
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง  เรื่อง  พระราชประวัติ 

วันจันทรท่ี  3  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู  

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว  (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ / 12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กบอกไดวาวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวตรงกับ

วันท่ีเทาไร 

2. เด็กบอกพระนาม

ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวได 

เนื้อหา 

1. วันท่ี 5 ธันวาคมเปน

วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

2. พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมีพระนามวา

ภูมิพล 

แนวคิด 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงเปน

พระราชาท่ียิ่งใหญท่ี

ทรงประกอบความดี

เพื่อประชาชนของ

พระองค 

 

1. การฟงเรื่องราวจาก

นิทาน 

2. การคาดเดาเรื่องราว

และตรวจสอบความ

เขาใจของตน 

3. การเลาเรื่องซ้ํา 

 

ข้ันนํา 

1. นําหนังสือเรื่องพระราชาผูเปนหนึ่งในโลกมาใหเด็กดู 

สนทนากับเด็กเกี่ยวกับภาพท่ีปก อานช่ือเรื่องใหเด็กฟง 

และใหเด็กคาดเดาเรื่องจากช่ือเรื่อง 

ข้ันสอน 

2. อานหนังสือเรื่องพระราชาผูเปนหนึ่งในโลกใหเด็กฟง 

3. ใหเด็กชวยกันเลาเรื่องซ้ําและครูสรุปเกี่ยวกับพระราช

ประวัติใหเด็กฟงอยางยอๆ  โดยครูเปดหนังสือทีละหนา  

ข้ันสรุป 

4. ครูถามคําถามใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็น 

     - วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวตรงกับวันใด 

    - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระนามวาอะไร 

    - ทําไมหนังสือเรื่องนี้จึงต้ังช่ือเรื่องวาพระราชาผูเปน

หนึ่งในโลก 

หนังสือเรื่องพระราชา 

ผูเปนหนึ่งในโลก 

สังเกตการตอบคําถาม

ของเด็ก 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กรองเพลงองค

พระประมุขได 

2. เด็กทําทาทาง

ประกอบเพลงองคพระ

ประมุข 

 

1. เนื้อเพลงองคพระ

ประมุข 

2. การทําทาทาง

ประกอบเพลงองคพระ

ประมุข 

1. การรองเพลง 

2. การเคลื่อนไหวอยู

กับท่ี และการ

เคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 

1. อานและช้ีตามเนื้อเพลงองคพระประมุข ใหเด็กอาน

ตาม  

2. รองเพลงองคพระประมุขรวมกัน พรอมกับครูทําทาทาง

ประกอบเพลงใหเด็กทําตาม 

3. ใหเด็กรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลงรวมกัน 

4-5 รอบ 

ชารทเพลงองคพระ

ประมุข 

สังเกตการรองเพลง 

และการทําทาทาง 

ประกอบเพลง 

 

หมายเหตุ  เพลง "องคพระประมุข"      พระเจาอยูหัว พระราชิน ี  ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน   พระองคสละความสุขสวนตน   เด็กๆ ทุกคนนอมเกลาสดุดี 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นไดบาง) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กถายทอดความคิด

ดวยการวาดภาพได 

การวาดภาพเปนวิธี

หนึ่งท่ีสื่อสารกับผูอื่น

ได 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพในหลวงท่ีหนูรูจัก” 

1. ใหเด็กวาดภาพในหลวง โดยใหคิดวาในหลวงทรงทํา

อะไรเพื่อเราบาง 

2. ใหเด็กวาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด และนํามาสงคร ู

3. ครูสนทนากับเด็กเด็กเพิ่มเติมวาในหลวงทรงทําอะไร

เพื่อเราบาง และเขียนบันทึกตามคําพูดเด็ก 

1. สีเทียน 

2. กระดาษ 

ตรวจผลงานการวาด

ภาพและการบรรยาย

ภาพของเด็ก 

1. เด็กตัดกระดาษตาม

แนวเสนได 

2. เด็กประดิษฐดอก

พุทธรักษาได 

1. การตัดกระดาษตาม

แนวเสน 

2. การประดิษฐ

ดอกไมตามข้ันตอน

การสาธิต 

1. การวาดภาพ 

2. การตัดกระดาษ 

3. การทํางานตาม

ข้ันตอน 

4. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

 

กิจกรรมที่ 2 “พานพุมดอกพุทธรักษา” 

1. ครูนําดอกพุทธรักษาประดิษฐมาใหเด็กดู 

2. ครูสาธิตการประดิษฐดอกพุทธรักษาตามลําดับดังนี้ 

    - วางมือบนกระดาษสีเหลือง ใชดินสอลากเสนรอบมือ

ตามรอยมือ 

    - ใชสีเทียนวาดภาพจุดสมกระจายท่ัวๆ ภาพมือ 

    - ใชกรรไกรตัดภาพมือออกมา และตัดภาพใบไมตาม

แบบ 

    - มวนกระดาษรูปมือ นําเทปใสมาพันติดกับลวด

กํามะหยี่ และติดใบกับกานลวด ดัดสวนปลายนิ้ว 

3. ใหเด็กประดิษฐดอกพุทธรักษาตามความสนใจ 

4. ใหเด็กนําดอกไมท่ีประดิษฐแลวมาปกท่ีพานเพื่อทํา

พานพุมถวายในหลวง 

1. กระดาษสีเหลือง 

2. ดินสอ 

3. สีเทียนสีสม 

4. กรรไกร 

5. ลวดกํามะหยี่สีเขียว 

6. กระดาษสีเขียวพับ

ครึ่งวาดรูปใบไม 

7. เทปใส 

8. กาว 

9. พานสําหรับปก

ดอกไมท่ีประดิษฐเสร็จ

แลว 

สังเกตพฤติกรรมขณะ

ทํางานศิลปะ 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กมีความสุขกับการ

