
 

  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ 

ระดับชั้นอนบุาลที่ 3/2 

สัปดาห์ที่ 1  วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 

ครูประจ าชั้น ว่าที่ ร.ต.หญิงลานนา รักงาม 

 

   

  

 

 

หน่วย : แนะน าตนเอง(ปฐมนิเทศ)  

สาระ : เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
ที่ พิเศษ/2563                                        วันที่ ๒๘ มิถุนายน  2563  
เร่ือง  ส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ที่  1   
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 
 

 ข้าพเจ้า  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม ต าแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 นั้น   
 ในการนี้ ข้าพเจ้าได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย แนะน าตนเอง ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ประจ าสัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่  ๑ – 3  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 ประจ าปีการศึกษา  2563  ในการนี้ข้าพเจ้าจึงขอจัดส่งแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
ทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบพร้อมแบบบันทึกฉบับนี้ 
                       
                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง     

                  (ลานนา รักงาม) 
                                                                                         คร ูคศ.1  

  
 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
........................................................................ .............................................................. 
........................................................................ .............................................................. 
........................................................................ .............................................................. 
........................................................................ .............................................................. 
 
ลงชื่อ    ลงชื่อ 
 (นางกีรติกา  แสนมา)  (นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด



 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/  สภาพที่พึงประสงค์ 

  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

มฐ. 1 ตบช. 1.2 ตบช. 1.3 
   1.2.4  ออกก าลังกายเป็นเวลา 
   1.3.1 เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอยา่ง
ปลอดภัย 
 
มฐ. 2 ตบช.  2.2 
   2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได ้
มฐ. 3 ตบช. 3.2 
   3.2.1 กล้าพูด กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์ 
   3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น 
 
มฐ. 4 ตบช. 4.1 
   4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีผ่าน
เสียงเพลง ดนตรี 
 
มฐ 5 ตบช. 5.1  
5.1.1  ขออนญุาตหรือรอคอยเมื่อตอ้งการสิ่งของ
ของผู้อื่นดว้ยตนเอง 
 
มฐ. 6 ตบช. 6.1 ตบช. 6.2 
   6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเองได้อยา่งคล่องแคล่ว 
   6.1.3 ใช้และท าความสะอาดหลงัใช้ห้องน้ าห้อง
ส้วมด้วยตนเอง 
   6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เขา้ทีอ่ย่างเรียบร้อย
ด้วยตนเอง 

 
1. รักการออกก าลังกาย 
2.เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบตัิต่อเพื่อนอย่าง
ปลอดภัย 
 
 
3. ใช้กรรไกรตดักระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
 
4. กล้าพูด กล้าแสดงออก 
5. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง
และเพื่อน 
 
 
 
 
6.ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมี
ความสุข 
 
 
 
7. แต่งตัวด้วยตนเองได ้
 
8. ใช้และท าความสะอาดหลังใช้หอ้งน้ า 
9. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยได ้
 

ด้านร่างกาย 
1. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
3. การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส และการสร้างสิ่ง
ต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
4. การเขียนภาพและการเล่นกับส ี
5. การปั้น 
6. การใช้กรรไกร 
7. การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สขุนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 
ด้านอารมณ์ จิตใจ 
1. การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตร ี
2. การเคลื่อนไหวตามเสยีงเพลง/ดนตร ี
3. การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
4. การเล่นอิสระ 
5. การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ ่
 
ด้านสังคม 
1. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
2.การปฏิบัตตินเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
3.การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
4.การให้ความร่วมมือในการปฏบิตัิกิจกรรม
ต่างๆ 
 
 

1. ช่ือของครู ครูพี่เลี้ยง ช้ันและโรงเรียน 
   - ครูประจ าช้ันช่ือ ครู............. 
   - ครูพี่เลีย้งช่ือ ครู................. 
   - โรงเรียนของเราช่ือว่าโรงเรียน
............................... 
2. เครื่องหมายประจ าตัวเด็ก 
   - เลขท่ี 
3. การแต่งตัวด้วยตนเอง 
   - การใส่เสื้อ และติดกระดุม 
   - การสวมกางเกง 
   - การใส่กระโปรง 
   - การใส่ถุงเท้า รองเท้า 
4. การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม 
   - ราดน้ าทุกครั้งหลังจากใช้ 
   - ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
5. การเก็บของเข้าที ่
   - การเก็บของเล่น 
   - การเก็บของใช้ส่วนตัว 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 



 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/  สภาพที่พึงประสงค์ 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

 
มฐ. 7 ตบช.7.2  
7.2.1 ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
 
มฐ.8 ตบช. 8.2 
8.2.1 เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย 
 
มฐ. 9 ตบช. 9.1 ตบช. 9.2 
   9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง 
   9.2.1 อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค าดว้ยการชี้หรือกวาดตามอง
จุดเริม่ต้นและจุดจบของข้อความ 
 
มฐ. 10 ตบช. 10.1 ตบช. 10.2 
   10.1.1 บอกลักษณะ ส่วนประกอบการเปลีย่นแปลงหรือ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
   10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือน
ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะขึ้นไป 
 
มฐ. 11 ตบช. 11.1 ตบช. 11.2  
   11.1.1 สร้างผลงานศลิปะเพื่อสือ่สารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเอง โดยมีการดดัแปลง แปลกใหม่จากเดมิ และมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น 
   11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสือ่สารความคิด ความรู้สึกของ
ตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่ 
 
มฐ.12 ตบช. 12.1 
12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขยีนสื่อความคิดด้วยตนเองเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

