
 
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 18 ชื่อหน่วย    การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล    เร่ือง  รู้จักฤดูกาล 
สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว 

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

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกได้ว่าประเทศไทยมี 3 ฤด ูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
4.  พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ ่
5.  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พัฒนาพ้ืนฐานด้านดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 
8.  ช่ืนชมในความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                      
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1 วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 
สาระการเรียนรู้ 

ฤดูกาล 3 ฤด ู
-  ฤดูร้อน 
-  ฤดูฝน 
-  ฤดูหนาว 

 

ฤดูหนาว 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูกาล 



 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. บอกได้ว่าประเทศ
ไทยมี  3  ฤดู  คือ     
ฤดูร้อน ฤดูฝน      
ฤดูหนาว 

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ฤดูกาล   
-  ฤดูร้อน 
-  ฤดูฝน 
-  ฤดูหนาว 

1. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ         
(การใช้ภาษา)  (มฐ 9/1) 

2. การเปรยีบเทียบความเหมือน
ความแตกต่าง (การสังเกต 
การจ าแนก และการเปรียบ-
เทียบ) (มฐ 10/1) 

3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(การเรียนรู้ทางสังคม)     
(มฐ 8/1) 

 

1. ครูสนทนากับ     
นักเรียนเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์      
ธรรมชาต ิ“ฤดูกาล” 

2. ให้นักเรียนดภูาพ
ปรากฏการณ์   
ธรรมชาติ          
“ฤดูกาล”    
ประกอบ 

ภาพปรากฏการณ์
ธรรมชาติ “ฤดูกาล” 

 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 

 

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



 

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.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังจังหวะและ
สัญญาณ 

2. การเคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ีและ
เคลื่อนที่ตามจินตนาการ
ประกอบจังหวะ (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 มฐ 
5/2 มฐ 11/2) 

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

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่กับที่
และเคลื่อนที่ไปรอบๆ 
บริเวณอยา่งอิสระตาม
จังหวะ  

 

เครื่องเคาะจังหวะ 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2. การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

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

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ปรากฏการณ์ธรรม-
ชาติ  “ฤดูร้อน” 

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

2.  การแสดงความคดิสร้าง-
สรรค์ (การคิด)  (มฐ 11/1) 

3.  การรับรู้และแสดงความ        
รู้สึกผา่นผลงาน (การคิด)  
(มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจใน  
กิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม
ดังนี ้
-  การปั้นแปูง 
-  การวาดภาพตาม 
   จินตนาการด้วยสีน้ า/        
   สีเทียน 
-  ฉีก ตัด ปะ ติดภาพ 
   ตามจินตนาการ 

2.  นักเรียนน าเสนอ          
     ผลงานท่ีได้ปฏิบตั ิ

1.  แปูงปั้น 
2.  กระดาษ 100  
ปอนด์ 
3.  กระดาษสี/กระดาษ     
     โรเนียว 
4.  สีเทียน/สีไม้/สีน้ า 
5.  พู่กัน/จานสี 
6.  กาว 
7.  กรรไกร 
8.  เข็ม/ลวด/เอ็น/ด้าย 
9.  หลอดดูดน้ า 
 

1.  การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟูมสะสม          
ผลงาน 

 
หมายเหตุ 
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
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วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรม
การเล่นตาม
มุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
- มุมภาษา/                 

มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร/์มมุ

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
- มุมดนตร ี

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

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

3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและ
รอคอย (การเรยีนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น     
ตามมมุประสบการณต์่างๆ  

     ดังนี้ 
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-   มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณติศาสตร/์มมุ 
    วิทยาศาสตร ์
-  มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสมัผสัสร้างสรรค์/  
    มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกต    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



หมายเหต ุ
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่น  กลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 

 

1. การเล่นทราย  (การทรงตัว
และการประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็กและกลา้มเนื้อ
ใหญ่) (มฐ 12/2) 