ทํางานศิลปะ 

การปนเปนงานท่ีสนุก

และทําใหไดช้ินงานท่ี

สวยงาม 

1. การปน 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3 “สนุกกับการปน” 

1. ใหเด็กปนแปงโดวเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ 

2. ใหเด็กบอกครูวาปนเปนรูปอะไรครูเขียนบรรยายให

ตามคําพูดของเด็ก ใหนําไปจัดแสดงในท่ีซึ่งเตรียมไว 

 

1. แปงโดว 

2. แผนรองช้ินงาน

สําหรับใสงานท่ีเสร็จ

แลว 

3. กระดาษโนตแผนเล็ก 

สังเกตพฤติกรรมขณะ

ทํางานศิลปะ 

 

กิจกรรมเสรี [เพิ่มเติม]  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว  (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ / 12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  (12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กสนใจชมภาพพระ

ราชประวัติของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

ภาพพระราชประวัติ

ของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

1. การรูจักสิ่งตางๆ 

ดวยการดู 

2. การเช่ือมโยง

ภาพถายกับเหตุการณ

ตางๆ 

1. ครูแนะนําใหเด็กสังเกตวามีการจัดวางภาพพระราช-

ประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพิ่มเติมไวท่ีมุม

หนังสือ และเชิญชวนใหเด็กเขาไปชมภาพดังกลาว  

2. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจเม่ือเด็กทํา

กิจกรรมสรางสรรคแลว 

ภาพพระราชประวัติของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ท้ังท่ีเปน

โปสเตอร บัตรภาพ และ

ภาพพลิก ท่ีจัดแสดงไว 

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กในการชมภาพพระ

ราชประวัติของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด  / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเรียงลําดับสีตาม

ระดับความเขมของสี

ได 

การเรียงลําดับสีจากสี

ออนท่ีสุดไปสีเขม

ท่ีสุด 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การเรียงลําดับ 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบภาพหัวใจในตะกราออกมา 

   - มองท่ีภาพหัวใจ แลวคอยๆ หยิบภาพหัวใจจากสีออน

ท่ีสุดไปสีเขมท่ีสุดมาวางเรียงเปนแถว  

   - ช้ีท่ีภาพหัวใจจากสีท่ีออนท่ีสุดไปสีท่ีเขมท่ีสุด 

   - พลิกภาพหัวใจทีละภาพ จะเห็นตัวเลข 1-5 เรียง

ตามลําดับ พูด 1 2 3 4 5 เม่ือเห็นตัวเลข พยักหนาและยิ้ม

แสดงความพอใจ 

   - เก็บภาพท้ังหมดใสตะกราและนําไปเก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

 

เกมเรียงลําดับความเขม

ของสีหัวใจ 

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

 ตัวบงช้ีท่ี  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี (2.1.2  กระโดดขาเดียวได) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กกระโดดขาเดียว

ไปขางหนาได 

2. เด็กไดเลนออกกําลัง

กาย 

1. การกระโดดขาเดียว

ไปขางหนา 

2. การวิ่ง การปนปาย 

การโหน การลื่นจากท่ี

สูง เปนสิ่งท่ีสนุกสนาน 

1. การเคลื่อนไหว

เคลื่อนท่ี 

2. การเลนเครื่องเลน

สนาม 

1. ใหเด็กยืนตอแถว 3 แถว หางจากสนามเด็กเลนประมาณ 

5 เมตร  

2. ใหเด็กท่ีอยูหัวแถวแตละแถว กระโดดขาเดียวไป

ขางหนาเพื่อไปเขาสนามเด็กเลน  

3. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

สนามเด็กเลน 1. สังเกตเการกระโดด

ขาเดียวไปขางหนาของ

เด็ก 

2. สังเกตการเลนของ

เด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง  เรื่อง  คําสอนของในหลวง 

วันอังคารท่ี  4  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น(3.2.1  มีความม่ันใจในตนเอง) 

 มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

  ตัวบงช้ีท่ี  7.2  มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (7.2.3  ใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กพูดถึงความดีท่ี

ต้ังใจจะทําได 

เนื้อหา 

ความดีท่ีเด็กทําได เชน 

การทําใหรางกาย

แข็งแรง (กินอาหาร 

ด่ืมนม ออกกําลังกาย 

นอนหลับ) การทําดี

งายกับคนใกลตัว 

(พูดจาไพเราะกับผูอื่น 

เลนกับเพื่อนดีๆ นวด

ใหคุณพอ ชวยคุณแม

ทํางาน) การชวยเหลือ

สังคม (ชวยเก็บของ 

1. การอานท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

2. การฟงเรื่องราว 

3. การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและ

เคารพความคิดเห็น

ของผูอื่น 

4. การแสดงบทบาท

สมมติ 

5. การรองเพลง 

ข้ันนํา 

1. ครูนําหนังสือเลมใหญเรื่องฉันรักในหลวงมาใหเด็กดู 

ใหเด็กสังเกตภาพท่ีปก อานช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง และผูวาด