 
10. ฟังและพูดโต้ตอบเกีย่วกับช่ือของครู
และโรงเรียนได ้
 
11. อ่านเลขท่ีประจ าตัวของตนเองได ้
 
 
 
12. น าภาพช้ินส่วนเล็กมาต่อให้เปน็ภาพ
ที่สมบูรณ์ได ้
 
 
13. จับคู่ภาพที่เหมือนกันได ้
14. จับคู่ภาพทีส่มบูรณ์กับภาพเสน้ประ
ได ้
15. จับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณติที่ซ้อน
กันได ้
16. จับคู่ภาพของใช้ที่สัมพันธ์กัน 
 
 
17. สร้างผลงานศลิปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
 
18. เคลื่อนไหวท่าทางตามค าบรรยายได ้
 
 

ด้านสตปิัญญา 
1. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ของสิง่
ต่างๆ 
2. การคัดแยก การจดักลุม่ และการ
จ าแนกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะและ
รูปร่าง รูปทรง 
3. การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้
สมบูรณ์และการแยกช้ินส่วน 
4. การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ง
ต่างๆ 
5. การจับคู่ การเปรียบเทียบและการ
เรียงล าดับสิ่งตา่งๆ ตามลักษณะ 
ความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปรมิาตร 
6. การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่น
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหวและ
ศิลปะ 
 
 

 



 
การประเมินในระดับมาตรฐาน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานแบ่งออกเป็นระดับคุณภาพ  3  ระดับ 

 

คะแนน หมายถึง เกณฑ์การพิจารณาช่วงคะแนน ร้อยละ เกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง 
3 แสดงได้อย่างช านาญ คล่องแคล่วและภูมิใจ เด็กจะ

แสดงได้โดยไม่ต้องกระตุ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี 
ระดับคุณภาพ  
ระหว่าง 2.51 – 3.00 

80-100 ผ่าน ดี 

2 เด็กแสดงได้เอง แต่ยังไม่คล่องแคล่ว เด็กกล้าท ามาก
ขึ้น ผู้สอนกระตุ้นน้อยลง ผู้สอนต้องคอยแก้ไขใน
บางครั้งหรือคอยให้ก าลังใจให้เด็กฝึกปฎิบัติมากข้ึน 

ระดับคุณภาพ  
ระหว่าง 2.01 – 2.50 

51-79 ผ่าน พอใช้ 

1 เด็กมีความลังเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฎิบัติกิจกรรม 
ทั้งนี้เนื่องจากเด็กยังไม่พร้อม ยังไม่ม่ันใจและกลัวไม่
ปลอดภัย ผู้สอนต้องยั่วยุหรือแสดงให้เห็นเป็น
ตัวอย่างหรือคอยอยู่ใกล้ๆค่อยๆให้เด็กท าทีละ
ขั้นตอน พร้อมต้องให้ก าลังใจอยู่เสมอ 

ระดับคุณภาพ 
 ระหว่าง 0 – 2.00 

1-50 ไม่ผ่าน ควรส่งเสริม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที ่ กิจกรรม 

เคลื่อนไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา 

1 
 

 

 
การท าท่าทางกายบริหาร
ประกอบเพลง 

 
ช่ือของครู ครูพี่เลี้ยง ช้ันเรียนและโรงเรียน 
   - ครูประจ าช้ันช่ือ ครู............. 
   - ครูพี่เลีย้งช่ือ ครู................. 
   - โรงเรียนของเราช่ือว่าโรงเรียน........ 
 

 
- วาดภาพสีเทียน 
- วาดภาพสีน้ า 
- ปั้นดินน้ ามัน 

 
- มุมบล็อก 
- มุมนิทาน 
-มุมพลาสติกสร้างสรรค ์

 
เล่นอิสระ 

 
เกมจับคู่ภาพท่ี
เหมือนกัน 

2 
 

 

 
การเคลื่อนไหวตามค าสั่ง 

 
เครื่องหมายประจ าตัวเด็ก 
   - เลขท่ี 

 
- วาดภาพสีเทียน 
- วาดภาพสีน้ า 
- การฝนส ี

 
- มุมบล็อก 
- มุมนิทาน 
-มุมพลาสติกสร้างสรรค ์

 
กายบริหาร 

 
เกมจับคู่ภาพสมบรูณ์กับ
ภาพเส้นประ 

3 
 

 

 
การเคลื่อนไหวตามบทเพลง 

 
การแต่งตัวด้วยตนเอง 
   - การใส่เสื้อ และติดกระดุม 
   - การสวมกางเกง 
   - การใส่กระโปรง 
   - การใส่ถุงเท้า รองเท ้

- วาดภาพสีเทียน 
- วาดภาพสีน้ า 
- การขูดส ี

- มุมบล็อก 
- มุมนิทาน 
-มุมพลาสติกสร้างสรรค ์

เล่นอิสระ เกมภาพตดัต่อเด็ก
แต่งตัว 

4 
 

 
การเคลื่อนไหวตามค า
บรรยาย 

 
การใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
  - ราดน้ าทุกครั้งหลังจากใช้ห้องน้ า-ห้อง
ส้วม 
  - ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 

 
- วาดภาพสีเทียน 
- วาดภาพสีน้ า 
- ปั้นดินน้ ามัน 

 
- มุมบล็อก 
- มุมนิทาน 
-มุมพลาสติกสร้างสรรค ์

 
กายบริหาร 

 
เกมจับคู่ภาพกับเงารูป
เรขาคณิตที่ซ้อนกัน 

5 
 

 