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

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

1. ครูตกลงกติกา      
ข้อปฏิบัติก่อน    
การเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่น
ทรายที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การ   
เล่นทราย 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธ ี
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วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น าช้ินส่วนของภาพมา
ต่อให้เป็นภาพท่ี
สมบูรณไ์ด ้

2. สังเกต   จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.   เกม
การศึกษา 

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

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

1. ครูแนะน าวิธีการ
เล่นเกมภาพตดัต่อ 

2. นักเรียนเล่นเกม
ภาพตัดต่อ  

3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตัดต่อ    1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ      

ผลงาน 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 



 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   



 

 
 

 
 
 
เกมการศึกษา 
 
 

                                                                                                                                 
เกมภาพตัดต่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 18  ชื่อหน่วย    การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล    เร่ือง    การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล 
สาระที่ 3  ธรรมชาติรอบตัว 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์                                     
     
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

คน พืช และสัตว์จะมีการปรับตัวให้เข้าฤดูกาล 
สาระการเรียนรู้ 

การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล 
-  คน 
-  พืช 
-  สัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สัตว์   พืช 

   คน 

การปรับตัว 
เข้ากับฤดูกาล 



 

 
 

 



 
 

กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. รู้จักและคุ้นเคยกับ
ปรากฏการณ์ธรรม-
ชาติ : ฤดูกาล 

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

 

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การปรับตัวใหเ้ข้า
กับฤดูกาล 
-  คน 
-  พืช 
-  สัตว์ 

 

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

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

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

 

ครูสนทนากับนักเรียน
เกี่ยวกับสิ่งท่ีเราท าใน  
ฤดูกาลต่างๆ พร้อมให้   
ดูภาพประกอบ 

ภาพสิ่งที่ท าใน  
ฤดูกาลต่างๆ 
 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

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



 

 
 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะและสัญญาณได ้

2. กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังจังหวะ
เคาะ 

2. การเคลื่อนไหว
อยู่กับที่และ
เคลื่อนที่
ประกอบจังหวะ
และสญัญาณ 

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนที่ตาม
จินตนาการประกอบ
จังหวะ (การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อใหญ่) (มฐ 2/1 
มฐ 5/2 มฐ 11/2) 

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

เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  

 

เครื่องเคาะ
จังหวะ 

 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การเคลื่อนไหว
ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบจังหวะ 

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



 

 
 

 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนที่ส าเร็จได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ปรากฏการณ์ธรรม-
ชาติ  “ฤดูกาล” 

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

2.  การแสดงความคดิสร้าง-
สรรค์ (การคิด)           
(มฐ 11/1) 

3.  การรับรู้และแสดงความ        
รู้สึกผา่นผลงาน (การคิด) 
(มฐ 11/1) 

1.  นักเรียนเลือกปฏิบัติตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
- การปั้นแปูง 
- การวาดภาพตาม

จินตนาการด้วยสีน้ า/       
สีเทียน 
- การฉีก ตัด ปะ ติดภาพ

ฤดูกาล 
- การพับนก 

2.  นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี     
     ได้ปฏิบัต ิ

1.  แปูงปั้น 
2.  กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษโร
เนียว 

3.  กระดาษสี 
4.  สีเทียน/สีไม้/สีน้ า 
5.  พู่กัน 
6.  จานสี  
7.  กาว 
8.  กรรไกร 
 

1.  การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสรา้ง-

สรรค ์
4.  การตรวจ     

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟูมสะสม          
ผลงาน 

 
 
หมายเหตุ   
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ริอ

บต
ัวเร

า 



 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.  เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2.  แก้ปญัหาในการ

เล่นได ้
3.  เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.   กิจกรรม
การเล่นตาม
มุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
- มุมภาษา/                 

มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร/์มมุ

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
- มุมดนตร ี

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

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

3. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และ
รอคอย (การเรยีนรู้ทาง
สังคม) (มฐ 4/3) 

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

 

1.  นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มุมหนังสือ 
-  มุมสังคมศึกษา 
-  มุมคณติศาสตร/์มมุ