ภาพ และอานเรื่องใหเด็กฟงจนจบ 

ข้ันสอน 

2. ครูเปดหนาหนังสือท่ีมีขอความ "ความรักของในหลวง

อยูในคําสอนของพระองค" ช้ีใหเด็กสังเกตภาพตางๆ และ

ใหเด็กแสดงความเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

สอนอะไรเด็กๆ บาง 

3. ครูทําทาบอกใบใหเด็กทายวาครูทําความดีอะไร (พับท่ี

นอน / เก็บขยะไปท้ิงถัง)  

 

1. หนังสือเลมใหญเรื่อง

ฉันรักในหลวง 

2. เพลงทําความดี 

สังเกตการท่ีเด็กพูดถึง

ความดีท่ีต้ังใจจะทํา 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

 เลน เก็บขยะไปท้ิง) 

แนวคิด  

1. ความดีเปนสิ่งท่ีตอง

ต้ังใจทํา 

2. พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวสอนใหทุก

คนทําความดี 

 4. ใหเด็กอาสาสมัครออกมาทําทาทางการทําความดีให

เพื่อนๆ ชวยกันทายวาทําความดีอะไร เปลี่ยนกันออกมา 5 

คน  

5. ใหเวลาเด็กทุกคนหยุดคิด และพูดถึงความดีท่ีต้ังใจจะ

ทําทีละคนจนครบทุกคน 

ข้ันสรุป 

6. ครูพูดใหเด็กฟงวาในหลวงรักพวกเราทุกคนจึงสอนให

เราทําความดี คําสอนของในหลวงเราเรียกวาพระบรม

ราโชวาท (ช้ีขอความในหนังสือ) การทําความดีจึงเปนสิ่ง

ท่ีเด็กสามารถทําเพื่อในหลวงได 

7. ครูรองและทําทาประกอบเพลงทําความดี รอง 2-3 รอบ

เพื่อใหเด็กรองคลอตามและทําทาทางตามได 

  

หมายเหตุ  เพลง "ทําความดี"   ทําความดี ทําดีๆ เปนเด็กดีเราทําได  

     ทําความดี ทําดีๆ เปนเด็กดีเราทําได 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี) 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กรองเพลงองค

พระประมุขได 

2. เด็กทําทาทาง

ประกอบเพลงองคพระ

ประมุข 

 

1. เนื้อเพลงองคพระ

ประมุข 

2. การทําทาทาง

ประกอบเพลงองคพระ

ประมุข 

1. การรองเพลง 

2. การเคลื่อนไหวอยู

กับท่ี และการ

เคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 

1. ใหเด็กอาสาสมัครออกมาช้ีเนื้อเพลงองคพระประมุข 

ใหทุกคนรวมกันอานเพื่อทบทวนเนื้อเพลง 

2. ครูและเด็กรวมกันรองและทําทาทางประกอบเพลงองค

พระประมุข 

3. ครูเปดไฟลเพลงใหเด็กรองเพลงและทําทาทางประกอบ

เพลงรวมกัน 

1. ชารทเพลงองคพระ

ประมุข 

2. เครื่องขยายเสียง 

3. ไฟลเพลงองคพระ

ประมุข 

สังเกตการรองเพลง 

และการทําทาทาง 

ประกอบเพลง 

 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได /4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร / 9.2.3  เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร) 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมสรางสรรค  [ตอ]  (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กตัดกระดาษตาม

แนวเสนได 

2. เด็กวาดภาพแสดง

ความต้ังใจท่ีจะทํา

ความดีได 

การวาดภาพเพื่อสื่อ

ความคิดของตน 

1. การวาดภาพ 

2. การตัดกระดาษ 

3. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1  "ตนไมความดี" 

1. ครูอธิบายวิธีการทําตนไมความดี  

   - ตัดกระดาษตามเสนเปนรูปดอกไม  

   - วาดรูปความดีท่ีต้ังใจจะทํา นํามาสงเพื่อใหครูเขียน

บรรยาย 

   - เจาะรู ผูกกับริบบ้ิน นําไปผูกท่ีตนไมท่ีครูเตรียมไว 

2. ใหเด็กเลือกทําตนไมความดีอยางอิสระ 

1. กิ่งไมปกในกระถาง 

2. กระดาษสีเหลืองทอง

มีเสนกรอบรูปดอกไม 

3. กรรไกร 

4. สีไม 

5. ท่ีเจาะร ู

6. ริบบ้ินผา 

1. ตรวจผลงานการตัด

กระดาษ 

2. สังเกตการวาดภาพ 

และการบรรยายภาพ

ของเด็ก 

1. เด็กพับกระดาษเปน

เสื้อได 

2. เด็กพยายามคัดลอก

ขอความ "หนูรักใน

หลวง" 

1. การพับ 

2. การคัดลอกตัวอักษร 

1. การทํางาน

ตามลําดับข้ันตอน 

2. การเขียนท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

3. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 2  "เสื้อหนูรักในหลวง" 