 
การแสดงท่าทางเป็นผู้น า-ผู้
ตาม 

 
การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ 
   - การเก็บของเล่น 
   - การเก็บของใช้ส่วนตัว 

 
- วาดภาพสีเทียน 
- วาดภาพสีน้ า 
- ตัดกระดาษเส้นโค้ง 

 
- มุมบล็อก 
- มุมนิทาน 
-มุมพลาสติกสร้างสรรค ์

 
เล่นอิสระ 

 
เกมจับคู่ภาพของใช้ที่
สัมพันธ์กัน 

*หมายเหตุ กิจกรรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู ้  

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

สื่อ 
 

การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู ้
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
1. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงอย่างมคีวามสุข 
 

1. การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตร ี
2.การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
3. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่

การท าท่าทางกาย
บริหารประกอบ
เพลง 

1. กิจกรรมพื้นฐาน  ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่ว 
บริเวณ อย่างอิสระตามสัญญาณทีค่รูเคาะ   เมื่อได้
ยินสัญญาณ “หยุด”  ให้  หยุดในท่าน้ันทันที 
2. เด็กและครูร่วมกันท าท่าทางประกอบเพลง 
“กายบริหาร”จังหวะช้า-เร็ว 
 
 
 

เครื่องให้จังหวะ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
ร่วมกิจกกรม 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
ช่ือของครูและโรงเรียนได ้
 
 
 
 
 
 

1. การร่วมสนทนาและ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

ช่ือของครู  
ช่ือของครูพี่เลี้ยง 
ช้ันเรียนและ
โรงเรียน 

ขั้นน า   
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “โรงเรียนของเรา” 
ขั้นสอน 
2. ให้เด็กบอกช่ือโรงเรียนและพูดช่ือโรงเรียนให้
ถูกต้อง 
3. แนะน าให้เด็กรู้จักช่ือครูประจ าช้ันและช่ือ
ห้องเรียน 
4. แนะน าให้เด็กรู้จักช่ือครูพีเ่ลี้ยง โดยให้พ่ีเลี้ยง
พูดคุยกับเด็กเป็นการแนะน าตนเอง 
ขั้นสรุป 
5. สร้างความสัมพันธ์ด้วยการชักชวนให้เด็กฟัง
นิทาน และใช้หุ่นถุงมือประกอบการเลา่ (ควรเป็น
นิทานท่ีเกี่ยวกับความรูส้ึกท่ีดีต่อการมาโรงเรยีน) 
 
 
 

1. เพลงโรงเรยีน
ของเรา 
2. นิทานท่ี
เกี่ยวกับ
ความรูส้ึกดีต่อ
การมาโรงเรียน 
 

1. สังเกตการฟังและพูด
โต้ตอบเกีย่วกับช่ือของครู
และโรงเรียน 

วันที่ 1 



 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควร

เรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
1. สร้างผลงานศิลปะตาม
จินตนาการจนเองได ้
2. กล้าพูด กล้าแสดงออก 
3. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
และเพื่อน 

1. การเล่นเครื่องเล่น
สัมผสั และการสร้างสิ่ง
ต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
2. การเขียนภาพและการ
เล่นกับส ี
3. การปั้น 
4. การท ากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ 
5. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 

 วาดภาพสี
เทียน 
 วาดภาพสีน้ า 
 ปั้นดินน้ ามัน
และการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน” 
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
    - วาดภาพสีเทยีน 
    - วาดภาพสีน้ า 
    -  ปั้นดินน้ ามัน 
3. เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค ์2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อท าผลงานเสรจ็ใหน้ ามาให้ครูเขยีน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
4. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ  
5. เมื่อหมดเวลา ครูใหส้ัญญาณให้เด็กช่วยกันเก็บของ  
6. เด็ก 4 - 5 คน น าผลงานออกมาน าเสนอให้เพื่อน
ถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 

1. สีเทียน 
2. สีน้ า 
3. ดินน้ ามัน 
4. กระดาษ เอ 4 
5. พู่กัน 
6. แผ่นรองกัน
เปื้อน 
7. ภาชนะใส่ของ 
8. ของเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
9. เพลงเล่นกัน 

1. ตรวจผลงานศิลปะ 
2. สังเกตการเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับผลงานตนเอง 
3. สังเกตการแสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและ
เพื่อน 
 
 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
1. เล่นและท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างปลอดภยั  

1. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่
2. การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวตัร
ประจ าวัน 

การเล่นอิสระ 1. ครูตกลงกับเด็กเกี่ยวกับการเดนิแถวอย่างเป็น
ระเบียบไปท่ีสนาม  โดยใหเ้ดินแถวเกาะกันเป็นรถไฟ 
2. ครูให้เด็กว่ิงเล่นโดยอสิระ โดยดูแลเด็กและแนะน า
การเล่นท่ีปลอดภยั 
3. ครูน าเด็กไปล้างมือและหน้าก่อนข้ึนห้องเรียน 

1. นกหวีด 1. สังเกตพฤติกรรมการเล่น
อย่างปลอดภัย 



 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
1. จับคู่ภาพท่ีเหมือนกันได ้
 

1. การจับคู่ การ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ 
2. การเล่นร่วมกับเพื่อน 

การสังเกต 
เปรียบเทยีบความ
เหมือน ความตา่ง 

1. ครูแนะน าและสาธติวิธีการเล่นเกม
จับคู่ที่เหมือนกัน 
2. เด็กเล่นเกมจับคูภ่าพที่เหมือนกัน 
3. ร่วมกันสรุปและเก็บสิ่งของเข้าที่เมื่อ
ท ากิจกรรมเสร็จแล้ว 