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
-  มุมบทบาทสมมต ิ
-  มุมสมัผสัสร้างสรรค์/            
    มุมบล็อก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตร ี

2.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง 

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



 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเครื่องเล่นสนามได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความปลอดภัย

ของตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการเล่น
กลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่น
สนาม 

 

 

1. การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
(การทรงตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่) 
(มฐ 12/2) 

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

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

1. ครูตกลงกติกาข้อ-
ปฏิบัติก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่น
เครื่องเล่นสนามที่
ถูกต้องและ    
ปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่น
เครื่องเล่นสนาม
อย่างอสิระ 

เครื่องเล่นสนาม 1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นที่ถูกวิธี 
 

 
หมายเหต ุ
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  
 
 
 
 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ริอ

บต
ัวเร

า 



 

 
 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น าภาพท่ีสัมพันธ์กันมา
จับคู่ได ้

2. สังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ 
ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

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

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

1. ครูแนะน าวิธีการ
เล่นเกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

2. นักเรียนเล่นเกม  
จับคู่ภาพที่   
สัมพันธ์กัน 

3. นักเรียนเก็บของเล่น
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน      
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ      

ผลงาน 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
 
เกมจับคู่ภาพที่สมัพันธก์ัน 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 18   ชื่อหน่วย    การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล    เร่ือง  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ : (2): ฝน 
สาระที่ 3  ธรรมชาติรอบตัว 

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

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

ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน                            

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

ฝนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีเ่ราอาจจะพบได้ในแต่ละวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

-  ฝน

สภาพอากาศ 

รุ้งกินน้้า 

เมฆ 

ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 

ปรากฏการณ์
ธรรมชาต ิ

การเกิด 

โทษ 
ฝน 

 

ฟ้าผ่า 



 
 
กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. บอกได้ว่าฝนเป็น
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เรา
อาจจะพบได้ในแต่
ละวัน 

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

 

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ปรากฏการณ์             
ธรรมชาติ  
-  ฝน 

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

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

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

1.  ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการ
เกิดฝน 

2.  ท่องค าคล้องจอง “ฝน
ตก” และเล่นบทบาท
สมมต ิ

3.  ทดลองเอาน้ าแข็งใส่แก้ว 
แล้วปิดฝา แสดงการ
ควบแน่นให้เห็นการเกดิฝน  

1. ธรรมชาตริอบตัว 
2. ขวดแก้วพร้อมฝา

ปิด 
3.  น้ าแข็ง 
4. ค าคล้องจอง   

“ฝนตก”  

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การสนทนา 

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



 

 
 

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

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

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

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

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ   
ของร่างกายอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ   
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “ฝน” 
และเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจินตนาการประกอบ
เพลง 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง “ฝน” 

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 



 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิด          
สร้างสรรคไ์ด ้

3. อธิบายผลงาน   
ของตนที่ท าส าเร็จ
ได ้

3.  กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องปรากฏการณ์      
ธรรมชาติ  “ฝน” 

1. การวางแผน 
ตัดสินใจ และลงมือ
ปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

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

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

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
- การปั้นดินน้ ามัน 
- การวาดภาพฝนตก

ด้วยสีน้ า/สเีทียน  
- การพับกระดาษเป็น      

รูปต่างๆ 
2. นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ได้ปฏิบตั ิ

1. ดินน้ ามัน 
2. กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษ
โรเนียว 

3. กระดาษส ี
4. พู่กัน  
5. จานส ี
6. สีเทียน/สไีม้/       

สีน้ า  

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด       

สร้างสรรค ์
4. การตรวจ     

ผลงาน 
5. การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์   
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร/์มมุ

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้างสรรค์/

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

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

ศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมต ิ
- มุมสมัผสัสรา้งสรรค์/มมุ

บล็อก 
- มุมศลิปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม

ข้อตกลง 



 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นน้ าได ้
2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความ 

ปลอดภัยของ 
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นน้ า 
 

 