1. ครูนําชารทวิธีการพับกระดาษเปนเสื้อ "หนูรักใน

หลวง" มาใหเด็กดู 

2. ครูสาธิตการพับเสื้อ โดยช้ีใหเด็กสังเกตจากชารททีละ

ข้ันตอน 

3. ครูเขียนคําวา "หนูรักในหลวง" บนเสื้อท่ีครูพับ  

4. ใหเด็กพับเสื้อและเขียนตามความสนใจ ครูนําผลงาน

ของเด็กแขวนโชวในท่ีเตรียมไว 

1. ชารทวิธีการพับ

กระดาษเปนเสื้อ "หนู

รักในหลวง" 

2. กระดาษสีเหลืองและ

สีชมพู 

3. ดินสอ 

4. สีเมจิก 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก

ขณะท่ีพับและเขียน 

เด็กถายทอดความคิด

ดวยการวาดภาพได 

การวาดภาพเปนวิธี

หนึ่งท่ีสื่อสารกับผูอื่น

ได 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีเทียน” 

1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีเทียนอยางอิสระ 

2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งท่ีตนวาด 

 

1. สีเทียน 

2. กระดาษ 

ตรวจผลงานการวาด

ภาพและการบรรยาย

ภาพของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมเสรี [เพิ่มเติม]  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

  ตัวบงช้ีท่ี  7.2  มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (7.2.1  แสดงความเคารพไดอยางเหมาะสม ) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร / 9.2.3  เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กคัดลอกช่ือของ

ตนเองได 

2. เด็กถวายความ

เคารพได 

1. การคัดลอกตัวอักษร 

2. การถวายความ

เคารพ เด็กชายใหโคง

คํานับ เด็กหญิงให

ถอนสายบัว 

1. การเขียนท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

2. การปฏิบัติตา

มารยาทสากล 

 

1. ครูอธิบายใหเด็กฟงเรื่องการถวายความเคารพ พรอมกับ

การสาธิตทาทางท่ีถูกตองใหเด็กดู 

2. ใหเด็กลองถวายความเคารพพรอมๆ กัน 

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการลงนามถวายพระพร ซึ่งเด็ก

จะตองถวายความเคารพกอน นั่งลงเขียนช่ือของตนใน

สมุดลงนามถวายพระพร โดยอาจดูจากบัตรรายช่ือท่ีครู

เตรียมไว ลุกข้ึนแลวถวายความเคารพอีกครั้ง 

3. ใหเด็กลงนามถวายพระพรตามความสนใจ 

1. สมุดลงนามถวายพระ

พร 

2. โตะ เกาอี ้

3. ดินสอ 

4. บัตรรายช่ือเด็กทุกคน 

 

1. ตรวจผลงานการเขียน

ของเด็ก 

2. สังเกตพฤติกรรม

ขณะเด็กถวายความ

เคารพ 

 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2  รูคาและความหมายของจํานวน) 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมเกมการศึกษา  [ตอ] (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กจับคูจํานวนกับ

ตัวเลข 1-5 ได 

1. จํานวน 1-5 

2. ตัวเลข 1-5 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การนับ 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบบัตรภาพเสื้อเรารักใน

หลวงและบัตรตัวเลขในตะกราออกมา 

   - หยิบตัวเลข 1-5 มาวางเรียงตามแนวต้ัง  

   - หยิบบัตรภาพเสื้อ นับจํานวนเสื้อ แลวนํามาวางคูกับ

ตัวเลขใหตรงกัน   - พลิกบัตรตัวเลขและภาพเสื้อทีละคู 

จะเห็นสัญลักษณท่ีเหมือนกันเปนคู พยักหนาและยิ้ม

แสดงความพอใจ 

   - เก็บบัตรภาพและบัตรตัวเลขท้ังหมดเรียงใสตะกรา

และนําไปเก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

เกมจับคูตัวเลขกับ

จํานวนเสื้อเรารักใน

หลวง 

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

 ตัวบงช้ีท่ี  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี  

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กเดินตอเทาไป

ขางหนาได 

2. เด็กไดเลนออกกําลัง

กาย 

1. การเดินตอเทาไป

ขางหนา 

2. การวิ่ง การปนปาย 

การโหน การลื่นจากท่ี

สูง เปนสิ่งท่ีสนุกสนาน 

1. การเคลื่อนไหว

เคลื่อนท่ี 

2. การเลนเครื่องเลน

สนาม 

1. ใหเด็กยืนตอแถว 3 แถว หางจากสนามเด็กเลนประมาณ 

5 เมตร  

2. ใหเด็กท่ีอยูหัวแถวแตละแถว เดินตอเทาไปขางหนาเพื่อ

ไปเขาสนามเด็กเลน  

3. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

สนามเด็กเลน 1. สังเกตเกาเดินตอเทา

ไปขางหนาของเด็ก 

2. สังเกตการเลนของ

เด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง การเกิดฝนและโครงการฝนหลวง 

วันพฤหัสบดีท่ี  6  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)          ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.3  มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (4.3.2  แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