1. เกมจับคู่ภาพท่ีเหมือนกัน 1. สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
1. มีความสุขขณะร่วมกิจกรรม 
 

1. การแสดงปฏิกริิยา
โต้ตอบเสียงดนตร ี
2. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่

การเคลื่อนไหว
ตามค าสั่ง 

1. กิจกรรมพื้นฐาน  ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่ว 
บริเวณ อย่างอิสระตามสัญญาณทีค่รูเคาะ   เมื่อได้
ยิน 
สัญญาณ “หยุด”  ให้  หยุดในท่านั้นทันที 
2. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายโดยอสิระ เมื่อได้ยิน
สัญญาณหยุดในแตล่ะครั้ง ให้ท าท่าทางตามค าสั่ง
ของครู เช่น ไหว้ครู ถือถาด ล้างแก้วน้ า ฯลฯ  
3. ให้เด็กปฏิบัตติามข้อ 2 ซ้ าอีก 
 

1. เครื่องให้จังหวะ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
เคลื่อนไหวประกอบเพลง 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. อ่านเลขท่ีประจ าตัวของ
ตนเองได้  
 
 

1. การบอกและแสดง
อันดับที่ของสิ่งต่างๆ 

เครื่องหมาย
ประจ าตัวเด็ก 

ขั้นน า   
 1. แจกเลขท่ีประจ าตัวเด็ก ให้เดก็แต่ละคน พร้อม
กับให้เด็กบอกเลขท่ีประจ าตัวให้ถูกต้อง 
ขั้นสอน 
2. แนะน าของใช้ส่วนตัวของเด็กว่าแต่ละคนมี
อะไรบ้าง และจะหยิบใช้หรือเก็บไว้ท่ีใดของห้อง 
3. เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับเครื่องหมาย
ประจ าตัว โดยให้เด็กตอบค าถาม ดังนี้ 
     - เพราะเหตุใดเราจึงต้องมีเครือ่งหมาย
ประจ าตัว 
4. แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่มให้เด็กน าภาพ
เครื่องหมายประจ าตัวไปเปรียบเทยีบกับ
เครื่องหมายที่ครูตดิไว้ เช่น ท่ีเก็บแก้วน้ า ที่แขวน
ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ 
ขั้นสรุป  
5. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เก็บของ” 
 

1. บัตรตัวเลข
ประจ าตัวของเด็ก 
2. ของใช้
ประจ าตัว 
3. เพลงเก็บของ 

1. สังเกตการอ่านเลขท่ี
ประจ าตัวของตนเอง 

วันที่ 2 



 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การ

ส าคัญ 
สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
1. กล้าพูด กล้าแสดงออก 
2. แสดงความพอใจในผลงาน
และความสามารถของตนเอง
และเพื่อน 

1. การเล่นเครื่องเล่น
สัมผสั และการสร้างสิ่ง
ต่างๆ จากแท่งไม้ 
บล็อก 
2. การเขียนภาพและ
การเล่นกับส ี
3. การปั้น 
4. การท ากิจกรรม
ศิลปะตา่งๆ 
5. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ 

วาดภาพสเีทียน 
วาดภาพสีน้ า 
ฝนสีและการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน” 
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
  - วาดภาพสีเทียน 
  - วาดภาพสีน้ า 
   - ฝนส ี
3. เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค ์2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อท าผลงานเสรจ็ใหน้ ามาให้ครูเขยีน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
4. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ  
5. เมื่อหมดเวลา ครูใหส้ัญญาณให้เด็กช่วยกันเก็บ
ของ  
6. เด็ก 4 - 5 คน น าผลงานออกมาน าเสนอให้เพื่อน
ถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 

1. สีเทียน 
2. สีน้ า 
3. ดินน้ ามัน 
4. กระดาษ เอ 4 
5. พู่กัน 
6. แผ่นรองกัน
เปื้อน 
7. ภาชนะใส่ของ 
8. ของเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
9. เพลงเล่นกัน 

1. สังเกตการเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับผลงาน 
2. สังเกตแสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและเพื่อน 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
1. รักการออกก าลังกาย  

1. การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดี
ในกิจวัตรประจ าวัน 

กายบริหาร 1. ให้เด็กเดินเข้าแถวลงจากอาคารเรียนเป็นแถวตอน
เรียง 
หนึ่งไปท่ีสนามอยา่งเป็นระเบียบ จัดแถวเป็นวงกลม  
2. อาสาสมัครเด็กออกมาท าท่ากายบริหาร โดยใช้
สัญญาณนกหวีดในการเปลี่ยนผู้น า 
3. ให้เด็กล้างมือ ล้างหน้าก่อนข้ึนห้องเรียน 

1. นกหวีด 1. สังเกตพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย 



 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
1. จับคู่ภาพท่ีสมบรูณ์กับภาพ
เส้นประได้  

1. การจับคู่ การ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ 

การสังเกต 
เปรียบเทยีบ ความ
เหมือน ความตา่ง 

1. ครูแนะน าและสาธติวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพเส้นประ 
2. เด็กเล่นเกมจับคูภ่าพสมบูรณ์กบั
ภาพเส้นประ 
3. ร่วมกันสรุปและเก็บสิ่งของเข้าที่เมื่อ
ท ากิจกรรมเสร็จแล้ว 

1. เกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับ
ภาพเส้นประ 
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 

1. สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

สื่อ 
 

การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควร
เรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
1. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีอย่างมคีวามสุข 
  
 

1. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่
การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตร ี

