
หนังสือ 

- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร์/

มุมวิทยาศาสตร์ 
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค์ 
- มุมดนตร ี

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

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

3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปนั
และรอคอย (การ 

      เรียนรู้ทางสังคม) (มฐ 
4/3) 

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

 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 

      -  มุมสังคมศึกษา 
      -  มุมคณิตศาสตร์/ 
         มุมวิทยาศาสตร์ 
      -  มุมธรรมชาติ 
      -  มุมบทบาทสมมติ  
      -  มุมสัมผัสสร้างสรรค์/ 
         มุมบล็อก 
      -  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
      -  มุมดนตรี 
2. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่

เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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

 

 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นน้้าได ้
2. เล่นร่วมกับ 
      ผู้อื่นได้ 
3. รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้้า 
 
 

1. การเล่นน้้า  (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เล็กและกล้ามเนื้อใหญ)่ 
(มฐ 12/2) 

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

3. การรักษาความ 
ปลอดภัยของตนเอง 

      และผู้อื่น (การรักษา 
      ความปลอดภัย) (มฐ 

1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน้าวิธีการเล่นน้้าที่        
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การ        
เล่นน้้า 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย   
มาตรฐานที ่2.1 เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวไดด้ี 
มาตรฐานที ่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
  
  

 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น้าช้ินส่วนของ
ภาพมาต่อให้
เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2. สังเกต   จ้าแนก 
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเลน่
ได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1. การต่อภาพ (การ
สังเกต  การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

2. การเก็บของเล่น       
เข้าที่ (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2. นักเรียนเลน่เกมภาพตัดต่อ 
3. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่

เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  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 

ลูกโป่ง   
  (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

ยามลมโชยมา   พาลูกโป่งแกว่ง 
ลมแรงๆ พาลมพัดกระจุยกระจาย โอ้ลันลาลันลา 

 
อากาศ 

  (อาจารย์ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 
รอบตัวเรานั้นมีอากาศ  มีอากาศอยู่ทั่วไป 
คนพืชสัตว์ได้ใช้หายใจ  อากาศมีอยู่ทั่วไป  รอบตัวเราเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.  เกมการศึกษา   
เกมภาพตัดตอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

แผนการจดัประสบการณร์ะดบัอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  15   หน่วย สิ่งไม่มีมชวีิติ       เรื่อง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ( 4 ) ดิน หิน ทราย 

สาระที่  3   เรื่อง ธรรมชาตริอบตวั 

สอนโดย  …………………………………………….  สอนวันท่ี   …………………………………….. 
_______________________________________________________________________________ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.  บอกได้ว่าดิน  หิน  ทราย  เป็นส่ิงที่ไม่มีชีวิต 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
9.  ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์  และส่ิงของ 

 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                             
                                     
                               
                                                

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
ดิน  หิน  ทราย  มีรูปร่าง  สี  และประโยชน์ต่างกัน  เราใช้ดินปลูกต้นไม้  เราใช้หินและทรายก่อสร้าง

บ้านเรือน 
  

สาระการเรียนรู้ 
 ดิน  หิน  ทราย 

-  ประโยชน ์
-  แหล่งที่พบ 

 

แหล่งที่พบ ดิน หิน ทราย ประโยชน ์



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

9 1. บอกได้ว่าดิน  
หิน  ทราย  เป็น
ส่ิงที่ไม่มีชีวิต 

2. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความ   คิดเห็น
ได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต  (4)  :  
ดิน  หิน  ทราย 

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. สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์
ของดนิ หิน  ทราย โดยเอา
ของจริงมาใหด้ ู

2. สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ที่
เราพบ ดิน หนิ  ทราย เช่น           
ชายหาด น้้าตก ภูเขา  เป็น
ต้น 

 

ดิน หิน ทราย 
 
 
 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

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

 

 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่
กับที่และ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบ
จังหวะและ
สัญญาณได้ 

2. กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังจังหวะ
เคาะ 

2. การเคลื่อนไหวอยู่
กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ 

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

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

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ  

 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ 

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

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ิรอ

บต
ัวเร

า 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

    1. วางแผน 
ตัดสินใจและ
ลงมือปฏบิัติได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส้าเร็จ
ได ้

3. กิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่อง 
ส่ิงที่ไม่มีชีวิต  (4)  :  
ดิน  หิน  ทราย 

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

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

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

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 
ดังนี ้
-  การปั้นดินเหนียว 

      -  การละเลงโคลนตาม    
         จินตนาการ 
      -  การโรยทรายชุบสีใส่ขวด 
         ท้าเป็นเครื่องประดับ 
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่