จุดประสงค 

สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณ

สําคัญ 

เด็กอธิบาย

ความหมายของฝน

หลวงได 

เนื้อหา 

โครงการฝนหลวง

เปนหนึ่งใน

โครงการของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวเพื่อ

ชวยเหลือประชาชน

ท่ีลําบากเพราะฝน

แลง 

1. การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและ

เคารพความคิดเห็น

ของผูอื่น 

2. การชมการแสดง

ท่ีงดงาม  

3. การอานท่ีสื่อ

ความหมายตอเด็ก 

4. การอธิบาย

ข้ันนํา 

1. ครูนําภาพฝนตกมาใหเด็กดู ใหเด็กชวยกันบอกวาฝนมีประโยชนอยางไร 

ถาฝนไมตกเลยจะเปนอยางไร 

ข้ันสอน 

2. ครูนําภาพท่ีดินท่ีแหงแลงมาต้ังเปนฉากสําหรับการเลาเรื่อง ใชตุกตาตัว

เล็กเปนชาวบาน 2 คน สนทนากันเกี่ยวกับความยากลําบากท่ีฝนไมตกมา

นาน ตนขาวท่ีปลูกไวก็แหงตายไปหมด คนและสัตวเลี้ยงแทบไมมีน้ํากินน้ํา

ใช ตองรอใหรถของทางการนําน้ํามาให ใชหุนอีกตัวเจาหนาท่ีมาแจงให

ชาวบานรับรูวาในหลวงทรงรับรูถึง 

1. ภาพฝนตก 

2. ภาพฉาก 

    - ภาพท่ีดินแหง

แลง 

    - ภาพฝนตก 

    - ภาพทุงเขียวขจ ี

3. ตุกตาตัวเล็ก 

    - ชาวบาน 

    - เจาหนาท่ี 

สังเกตการตอบ

คําถามของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

แนวคิด 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงรัก 

เกี่ยวกับเหตุการณ

ตางๆ 

4. เครื่องบินลําเล็ก 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

 ประชาชน ทรงคิด

โครงการฝนหลวงเพื่อ

ชวยเหลือประชาชน 

 ความลําบากของประชาชน ตอนนี้ไดคิดทําฝนหลวง

ใหกับชาวบานแลว ใชเครื่องบินลําเล็กแทนเครื่องบินทํา

ฝนหลวงดําเนินการกอกวน โจมตี เลี้ยงใหอวน ครั้งท่ี 1 

ไมประสบความสําเร็จ ครั้งท่ี 2 ฝนตกลงมา (เปลี่ยนฉาก

เปนฉากฝนตก) ชาวบานพากันดีใจ ต้ังแตนั้นมาชาวบานก็

ปลูกพืชพรรณได (เปลี่ยนฉากเปนทุงเขียวขจี) ประชาชน

พากันกลาวถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" 

ข้ันสรุป 

3. ครูเปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงหนาท่ีมีขอความ 

"ความรักของในหลวงอยูในสายฝนของพระองค" และให

เด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวาทําไมนานกฮูกจึงไดเขียน

ไวเชนนั้น (อาจถามเด็กเพิ่มเติมวา โครงการฝนหลวง คือ 

โครงการของใคร มีโครงการนี้เพื่ออะไร ทําไมจึงเกิด

โครงการนี้ข้ึน) 

5. หนังสือเรื่องฉันรักใน

หลวง 

 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.2  รูจักการเปนผูนําผูตาม) 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ [ตอ]  (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.2  แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1   แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กปฏิบัติตนเปนผูนํา

และผูตามท่ีดีได 

1. ผูนําตองทําทาทางท่ี

แปลกใหมใหเพื่อนๆ 

ทําตาม 

2. ผูตามตองทําทาทาง

ตามผูนํา 

1. การเคลื่อนไหว

รางกายตามจังหวะ 

2. การเปนผูนําผูตาม 

1. ครูอานชารทเพลงฉันคือเมฆ ใหเด็กอานตาม และรอง

เพลงฉันคือเมฆรวมกัน 

2. ใหเด็กอาสาสมัครออกมาเปนผูนําเคลื่อนไหวรางกาย

ประกอบเพลงฉันคือเมฆ คนละครึ่งเพลงใหเด็กคนอื่นๆ 

เปนผูตาม 

3. ทําซ้ําขอ 2 อีก 3 รอบ 

ชารทเพลงฉันคือเมฆ สังเกตพฤติกรรมการ

เปนผูนําและผูตาม 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได /4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 

กิจกรรมสรางสรรค  [ตอ]  (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2  รูคาและความหมายของจํานวน) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กตัดกระดาษตาม

แนวเสนได 

การใชกรรไกร 1. การตัดกระดาษโดย

ใชกรรไกร 

2. การประดิษฐ 

3. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1  “ท่ีคาดศีรษะรูปหยดน้ํา” 

1. ครูแนะนําวิธีการทําท่ีคาดศีรษะรูปหยดน้ํา ดวยการตัด

กระดาษตามแนวเสน นําตาดุกด๊ิกมาติด วาดเติมปากและ

จมูก แลวนําไปติดกับกระดาษท่ีเปนแถบยาว ใหครูชวย

ติดเทปกาวใหมีขนาดเทากับศีรษะ 

2. เด็กประดิษฐท่ีคาดศีรษะรูปหยดน้ํา ตามความสนใจ 

และนํามาใสเลนได 

1. กระดาษสีฟา เสนลาก

เปนรูปหยดน้ํา 

2. กรรไกร 

3. ตาดุกด๊ิก 

4. สีเทียน 

5. แถบกระดาษยาวทํา

เปนสายคาดศีรษะ 

6. เทปใส 

ตรวจผลงานการตัด

กระดาษ 

เด็กนับจํานวน 5 ได จํานวน 5 1. การขยํากระดาษ 

2. การนับ 

 