การ
เคลื่อนไหว
ตามบทเพลง 

1. กิจกรรมพื้นฐาน  ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่ว 
บริเวณ อย่างอิสระตามสัญญาณทีค่รูเคาะ   เมื่อได้
ยิน 
สัญญาณ “หยุด”  ให้  หยุดในท่านั้นทันที 
2. เด็กและครูตกลงเกี่ยวกับสญัญาณ ดังนี ้
   -สัญญาณกลองให้เด็กท าตัวสูงที่สุด 
   -สัญญาณตบมือให้เด็กท าตัวเตีย้ที่สุด 
3. ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอยา่งอิสระ ประกอบ
เพลง “ออกก าลัง” และปฏิบัตติามข้อตกลง 

1. เครื่องให้จังหวะ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
ท าท่าทางประกอบเพลง 
จังหวะและดนตร ี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่าง
คล่องแคล่ว  
 
 
 
 
 

1. การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ าวัน 

การแต่งตัว
ด้วยตนเอง 

ขั้นน า    
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ช่วยตัวเอง” 
ขั้นสอน 
2. น าภาพกิจวัตรประจ าวันมาให้เด็กดูและสนทนา
ร่วมกัน 
3. แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเล่น
เกมแข่งขันการช่วยเหลือตนเอง เช่น การสวมถุง
เท้า การติดกระดมุ การใสผ่้ากันเปื้อน ฯลฯ  
4. เด็กและครูสนทนาร่วมกัน โดยใช้ค าถาม ดังนี้ 
   - เพราะเหตุใด เด็กจึงต้องช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน 
ขั้นสรุป 
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
 
 

1. เพลงช่วยตัวเอง 
2. ภาพกิจวัตร
ประจ าวัน 
3. สิ่งของที่ใช้ในการ
เล่นเกม 

1. สังเกตพฤติกรรมการ
แต่งตัวด้วยตนเอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การ

ส าคัญ 
สาระที่ควร

เรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
1.กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่าง 
2. แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเองและเพื่อน 

1. การเล่นเครื่อง
เล่นสมัผสั และการ
สร้างสิ่งตา่งๆ จาก
แท่งไม้ บล็อก 
2. การเขียนภาพ
และการเล่นกับส ี
3. การปั้น 
4. การท ากิจกรรม
ศิลปะตา่งๆ 
5. การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ 

วาดภาพสเีทียน 
วาดภาพสีน้ า 
ขูดสีและการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน” 
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
   - วาดภาพสเีทียน 
   - วาดภาพสีน้ า 
    - ขูดส ี
3. เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค ์2 กิจกรรมตามความ
สนใจ เมื่อท าผลงานเสร็จให้น ามาให้ครูเขียนบรรยาย
ภาพหรือผลงาน 
4. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ  
5. เมื่อหมดเวลา ครูใหส้ัญญาณให้เด็กช่วยกันเก็บของ  
6. เด็ก 4 - 5 คน น าผลงานออกมาน าเสนอให้เพื่อนถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 

1. สีเทียน 
2. สีน้ า 
3. ดินน้ ามัน 
4. กระดาษ เอ 4 
5. พู่กัน 
6. แผ่นรองกัน
เปื้อน 
7. ภาชนะใส่ของ 
8. ของเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
9. เพลงเล่นกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมการ
กล้าพูด กล้าแสดงออกใน
การเลา่เรื่องเพื่อน าเสนอ
ผลงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงความพอใจในผลงาน
ของตนเอง 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
1. เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัตติ่อ
ผู้อื่นอย่างปลอดภัย  

1. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่
2. การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวตัร
ประจ าวัน 

เล่นอิสระ 1. ครูตกลงกับเด็กเกี่ยวกับการเดนิแถวอย่างเป็น
ระเบียบไปท่ีสนาม  โดยใหเ้ดินแถวเกาะกันเป็นรถไฟ 
2. ครูให้เด็กว่ิงเล่นโดยอสิระ โดยดูแลเด็กและแนะน า
การเล่นท่ีปลอดภยั 
3.ครูน าเด็กไปลา้งมือและหนา้ก่อนข้ึนห้องเรียน 

1. นกหวีด 1. สังเกตพฤติกรรมการเล่น
อย่างปลอดภัย 



 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
1. น าภาพช้ินส่วนเล็กมาต่อให้
เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้  

1. การต่อของช้ินเล็กเติม
ในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ ์
 

การต่อภาพ 1. ครูแนะน าและสาธติวิธีการเล่นเกม
ภาพตัดต่อเด็กแต่งตัว 
2. เด็กเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กแต่งตัว 
3. ร่วมกันสรุปและเก็บสิ่งของเข้าที่เมื่อ
ท ากิจกรรมเสร็จแล้ว 

1. เกมภาพตัดต่อเด็กแต่งตัว 
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 

1. สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควร

เรียนรู้ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
1. เคลื่อนไหวท่าทางตามค า
บรรยายได ้
 

1. การแสดงความคิด
สร้างสรรคผ์่านการ
เคลื่อนไหว 

การเคลื่อนไหว
ตามค าบรรยาย 

1. กิจกรรมพื้นฐาน  ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปท่ัว 
บริเวณ อย่างอิสระตามสัญญาณทีค่รูเคาะ   เมื่อไดย้ิน 
สัญญาณ “หยุด”  ให้  หยุดในท่านั้นทันที 
2. ให้เด็กท าทา่ทางตามจินตนาการ โดยฟังค าบรรยาย 
“เด็กตื่นนอนตอนเช้าลุกข้ึนมาพับผ้าห่ม เก็บที่นอน เดินไป
ห้องน้ า ถอดเสื้อ ถอดกางเกง หยิบแปรงสีฟันมาแปรงฟัน 
อาบน้ า ถูสบู่ ถูขี้ไคล เช็ดตัว ทาแป้ง แต่งตัว หวีผม สวมถุง
เท้า และไปรับประทานอาหาร” 