1. การเล่นน้ า (การทรง
ตัวและการประสาน
สัมพันธ์ของ
กล้ามเนื้อเล็กและ
กล้ามเนื้อใหญ่)  (มฐ 
12/2) 

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

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

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นน้ าท่ี  
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่นน้ า 1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 

 
หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  
 
 
 



 

 
 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1.   น าช้ินส่วนของ
ภาพมาต่อให้เป็น
ภาพที่สมบรูณไ์ด ้

2.   สังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได ้

3.   เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมภาพตดัต่อ 1.  การต่อภาพ  (การ
สังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบ-
เทียบ) (มฐ 10/1) 

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

1.  ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อ 

2.  นักเรียนเล่นเกมภาพตัด
ต่อ 

3.  นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ         

ผลงาน 

หมายเหต ุ
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 
 
 
 



 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  ค าคล้องจอง      
      ฝนตก        

(อาจารย์ฐะปะนีย์  นาครทรรพ) 
ฝนตกพร าๆ  แม่ด ากางร่ม 
แกเดินก้มๆ  อยู่ข้างก าแพง 
ประเดี๋ยวแดดออก  แกบอกพ่อแดง 
ฉันไม่มีแรง  หุบร่มให้ที 

      
2.  เพลง      

      ฝน        
(อาจารย์ฐะปะนีย์  นาครทรรพ) 

ซ่า ซ่า ซ่า  ฝนเทลงมากระเด็นเป็นฝอย 
เด็กๆ หลบฝนกันหน่อย (ซ้ า)  เปียกฝนเล็กน้อยก็จะเป็นหวัดเอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.  เกมการศึกษา 
เกมภาพตัดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี  1 

โรงเรียนบ้านพิณโท 
สัปดาห์ท่ี 18   ชื่อหน่วย    การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล    เร่ือง  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ :  (3) ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 

สาระที่ 3  ธรรมชาติรอบตัว 
สอนโดย……………………………………………………………………… วันที…่…………………………………………..   พ.ศ………………….. 

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์         
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

ฟูาแลบ ฟูาร้อง เป็นปรากฏการณธ์รรมชาติที่เราอาจจะพบได้ในแตล่ะวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ

-  ฟูาแลบ  ฟูาร้อง

ฟ้าผ่า 

สภาพอากาศ 

ฝนตก ฝน 

เมฆ 
 

 
ปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิ

        การเกิด 

 

ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. บอกได้ว่าฟูาแลบ 
ฟูาร้องเป็นปรากฏ-
การณ์ธรรมชาติทีเ่รา
อาจจะพบได้ใน    
แต่ละวัน 

2. สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได ้

 

1.  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
- ฟูาแลบ ฟูาร้อง 

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

2. การเปรยีบเทียบ 
ความเหมือน       
ความแตกต่าง (การ
สังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบ) 
(มฐ 10/1) 

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

 

1.  ครูสนทนากับนักเรยีน
เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาต ิ“ฟูาแลบ          
ฟูาร้อง”  

2.  ให้นักเรียนดูวีดิทัศน์      
เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ “ฟูาแลบ        
ฟูาร้อง”  

 
 

วีดิทัศน์ 
 

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การสนทนา 

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



 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่กับท่ี
และเคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลงได ้

2.  กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี

และเคลื่อนที่ประกอบ
เพลง 

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

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

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

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของ
ร่างกายอยูก่ับท่ีและ
เคลื่อนที่ไปรอบๆ บรเิวณ
อย่างอิสระตามจังหวะ  
เมื่อไดย้ินเสียงเคาะจังหวะ
หยุด ให้ทุกคนหยุดการ
เคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “ฟูา
แลบ” และเคลื่อนไหว  
ร่างกายตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 
2. เพลง “ฟูาแลบ” 

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

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



 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิบัตไิด ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงานของ
ตนที่ท าส าเร็จได ้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้างสรรค์
อิสระและที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องปรากฏการณ์      
ธรรมชาติ  “ฟูาแลบ   
ฟูาร้อง” 