กิจกรรมที่ 2  “ประดิษฐกอนเมฆ” 

1. นํากระดาษลังท่ีตัดเปนรูปกอนเมฆมาใหเด็กดู บอกเด็ก

วาเราจะชวยกันทํากอนเมฆท่ีเปนปุยๆ ไวในหองเรียน  

2. สาธิตวิธีการขยํากระดาษหนังสือพิมพเปนกอนกลม 

แลวนํามาติดท่ีกระดาษลัง 

3. ใหเด็กขยํากระดาษหนังสือพิมพเปนกอนคนละ 5 กอน 

1. กระดาษลังท่ีตัดเปน

รูปกอนเมฆ 

2. กระดาษหนังสือพิมพ

ตัดแบงเปนช้ินขนาดท่ี

เด็กขยําพอดี 

3. กาว 

สังเกตการนับจํานวน

กระดาษหนังสือพิมพท่ี

เด็กขยํา 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

นับและนํามาใหครูดู แลวนํามาติดท่ีกระดาษลัง 

4. ใหเด็กนําฟองน้ําชุบสีแลวนํามากดใหสีติดท่ีกระดาษ

หนังสือพิมพท่ีขยําไว นําไปแขวนในหองเรียน 

4. ฟองน้ํา 

5. สีโปสเตอร 

6. ผาชุบน้ําบิดหมาด 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กประดิษฐเครื่องบิน

จําลองได 

การทํางานตามลําดับ

ข้ันตอน 

1. การวาดและระบาย

สี 

2. การประดิษฐ 

3. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3  “ประดิษฐเครื่องบินฝนหลวง” 

1. ครูสาธิตการประดิษฐเครื่องบินฝนหลวง ดวยการวาด

ภาพระบายสีปกและหางของเครื่องบิน ปกและหางมาทา

กาวติดกับแกนกระดาษทิชชู แลวติดใบพัด 

2. ใหเด็กประดิษฐเครื่องบินฝนหลวงตามความสนใจ นํา

ผลงานมาแขวนตกแตงหองเรียน 

1. แกนกระดาษทิชชู 

2. กระดาษแข็งตัดเปน

ปก หาง และใบพัดของ

เครื่องบิน 

3. สีเทียน 

4. กาว 

สังเกตการทํางาน

ตามลําดับข้ันตอนของ

เด็ก 

 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (12.2.1  ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ / 12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กบอกไดวาฝน

เกิดข้ึนไดอยางไร 

ฝนเกิดจากการท่ีน้ํา

ไดรับความรอน

กลายเปนไอน้ํา ไอน้ํา

รวมกันเปนเมฆ และ

ตกลงมาเปนฝน 

1. การสังเกต 

2. การแสดงความ

คิดเห็นรวมกับเพื่อน 

3. การรักษาความ

ปลอดภัยของตนเอง

และผูอื่น 

1. ตกลงกับเด็กเรื่องการสังเกตโดยไมจับหมอไฟฟา 

2. บอกเด็กวาสมมติวาหมอเปนทะเลซึ่งมีน้ําอยูใหเด็ก

สังเกตน้ําท่ีอยูในหมอไฟฟา  

3. สมมติวาดวงอาทิตยสองแสงมา ครูเปดไฟใหหมอรอน 

ใหเด็กสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน  

4. ใหเด็กสังเกตฝาหมอท่ีแหงสนิท สมมติวาฝาหมอเปน

1. หมอไฟฟาท่ีมีฝาหมอ

เปนกระจกใส 

2. น้ํา 

สังเกตการตอบคําถาม

ของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

ทองฟาดานบน นําฝาหมอไปปดหมอ  ยกฝาหมอข้ึน ให

เด็กสังเกตหยดน้ําท่ีหยดลงมา 

5. ใหเด็กถามคําถาม / รวมกันสรุปเรื่องการเกิดฝน 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2  รูคาและความหมายของจํานวน  / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนเกมโดมิโน

จํานวน 1-5 ได 

1. จํานวน 1-5 

2. การเปรียบเทียบ

จํานวนท่ีเทากัน 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การจับคูจํานวนท่ี

เทากัน 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบช้ินสวนโดมิโนในตะกรา

ออกมาวางเรียงกันไว 

   - หยิบช้ินสวนโดมิโน 1 ช้ินมาวาง นับจํานวนเครื่องบิน

ท่ีดานหนึ่งของโดมิโน  

   - มองท่ีช้ินสวนท่ีเรียงไว ช้ีไปท่ีจํานวนเครื่องบินท่ี

เทากับท่ีนับ เริ่มนับเครื่องบินอีกครั้ง พยักหนา และหยิบ

โดมิโนช้ินนั้นมาตอตรงปลาย 

   - ทําเชนเดิมจนครบหมดทุกช้ิน 

   - เก็บช้ินสวนโดมิโนท้ังหมดเรียงใสตะกราและนําไป

เก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

เกมโดมิโนจํานวน

เครื่องบินฝนหลวง 

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.1  โยนลูกบอลไปขางหนาได /2.2.2  รับลูกบอลโดยไมใชลําตัวชวย) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กรับลูกบอลดวย