1. เครื่องให้
จังหวะ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะท าท่าทางตาม
จินตนาการ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. ใช้และท าความสะอาดหลัง
ใช้ห้องน้ าด้วยตนเอง  
 
 
 
 

1. การช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ าวัน 

การใช้ห้องน้ า-
ห้องส้วม 

ขั้นน า   
 1. ให้เด็กฟังนิทานเรื่อง “เราคอยได้” 
ขั้นสอน 
2. เด็กและครูร่วมกันสรุปเรื่องในนิทาน จากนั้นน าเด็กมายืน
เรียงตามล าดับ โดยมีข้อตกลงให้เด็กจูงมือกันเป็นคู่ระหว่าง
หญิง-ชาย พาเด็กไปห้องน้ า ห้องสว้ม ครูแนะน าการใช้
ห้องน้ าห้องส้วมอย่างถูกวิธี และเมื่อออกจากห้องน้ าห้องส้วม 
ควรล้างมือทุกครั้ง ทั้งหลังจากเข้าห้องน้ า-ห้องส้วมและก่อน
การรับประทานอาหาร จากนั้นพาเด็กกลับห้องเรียน 
3. เด็กและครูร่วมกันสรุปการปฏบิัติตนในการเข้าใช้ห้องน้ า-
ห้องส้วม 
ขั้นสรุป 
4. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “ลา้งมือ” 

1. นิทานเรื่อง
เราคอยได ้
2. ห้องน้ าห้อง
ส้วม 
3. เพลงล้างมือ 
 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเข้าใช้ห้องน้ า-ห้อง
ส้วม 

วันที่ 4 



 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควร

เรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
1. สร้างผลงานศิลปะเพื่อ
สื่อสารความคดิ ความรูส้ึกของ
ตนเอง  
2.กล้าพูด กล้าแสดงออก 
 

1. การเล่นเครื่องเล่น
สัมผสั และการสร้างสิ่ง
ต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
2. การเขียนภาพและการ
เล่นกับส ี
3. การปั้น 
4. การท ากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ 
5. การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

 วาดภาพสี
เทียน 
 วาดภาพสีน้ า 
 ปั้นดินน้ ามัน
และการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน” 
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
   - วาดภาพสเีทียน 
   - วาดภาพสีน้ า 
   -  ปั้นดินน้ ามัน 
3. เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค ์2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อท าผลงานเสรจ็ใหน้ ามาให้ครูเขยีน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
4. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ  
5. เมื่อหมดเวลา ครูใหส้ัญญาณให้เด็กช่วยกันเก็บ
ของ  
6. เด็ก 4 - 5 คน น าผลงานออกมาน าเสนอให้
เพื่อนถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 

1. สีเทียน 
2. สีน้ า 
3. ดินน้ ามัน 
4. กระดาษ เอ 4 
5. พู่กัน 
6. แผ่นรองกันเปื้อน 
7. ภาชนะใส่ของ 
8. ของเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
9. เพลงเล่นกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะ
ท างานศิลปะ 
2. สังเกตพฤติกรรมการกล้า
พูด กล้าแสดงออกในการเล่า
เรื่องเพื่อน าเสนอผลงาน 
 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
1. รักการออกก าลังกาย 

1. การปฏิบัติตนตาม
สุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน 

การท าท่ากาย
บริหาร 

1. ให้เด็กเดินเข้าแถวลงจากอาคารเรียนเป็นแถว
ตอนเรียง 
หนึ่งไปท่ีสนามอยา่งเป็นระเบียบ จัดแถวเป็น
วงกลม  
2. อาสาสมัครเด็กออกมาท าท่ากายบริหาร โดยใช้
สัญญาณนกหวีดในการเปลี่ยนผู้น า 
3. ให้เด็กล้างมือ ล้างหน้าก่อนข้ึนห้องเรียน 

1. นกหวีด 1. สังเกตพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย 



 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
1. จับคู่ภาพกับเงารูป
เรขาคณิตที่ซ้อนกันได้  

1. การจับคู่ การ
เปรียบเทยีบสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ 
2. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 

การสังเกต 
เปรียบเทยีบ ความ
เหมือน ความตา่ง 

1. ครูแนะน าและสาธติวิธีการเล่นเกม
จับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิตที่ซ้อนกัน 
2. เด็กเล่นเกมจับคูภ่าพสมบูรณ์กบั
ภาพเส้นประ 
3. ร่วมกันสรุปและเก็บสิ่งของเข้าที่เมื่อ
ท ากิจกรรมเสร็จแล้ว 

1. เกมจับคู่ภาพกับเงารูป
เรขาคณิตที่ซ้อนกัน 
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 

1. สังเกตการเล่นเกม
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

สื่อ 
 

การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควร
เรียนรู้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 
1. ร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และ
ดนตรีอย่างมคีวามสุข 
  
 

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับท่ี 
2. การให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ 

การแสดงท่าทาง
เป็นผู้น า ผูต้าม 
 

1. กิจกรรมพื้นฐาน  ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไป
ทั่ว 
บริเวณ อย่างอิสระตามสัญญาณทีค่รูเคาะ   เมื่อ
ได้ยิน 
สัญญาณ “หยุด”  ให้  หยุดในท่านั้นทันที 
2. ให้เด็กอาสาสมัครมาเป็นผู้น าการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะและหมุนเวียนให้เด็กอื่น
ออกมาเป็นผู้น าการเคลื่อนไหวสลบักันไป 