1. การวางแผน        
ตัดสินใจ และลงมือ
ปฏิบัติ (การเรียนรู้
ทางสังคม) (มฐ 8/1) 

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

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

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรม
เดี่ยวและกลุม่ดังนี ้
- การปั้นแปูง 
- การวาดภาพตาม

จินตนาการด้วยสีน้ า/      
สีเทียน 
- การฉีก ตัด ปะ  ตดิขวด

เป็นแจกัน 
- การประดิษฐ์โมบาย 

2. นักเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ได้ปฏิบตั ิ

1. แปูงปั้น 
2. กระดาษ 100 

ปอนด์/กระดาษโร
เนียว 

3. กระดาษส ี
4. สีเทียน 
5. พู่กัน 
6. จานส ี
7.  ขวดที่ไม่ใช้แล้ว 
8. หลอดดดูน้ า 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิด        

สร้างสรรค ์
4. การตรวจ      

ผลงาน 
5. การประเมิน

จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

หมายเหตุ   
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

หน
่วย

ที่ 
5 ธ

รร
มช

าต
ริอ

บต
ัวเร

า 



 

 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
2. แก้ปัญหาในการ

เล่นได ้
3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4. เก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเลิกเล่นได ้

4.  กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม     
ประสบการณ์   
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร/์มมุ

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้างสรรค์/         

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

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

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

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

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

 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ 
ดังนี ้
- มุมภาษา/มุมหนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร/์มมุวิทยา-

ศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมติ  
- มุมสมัผสัสร้างสรรค์/    

มุมบล็อก 
- มุมศิลปะสร้างสรรค ์
- มุมดนตร ี

2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อ
เล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การปฏิบัตติาม

ข้อตกลง 

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



 

 
 

 
หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 

วันที ่
จุดประสงค์ 

กิจกรรมตาม            
ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นเครื่องเล่น
สนามได ้

2. เล่นร่วมกับผู้อื่นได ้
3. รักษาความ    

ปลอดภัยของ      
ตนเองและผู้อื่น        
ขณะเล่นได ้

5.  กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

 

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

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

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

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติ
ก่อนการเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นเครื่อง
เล่นสนามที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3. นักเรียนเลือกเล่นเครื่อง
เล่นสนามอย่างอิสระ 

 

เครื่องเล่นสนาม 1. การสังเกตการ    
มีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 
 



 

 
 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม            

ตารางประจ าวัน 

สาระการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 

สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น าภาพท่ี
เหมือนกันมาจับคู่
ได ้

2. สังเกต   จ าแนก 
และเปรียบเทียบสิ่ง
ต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพเหมือน 1. การจับคู่ภาพเหมือน 
(การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ)      
(มฐ 10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
ภาพจับคู่ภาพเหมือนกัน 

2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่
ภาพเหมือนกัน 

3. นักเรียนเก็บของเล่น   
เข้าที่เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่
ภาพเหมือน 

1. การสังเกต  
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจ       

ผลงาน 

 
 
หมายเหต ุ  
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 



 

 
 

 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
  ฟ้าแลบ             

    (อาจารย์เตือนใจ ศรมีารุต) 
ฟูาแลบแวบวับ  แสงแวบวับจับนัยน์ตา 
เมฆใหญล่อยไปลอยมา  ถ่ายทอดไฟฟูา เสยีงดังครืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.  เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล ปีท่ี  1 
โรงเรียนบ้านพิณโท 

สัปดาห์ท่ี 18   ชื่อหน่วย    การปรับตัวเข้ากับฤดูกาล    เร่ือง สิ่งไม่มีชีวิต (3) : อากาศ (ลม) 
สาระที่ 3  ธรรมชาติรอบตัว 

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

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

 
ผังวิเคราะห์มโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาเรียน    

1  วัน 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

อากาศเป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
สาระการเรียนรู้ 
 อากาศ 

-  ไม่มีส ี
-  ท าให้สิ่งของลอยได ้
-  ท าให้รู้สึกเย็นสบาย 
-  ประโยชน์ 
-  โทษ 

ไม่มีสี 

โทษ  ท้าให้ส่ิงของลอยได ้

ท้าให้รู้สึกเย็นสบาย ประโยชน ์

อากาศ (ลม) 



กิจกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวัน 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. บอกได้ว่า
อากาศเป็น
สิ่งไม่มีชีวิต 

2. สนทนาแลก-
เปลี่ยนความ 

      คิดเห็นได ้

1. กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

สิ่งไม่มีชีวิต  :   
อากาศ (ลม) 

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

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

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

 

1. ครูสนทนากับนักเรียน     
เกี่ยวกับอากาศว่าอยู่รอบ      
ตัวเรา และซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับคุณสมบตัิของ  
อากาศ 

2. ให้นักเรียนสังเกตลมพัด 
3. ให้นักเรียนทดลองเปุา      

ลูกโปุง แล้วทดลองช่ัง       
น้ าหนัก 

4. ให้นักเรียนเปุาฟองสบู ่

1. ลูกโปุง 
2. เครื่องช่ังน้ าหนัก 
3. น้ าสบู ่
4. หลอดดดูน้ า 
 
 
 
 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 

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



 

 
 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เคลื่อนไหวอยู่
กับท่ีและ
เคลื่อนไหว
เคลื่อนที่ได ้

2. ฟังจังหวะและ
สัญญาณได ้

3. ร้องเพลงได ้
4. เคลื่อนไหวตาม

จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได ้

2. กิจกรรมดนตรี 
การเคลื่อนไหว
และจังหวะ 

1. การฟังเพลง 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหวอยู่

กับท่ีและเคลื่อนที่
ประกอบเพลง 

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

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

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

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ไปรอบๆ บริเวณอย่างอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อไดย้ินเสยีง
เคาะจังหวะหยุด ให้ทุกคน
หยุดการเคลื่อนไหว 

2. ร่วมกันร้องเพลง “ลูกโปุง” 
และเคลื่อนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบเพลง 

1. เครื่องเคาะ
จังหวะ 

2. เพลง “ลูกโปุง” 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน 

      กิจกรรม 
2. การร้องเพลง 
3. การเคลื่อนไหว

ตามจังหวะและ
จินตนาการ
ประกอบเพลง 

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



 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. วางแผน ตัดสิน-
ใจ และลงมือ
ปฏิบัติได ้

2. แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรค์ได ้

3. อธิบายผลงาน
ของตนที่ท า
ส าเรจ็ได ้

3. กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

การท าศิลปะสร้าง-
สรรค์อิสระและที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่อง     
สิ่งไม่มีชีวิต: อากาศ 
(ลม) 

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

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

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

1. นักเรียนเลือกปฏิบตัิตาม
ความสนใจในกิจกรรมเดี่ยว
และกลุม่ดังนี ้
-   การปั้นขี้เลื่อย 
- การละเลงสีด้วยน้ าสบู ่
- การฉีก ตัด ปะกระดาษ

เป็นรูปต่างๆ เกี่ยวกับ
อากาศ 

- การร้อยลูกปัดเป็น        
เครื่องประดับ 

2. นักเรียนน าเสนอผลงานท่ีได้
ปฏิบัต ิ

1. ขี้เลื่อย 
2. น้ าสบู ่
3. กระดาษสี/กระดาษ

โรเนียว 
4. อุปกรณ์ส าหรับการ

วาดภาพ เช่น สีเทียน 
สีไม้ สีน้ า พู่กัน   
จานสี  เป็นต้น 

5. กาว 
6. กรรไกร 
7. ลูกปัด 
8. เชือก/เอ็น/ด้าย 
 

1. การสังเกต   
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. ความคิดสร้าง-

สรรค ์
4. การตรวจผลงาน 
5. การประเมิน

จากแฟูมสะสม           
ผลงาน 

 
หมายเหตุ  
มาตรฐานที่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที ่ 11.1ท างานศิลปะตามความคิดของตนเอง 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นร่วมกับ         
ผู้อื่นได ้