มือท้ังสองได 

2. เด็กโยนลูกบอลไป

ขางหนาได 

1. การรับลูกบอล 

2. การโยนลูกบอลไป

ขางหนา 

การเลนลูกบอล 1. ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายดวยการสะบัดมือ เทา หมุน

ไหล ยืนปลายเทา กระโดด เพื่ออบอุนรางกาย 

2. ใหเด็กจัดกลุมๆ ละ 5-6 คน รับลูกบอลไปกลุมละ 1 ลูก 

ยืนเปนวงกลม เลนโยนและรับลูกบอลดวยกัน 

ลูกบอล 6 ลูก สังเกตการโยน-รับลูก

บอลของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง  เรื่อง  โครงการฝายแมว 

วันศุกรท่ี  7  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

  ตัวบงช้ีท่ี  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (7.1.1  สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1  มีความรูเบ้ืองตนในการใชหนังสือ / 9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (12.2.1  ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ / 12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กบอกความหมาย

และประโยชนของฝาย

แมวได 

เนื้อหา 

ฝายแมวคือท่ีกั้นน้ํา ท่ี

สรางข้ึนโดยใชวัสดุท่ี

หาไดงาย เชน กิ่งไม 

กอนหิน ฯลฯ มากั้น

1. การคาดคะเน 

2. การต้ังสมมติฐาน 

3. การทดลอง 

4. การสังเกต 

5. การอธิบายเกี่ยวกับ

ข้ันนํา 

1. นําชุดอุปกรณสําหรับการทดลองมาใหเด็กดู และทายวา

วันนี้เราจะเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องใด 

ข้ันสอน 

2. ครูแนะนําอุปกรณแตละช้ิน โดยบอกวาสมมติวาถาด

1. อุปกรณสําหรับการ

ทดลองเรื่องฝายแมว 

    - ถาดสแตนเลส 

    - ลําธารสมมติ ทําจาก

กลองบุพลาสติก เปน

สังเกตการพูดแสดง

ความคิดเห็นของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

ทางน้ํา เพื่อทําใหน้ํา

ไหลงชาลง ทําใหพื้นท่ี

รอบๆ ฝายชุมช้ืน 

ความสัมพันธของสิ่ง

ตางๆ 

 

คือแองน้ําใหญ กลองแทนลําธาร และน้ําท่ีไหลจากขวดมา

ท่ีลําธารคือน้ําบนภูเขา ใหเด็กต้ังสมมติฐานวาถาครูเทน้ํา

ไปท่ีลําธารจะเกิดอะไรข้ึน 

ทางยาวคลายลําธาร 

     - ขวดน้ําใสน้ํา 

     - ดินเหนียว/กอนหิน 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

 ปาสมบูรณข้ึน และนํา

น้ําไปใชไดมากข้ึน 

โครงการฝายแมวเปน

หนึ่งในโครงการของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวท่ีชวยอนุรักษ

ปาและชวยให

ประชาชนมีน้ําไวใช

แนวคิด 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงเปนนัก

อนุรักษ และทรงรัก

ประชาชน ทรงคิด

โครงการฝายแมวเพื่อ

ชวยเหลือประชาชน 

6. การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและ

เคารพความคิดเห็น

ของผูอื่น 

7.การอานผาน

ประสบการณท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

3. เทน้ําชาๆ ใหเด็กสังเกต และบอกวาเกิดอะไรข้ึน  (น้ํา

จะไหลผานทางน้ําอยางรวดเร็ว) 

4. เลาใหเด็กฟงวาในหลวงทรงคิดใหชาวบานใชสิ่งตางๆ 

กั้นทางน้ํา เราจะมาลองสรางท่ีกั้นทางน้ําดวยกัน 

5. สงถาดใสกอนดินเหนียวเล็กๆ และหินกอนเล็กๆ ให

เด็กหยิบคนละ 1 กอน ตอแถวกันสรางท่ีกั้นทางน้ํา 

6. ใหเด็กต้ังสมมติฐานวาครั้งนี้ถาครูเทน้ําจะเกิดอะไรข้ึน 

7. เทน้ําชาๆ จนกระท่ังน้ําลนฝาย ใหเด็กสังเกต และบอก

วาเกิดอะไรข้ึน (น้ําสวนหนึ่งจะถูกกักเก็บไว) 

8. อธิบายเพิ่มเติมวาท่ีกั้นน้ําแบบงายๆ นี้เราเรียกวา

โครงการฝายแมว เปนโครงการท่ีในหลวงทรงคิดข้ึน 

เพื่อใหน้ําอยูกับปานานข้ึน และประชาชนมีน้ําไวใชไม

ไหลไปจนหมด 

ข้ันสรุป 

9. เปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงหนาท่ีมีขอความ "ความ

รักของในหลวงอยูในสายน้ําของพระองค" และใหเด็ก

รวมกันแสดงความคิดเห็นวาทําไมนานกฮูกจึงไดเขียนไว

เชนนั้น 

2. ผาชุบน้ําบิดหมาด

สําหรับเช็ดมือ 

3 .หนังสือเรื่องฉันรักใน

หลวง 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ( 8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2  รูคาและความหมายของจํานวน / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