1. เครื่องให้จังหวะ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะ
ท าท่าทางประกอบเพลง 
จังหวะและดนตร ี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
1. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
 
 
 

1. การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
2. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่

การเก็บของเล่น
ของใช้เข้าที่ 

ขั้นน า    
1. ให้เด็กฟังนิทานเรื่อง “อ๋องกระต่ายน้อย” 
ขั้นสอน 
2. เด็กและครูร่วมกันสรุปเรื่องในนิทาน และให้
เด็กสังเกตการเก็บของเข้าที่ภายในห้องเรียน ตาม
มุมประสบการณ์  
3. เด็กและครูสนทนาร่วมกัน โดยใช้ค าถาม ดังนี ้
    - ถ้าเด็กๆ เก็บของเรยีบร้อยและไม่ถูกที่ จะ
เป็นอย่างไร 
    - ถ้าของเล่นวางเกะกะอยู่ท่ีพื้น และมีคนเดิน
ผ่านมา เด็กๆ คิดว่าเขาจะรู้สึกอยา่งไร” 
ขั้นสรุป 
4. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน” 
 

1. นิทานเรื่องอ๋อง
กระต่ายน้อย 
2. เพลงเล่นกัน 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการเก็บ
ของเล่นของใช้ 

วันที่ 5 



 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควร

เรียนรู้ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และ
กิจกรรมการเล่นตามมุม 
1. สร้างผลงานศิลปะตาม
จินตนาการตนเอง 
 2. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตาม
แนวเส้นโค้งได้  

1. การเล่นเครื่องเล่น
สัมผสั และการสร้างสิ่ง
ต่างๆ จากแท่งไม้ บล็อก 
2. การเขียนภาพและการ
เล่นกับส ี
3. การปั้น 
4. การท ากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ 
5. การพูดอธิบายเกี่ยวกับ
สิ่งของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

วาดภาพสเีทียน 
วาดภาพสีน้ า 
 ตัดกระดาษเส้น
โค้งและการเล่น
ตามมมุ
ประสบการณ ์

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “เล่นกัน” 
2. ครูแนะน ากิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
  - วาดภาพสีเทียน 
  - วาดภาพสีน้ า 
  -  ตัดกระดาษเส้นโค้ง 
3. เด็กเลือกท ากิจกรรมสร้างสรรค ์2 กิจกรรมตาม
ความสนใจ เมื่อท าผลงานเสรจ็ใหน้ ามาให้ครูเขยีน
บรรยายภาพหรือผลงาน 
4. เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความ
สนใจ  
5.  เมื่อหมดเวลา ครูใหส้ัญญาณให้เด็กช่วยกันเก็บ
ของ  
6. เด็ก 4 - 5 คน น าผลงานออกมาน าเสนอให้
เพื่อนถามหรือแสดงความคดิเห็น 

1. สีเทียน 
2. สีน้ า 
3. กรรไกร 
4. กระดาษ เอ 4 
5. พู่กัน 
6. แผ่นรองกันเปื้อน 
7. ภาชนะใส่ของ 
8. ของเล่นตามมุม
ประสบการณ ์
9. เพลงเล่นกัน 

1. ตรวจผลงานศิลปะตาม
จินตนาการตนเอง 
2. ใช้กรรไกรตดักระดาษ
ตามแนวเส้นโค้ง 

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
1. เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติ
ต่อเพื่อนอย่างปลอดภยั  

1. การเคลื่อนไหว
เคลื่อนที ่
2. การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยในกิจวตัร
ประจ าวัน 

เล่นอิสระ 1. ครูตกลงกับเด็กเกี่ยวกับการเดนิแถวอย่างเป็น
ระเบียบไปท่ีสนาม  โดยใหเ้ดินแถวเกาะกันเป็น
รถไฟ 
2. ครูให้เด็กว่ิงเล่นโดยอสิระ โดยดูแลเด็กและ
แนะน าการเล่นท่ีปลอดภัย 
3. ครูน าเด็กไปล้างมือและหน้าก่อนข้ึนห้องเรียน 

1. นกหวีด 1. สังเกตพฤติกรรมการเล่น
อย่างปลอดภัย 



 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู ้

 
สื่อ 

 
การประเมินผล ประสบการณ์การส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 
1. จับคู่ภาพของใช้ที่สัมพันธ์กัน
ได้  

1. การจับคู่สิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ 

การจับคู่ภาพท่ี
สัมพันธ์กัน 

1. ครูแนะน าและสาธติวิธีการเล่นเกมจับคู่
ภาพของใช้ที่สัมพันธ์กัน 
2. เด็กเล่นเกมจับคูภ่าพของใช้ที่สัมพันธ์
กัน 
3. ร่วมกันสรุปและเก็บสิ่งของเข้าทีเ่มื่อท า
กิจกรรมเสร็จแล้ว 

1. เกมจับคู่ภาพของใช้ที่
สัมพันธ์กัน 
2. เกมที่เคยเล่นมาแล้ว 

1. สังเกตการเล่น
เกมการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นิทานเร่ือง “อ๋องกระต่ายน้อย” (อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์) 