2. แก้ปัญหาในการ
เล่นได ้

3. เอื้อเฟ้ือ แบ่งปัน
และรอคอยได ้

4. เก็บของเล่น  
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได ้

4. กิจกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์   
-  มุมภาษา/มุม

หนังสือ 
- มุมสังคมศึกษา 
- มุมคณติศาสตร/์มมุ

วิทยาศาสตร ์
- มุมธรรมชาต ิ
- มุมบทบาทสมมต ิ
- มุมสมัผสัสร้าง-

สรรค์/มมุบล็อก 
- มุมศิลปะสร้าง-

สรรค ์
- มุมดนตร ี

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

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

2. การเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 
และรอคอย (การเรยีน 
รู้ทางสังคม) (มฐ 4/3) 

3. การเก็บของเล่นเขา้ที่ 
(การเรียนรู้ทางสังคม) 
(มฐ 4/1) 

1. นักเรียนวางแผนเลือกเล่น
ตามมมุประสบการณต์่างๆ 
ดังนี ้
-  มุมภาษา/มมุหนังสือ 

    -  มุมสังคมศึกษา 
    -  มุมคณิตศาสตร/์มุม
วิทยา-  
       ศาสตร์ 
    -  มุมธรรมชาต ิ
    -  มุมบทบาทสมมติ  

      -  มุมสัมผสัสร้างสรรค/์ 
         มุมบล็อก 
    -  มุมศิลปะสร้างสรรค์ 

      -  มุมดนตร ี
2. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี

เมื่อเล่นเสร็จแล้ว 

ของเล่นตามมมุ
ประสบการณ ์

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน  
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3.  การปฏิบัตติาม       

ข้อตกลง 

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



 

 
 

 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. เล่นทรายได ้
2. เล่นร่วมกับ        

ผู้อื่นได ้
3. รักษาความ

ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น
ขณะเล่นได ้

5. กิจกรรมการ 
เล่นกลางแจ้ง 

การเล่นทราย 
 
 

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

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

3. การรักษาความ 
ปลอดภัยของตนเอง 

      และผู้อื่น (การรักษา 
      ความปลอดภัย)      

(มฐ 1/2) 

1. ครูตกลงกติกาข้อปฏิบัติก่อน
การเล่น 

2. แนะน าวิธีการเล่นทรายที่ 
ถูกต้องและปลอดภัย 

 

อุปกรณ์การเล่น
ทราย 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การเล่นท่ีถูกวิธี 

หมายเหต ุ  
มาตรฐานที่   1.2 รู้จักรักษาสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย 
มาตรฐานที ่  8.1เล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นได ้
มาตรฐานที่   12.2แสดงหาค าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที ่ จุดประสงค์ 
กิจกรรมตาม               

ตารางประจ าวัน 
สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผล 
สาระที่ควรรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. น าภาพท่ี
สัมพันธ์กันมา
จับคู่กันได ้

2. สังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ
สิ่งต่างๆ ได ้

3. เก็บของเล่น 
เข้าที่เมื่อเลิก
เล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพนัธ์กัน 

1. การจับคู่ภาพที่สัมพันธ์
กัน (การสังเกต การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทยีบ) (มฐ 
10/1) 

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

1. ครูแนะน าวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน 

2. นักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพที่
สัมพันธ์กัน 

3. นักเรียนเก็บของเล่นเข้าท่ี
เมื่อเลิกเล่น 

เกมจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1. การสังเกตการมี
ส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2. การสนทนา 
3. การตรวจ          

ผลงาน 

หมายเหต ุ  
มาตรฐานที ่  4.1มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานที ่  10.1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 
 
 



 

 
 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเส้นโยงภาพ 

 
การประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ 

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

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

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
ลูกโป่ง 

 (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
ยามลมโชยมา   พาลูกโปุงแกว่ง 
ลมแรงๆ พาลมพัดกระจยุกระจาย 
โอ้ลันลาลันลา 



 

 
 

2.  เกมการศึกษา   
เกมจับคู่ภาพที่สมัพันธก์ัน 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 