ได้ปฏบิัต ิ

1. ดินเหนียว 
2. โคลน 
3. ทรายชุบส ี
4. ขวด 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน        
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟ้มสะสม         
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
 มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
 มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 



  

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

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับ       
ผู้อื่นได ้

2. แก้ปัญหาใน
การเล่นได้ 

3. เอื้อเฟื้อ  
แบ่งปนัและ 

     รอคอยได้ 
4. เก็บของเล่นเข้า

ที่เมื่อเลิกเลน่
ได ้

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   

- มุมภาษา/มุม
หนังสือ 

- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณิตศาสตร์/

มุมวิทยาศาสตร์ 
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสัมผัสสร้าง-

สรรค์/มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค์ 
- มุมดนตร ี

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

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

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

4. การเก็บของเล่น       
เข้าที่  (การเรียนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/1) 

 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 

    -  มุมสังคมศึกษา 
     -  มุมคณิตศาสตร์/ 
        มุมวิทยาศาสตร์ 
    -  มุมธรรมชาติ 
    -  มุมบทบาทสมมติ 
    -  มุมผัสสร้างสรรค์/ 
       มุมบล็อก 
    -  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
    -  มุมดนตร ี

2. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเครื่องเลน่
สนามได้ 

2. เล่นร่วมกับ        
ผู้อื่นได ้

3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 
 

1. การเล่นเครื่องเล่น
สนาม (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์
ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 12/2) 

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

3. การรักษาความ 
ปลอดภัยของตนเอง    
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 
1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบตัิ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน้าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ       
ปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเลน่เครื่องเลน่
สนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย   
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
  
  



  

 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น้าภาพที่
เหมือนกันมา
จับคู่ได ้

2. สังเกต จ้าแนก 
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเลน่
ได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน 

1. การจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน  (การ
สังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

2. การเก็บของเล่นเข้าที่ 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่นเกม 
      จับคู่ภาพที่เหมือนกัน 
2. นักเรียนเลน่เกมจบัคู่ภาพที่

เหมือนกัน 
3. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่

เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพที่
เหมือนกัน 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 10.1มีความคดิรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ 
 



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหัด 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  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.  เกมการศึกษา  

เกมจับคูภ่าพที่เหมือนกัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 

แผนการจดัประสบการณร์ะดบัอนุบาล  ปีที่  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ที่  15   หน่วย สิ่งไม่มีมชวีิติ       เรื่อง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ( 5 ) ไฟ 

สาระที่  3   เรื่อง ธรรมชาตริอบตวั 

สอนโดย  …………………………………………….  สอนวันท่ี   …………………………………….. 
_______________________________________________________________________________ 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

 1.  บอกได้ว่าไฟเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต 
 2.  บอกประโยชน์และโทษของไฟได้ 
 3.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 4.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 5.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
 6.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
 7.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
 8.  พัฒนาพื้นฐานด้านดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจนิตนาการ 
 9.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
10.  ดูแลรักษาต้นไม้ สัตว์  และส่ิงของ 

 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์               
      
 
 
 

ระยะเวลาเรียน    
1  วัน 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ไฟเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต  มีทั้งประโยชน์และโทษ 
 

สาระการเรียนรู ้
 ไฟ 
               -  ประโยชน์ 
               -  โทษ 

ประโยชน ์ โทษ ไฟ 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

10 1. บอกได้ว่าไฟ
เป็นสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต 

2. บอกประโยชน์
และโทษของ
ไฟ 

3. สนทนา
แลกเปลี่ยน
ความ 

      คิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

ส่ิงที่ไม่มีชีวิต  (5)  :  
ไฟ 

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

2. การเปรียบเทียบ
ความเหมือน ความ
แตกต่าง (การสังเกต 
การจ้าแนก และการ
เปรียบเทียบ) (มฐ 
10/1) 

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

 

1. สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์
และโทษของไฟ 

2. นักเรียนทดลองกิจกรรมน้้า
ช่วยดับไฟ 

3. นักเรียนใช้กาต้มน้้า 

1.  น้้า 
2.  กาต้มน้้า 
3.  ไฟ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

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

 

 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่
กับที่และ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได้ 

3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการ
ประกอบ
จังหวะและ
สัญญาณได้ 

2. กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังจังหวะเคาะ 
2. การเคลื่อนไหวอยู่

กับที่และเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะและ
สัญญาณ 

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

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

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ  
 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน 

      กิจกรรม 
2. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสัญญาณ 

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

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ิรอ

บต
ัวเร

า 
 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน 
ตัดสินใจ และ
ลงมือปฏบิัติได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ส้าเร็จ
ได ้

3. กิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค ์

การท้าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องส่ิงที่ไม่มีชีวิต  
(5)  :  ไฟ 

1. การวางแผน ตัดสินใจ 
และลงมือปฏบิัติ (การ
เรียนรู้ทางสังคม) 

      (มฐ 8/1) 
2. การแสดงความคิด

สร้างสรรค์ (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

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

1. นักเรียนวางแผนเลือก
เล่นตามมุมประสบการณ์
ต่างๆ ดังนี ้
-  การปั้นแป้ง 

    -  การวาดภาพด้วยสีน้้า 
       หรือสีเทียนอิสระตาม 

         จินตนาการ 
2. นักเรียนน้าเสนอผลงานที่

ได้ปฏบิัต ิ
 

1. แป้งปัน้ 
2. กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3. อุปกรณ์ส้าหรับ
การวาดภาพ
และระบายสี  
เช่น  สีเทียน  

     สีไม้ สีน้้า พู่กัน 
     จานสี กาว  
     เป็นต้น 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน 

      กิจกรรม 
2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค์ 
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมินจาก

แฟ้มสะสม 
      ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 8.1เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
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วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับ         
ผู้อื่นได ้

2. แก้ปัญหาใน
การเล่นได้ 

3. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
และรอคอยได ้

4. เก็บของเล่นเข้า
ที่เมื่อเลิกเลน่
ได ้

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ ์

การเล่นตามมุม    
ประสบการณ์   

-  มุมภาษา/มุม 
   หนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 

      -  มุมคณิตศาสตร์/             
         มุมวิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้าง- 
   สรรค์/มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้าง- 
   สรรค์ 
-  มุมดนตร ี

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

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

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

4. การเก็บของเล่น      
เข้าที่  (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 4/1) 

 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 

      -  มุมคณิตศาสตร์/ 
         มุมวิทยาศาสตร์ 

-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมติ  
-  มุมสัมผัสสร้างสรรค์ 
   /มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
    มุมดนตรี 

2. นักเรียนเกบ็ของเล่นเข้าที่
เมื่อเล่นเสรจ็แล้ว 

 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



  

 

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเกมเดิน  ว่ิง  
หยุดได ้

2. เล่นร่วมกับ         
ผู้อื่นได ้

3. รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเกมเดนิ            
ว่ิง  หยุด 

 
 

1. การเล่นเกมเดนิ ว่ิง  
หยุด (การทรงตัว
และการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 
12/2) 

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

3. การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น (การรักษา
ความปลอดภัย) (มฐ 
1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเล่น 

2. แนะน้าวิธีการเล่นเกม
เดิน  ว่ิง  หยุดที่ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

- 1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย   
มาตรฐานที ่12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
  
 

 



  

วันที ่ จุดประสงค ์
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู ้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น้าช้ินส่วนของ
ภาพมาต่อให้
เป็นภาพที่
สมบูรณ์ได้ 

2. สังเกต   จ้าแนก 
และเปรียบ-
เทียบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่น    
เข้าทีเ่มื่อเลิก
เล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตัดต่อ 1. การต่อภาพ (การ
สังเกต การจ้าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

2. การเก็บของเล่นเข้าที่ 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

1. ครูแนะน้าวิธีการเล่น
เกมภาพตัดต่อ
ประโยชนข์องไฟ 

2. นักเรียนเลน่เกมภาพ
ตัดต่อประโยชน์ของ
ไฟ 

3. นักเรียนเกบ็ของเล่น
เข้าทีเ่มื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจผลงาน 

 
 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่ 4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที่10.1มีความคิดรวบยอดในการเรยีนรู้สิ่งต่างๆ



  

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท้าแบบฝึกหัด 

  -  การระบายสีภาพ 
  -  การต่อเติมภาพ 
  -  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.  เกมกลางแจ้ง 

เดิน  วิ่ง  หยุด  
   (ผศ.วัฒนา   ปุญญฤทธ์และคณะ) 

วิธีเล่น 
 ให้เด็กๆ ยืนเป็นวงกลม  เมื่อได้ยินค้าส่ัง  “เดิน”  ให้ทุกคนเดนิ  เมื่อได้ยินค้าส่ัง  “ว่ิง”  ให้ทุกคนวิ่ง  เมื่อ
ได้ยินค้าส่ัง  “หยุด”  ให้ทุกคนหยดุอยู่กับที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2.  เกมการศึกษา 

เกมภาพตัดตอ่ประโยชนข์องไฟ 
 
 

 