 อ๋องเป็นลูกกระต่ายน้อย อ๋องมีขนสีน้ าตาลอ่อน แม่กระต่ายรักอ๋องมาก อ๋องอยากได้อะไรแม่ก็จะหามาให้ ฉะนั้นอ๋องจึงมีของเล่นมากมาย 
ทุกๆ ครั้ง อ๋องเล่นของเล่นแล้วก็จะท้ิงไว้ไม่ยอมเก็บ แม่กระต่ายจะต้องคอยเตอืน  “อ๋องลูกเล่นของเล่นเสร็จแล้ว ลูกต้องเก็บของเล่นเข้าท่ีนะ 
ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะลื่นล้มเป็นอันตรายได้นะจ๊ะ” 

 “ไม่ต้องเก็บหรอก อ๋องขี้เกียจร้ือเข้ารื้อออก เอาไว้อย่างนั้นแหละ เดี๋ยวอ๋องก็เล่นอีก เสียเวลาเปล่าๆ” อ๋องตอบแม่และพูดต่อว่า “อ๋องระวัง
ตัวอยู่แล้ว แม่กระต่ายก็จะมาเก็บให้ทุกครั้ง 

 วันหนึ่งในขณะที่อ๋องก าลังนอนหลับ หลังจากเล่นของเล่นแล้วและยังไม่ได้เก็บของเล่นเหมือนเช่นเคย 

 ทันใดนั้นเอง อ๋องได้ยินเสียงเรียกของกระรอกน้อย ดังขึ้นหน้าบ้าน “อ๋อง อ๋อง เรามาแล้วออกมาเล่นข้างนอกเถอะ” กระรอกน้อยตะโกนอยู่ 
2-3 ครั้ง 

 ด้วยความดีใจท่ีเพื่อนมาชวน อ๋องจึงรีบลุกขึ้นและวิ่งออกมาโดยไม่ได้ระวังตัว ออ๋งจึงไปเหยียบของเล่นท่ีวางอยู่ท าให้อ๋องลื่นไถลก้นกระแทก
พ้ืน “โอ๊ย โอ๊ย ฮือ ฮือ เจ็บจังเลย ฮือ ฮือ แม่จ๋าช่วยอ๋องด้วย” กระต่ายน้อยร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด แม่กระต่ายได้ยินเสียงลูกร้องไห้จึงรีบออกมาดู 
“อ๋องเป็นอะไรลูก ร้องไห้ท าไม” แม่กระต่ายถาม อ๋องเล่าให้แม่ฟัง แม่กระต่ายปลอบโยน และทายาให้อ๋อง พร้อมกับพูดขึ้นว่า “ไม่เป็นไรลูกแต่แม่
เคยเตือนอ๋องแล้วใช่ไหมว่าของเล่น เล่นเสร็จแล้วให้เก็บ แต่อ๋องไม่เชื่อท าให้อ๋องต้องเจ็บตัวเช่นนี้” อ๋องพูดตอบด้วยเสียงเครือเมื่อรู้ว่าผิด “อ๋องขอ
โทษจ้ะแม่ ต่อไปนี้อ๋องจะเก็บของเล่นทุกครั้งเมื่อเล่นเสร็จ อ๋องให้สัญญา” ตั้งแต่นั้นมา อ๋องเก็บของเล่นเข้าท่ีทุกครั้ง ท าให้บ้านมองดูเรียบร้อยและ
ไม่มีอันตราย 

 

  
 
 



 
เพลง “โรงเรียนของเรา” (เนื้อร้อง รัชนี ศรีไพวรรณ,ท านอง เพลงผู้ใหญ่ลี) 

โรงเรียนของเราน่าอยู่  คุณครูใจดีทุกคน 
เด็กเด็กก็ไม่ซุกซน    พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน 

ชอบมา ชอบมาโรงเรียน   ชอบมา ชอบมาโรงเรียน 
 

เพลง “เก็บของ” (เนื้อร้อง กัญญา เกตกุล่ า,ท านอง เพลงผู้ใหญ่ลี) 
เก็บของไว้ให้ถูกที่  เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซน 

มาช่วยกันเก็บทุกคน   มาช่วยกันเก็บทุกคน 
หนู หนูอย่าซนช่วยกันคนดี ช่วยกัน ช่วยกันคนดี (ซ้ า) 

 
เพลง “ช่วยตัวเอง” (ศรนีวล รัตนสุวรรณ) 

เราอาบน้ าแต่งตัว เราหัดสวมเสื้อผ้า 
หวีผมผัดหน้า    สวมถุงน่องรองเท้า 

หัดใช้ช้อนส้อม    ป้อนอาหารตัวเรา 
หลังถ่ายหนักเบา   เราล้างของเราเอง 

 
เพลง “เล่นกัน” (ศรีนวล รัตนสุวรรณ) 

เล่นกันเล่นกันดีดี ต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนกัน 
ของเล่นเราเล่นด้วยกัน  เมื่อเลิกเล่นพลันช่วยกันเก็บเอย 

 
 

 



เพลง “กายบริหาร” (ศรีนวล รัตนสุวรรณ) 

ก ามือขึ้นแล้วหมุนหมุน ชูมือขึ้นโบกไปมา 

ก ามือขึ้นแล้วหมุนหมุน  ชูมือขึ้นโบกไปมา 

กางแขนขึ้นและลง  พับแขนมือแตะไหล ่

กางแขนขึ้นและลง  ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว 

 

เพลง “ออกก าลัง” (สุกร ี ไกรเลิศ) 

ออกก าลังด้วยการร้องร าท าเพลง 

ให้คร้ืนเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

ร าร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย 

แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องร าท าเพลง 

 

 

 

 

 

 



เกมจับคู่ภาพท่ีเหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพเส้นประ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกมตัดต่อภาพเด็กแต่งตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิตท่ีซ้อนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



เกมจับคู่ภาพของใช้ท่ีสัมพันธ์กัน 

 

 

 



 

 