 ตัวบงช้ีท่ี  10.2  แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ (10.2.1  พยายามแกปญหาดวยตนเอง) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กเคลื่อนไหวตาม

จังหวะได 

2. เด็กปฏิบัติตาม

ขอตกลงได 

1. การต้ังใจฟง และ

การเคลื่อนไหวตาม

จังหวะ 

2. การปฏิบัติตาม

ขอตกลง 

2. ตัวเลข 2-5 

3. จํานวน 2-5 

1. การเคลื่อนไหว

เคลื่อนท่ี 

2. การฟง 

3. การเริ่มตนและหยุด

การกระทําโดย

สัญญาณ 

4. การอานตัวเลข 

5. การนับ 

1. ใหเด็กสวมท่ีคาดศีรษะรูปหยดน้ํา ครูเคาะจังหวะเด็ก

เคลื่อนไหวพื้นฐาน ตามจังหวะ เร็ว ชา และหยุด 

2. สรางขอตกลงกับเด็กวาเม่ือครูเคาะจังหวะหยุด ใหเด็ก

สังเกตบัตรตัวเลขท่ีครูชูข้ึน แลวรวมตัวกันใหมีจํานวน

หยดน้ําตามบัตรตัวเลข ใครรวมกันไดตามจํานวนท่ี

กําหนดแลวใหนั่งลง 

3. ครูเคาะจังหวะใหเด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ เร็ว ชา 

และเม่ือหยุด ครูชูบัตรตัวเลขสลับกันไป ตัวเลขละ 2-3 

รอบ 

1. เครื่องเคาะจังหวะ 

2. บัตรตัวเลข 2-5 

1. สังเกตการเคลื่อนไหว

ตามจังหวะของเด็ก 

2. สังเกตการปฏิบัติตาม

ขอตกลง 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได /4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กมีความสุขขณะ

ทํางานศิลปะ 

การหยดสีเปนวิธีการ

หนึ่งท่ีทําใหไดช้ินงาน

ท่ีสวยงาม 

1. การหยดส ี

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1  “หยดสีบนกระดาษเปยก” 

1. ครูสาธิตวิธีการหยดสิบนกระดาษเปยกใหเด็กดู 

2. ใหเด็กหยดสีบนกระดาษเปยกตามความสนใจ 

1. กระดาษ 100 ปอนด

ตัดเปนรูปหัวใจ 

2. ถาดใสน้ํา 

3. สีผสมอาหาร 

4. หลอดหยด 

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กขณะทํางานศิลปะ 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

เด็กตัดกระดาษตาม

แนวเสนได 

1. การใชกรรไกรตัด

กระดาษ 

 

1. การตัดกระดาษโดย

ใชกรรไกร 

2. การประดิษฐ 

กิจกรรมที่ 2   “ธงตราสัญลักษณ” 

1. สาธิตการทําธงตราสัญลักษณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวดวยการตัดกระดาษตราสัญลักษณมาติดบน 

1. กระดาษสีเหลือง 

2. กระดาษตรา

สัญลักษณของ 

ตรวจผลงานการตัด

กระดาษของเด็ก 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

   กระดาษสีเหลืองท่ี นํากระดาษสีเหลืองทากาวติดกับไม

ตะเกียบ 

2. ใหเด็กประดิษฐธงตราสัญลักษณตามความสนใจ แลว

นําไปตกแตงหองเรียน 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

3. กรรไกร 

4. กาว 

5. ไมตะเกียบ 

 

เด็กถายทอดความคิด

ดวยการวาดภาพได 

การวาดภาพเปนวิธี

หนึ่งท่ีสื่อสารกับผูอื่น

ได 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีเทียน” 

1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีเทียนอยางอิสระ 

2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งท่ีตนวาด 

1. สีเทียน 

2. กระดาษ 

ตรวจผลงานการวาด

ภาพและการบรรยาย

ภาพของเด็ก 

 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (12.2.1  ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ / 12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กวาดภาพหรือเขียน การกรองน้ําชวยใหน้ํา 1. การทดลอง 1. ติดแผนภูมิแสดงสวนประกอบในเครื่องกรองน้ําอยาง 1. แผนภูมิแสดง ตรวจผลงานของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

บันทึกผลการกรองน้ํา

ได 

ใสข้ึน 2. การวาดภาพ 

3. การเขียนอยางมี

ความหมายตอเด็ก 

งายไว 

2. ใหเด็กทดลองเทน้ําท่ีมีเศษผงลงในเครื่องกรองน้ําอยาง

งาย 

สวนประกอบในเครื่อง

กรองน้ําอยางงาย 

 

กิจกรรมเสรี [ตอ]  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

   3. ใหเด็กสังเกตผลท่ีเกิดข้ึน และวาดภาพหรือคัดลอกเพื่อ

บันทึกผล 

2. เครื่องกรองน้ําอยาง

งาย 

3. เทน้ําท่ีมีเศษผง 

4. กระดาษ 

5. ดินสอ / สีเทียน 

 

 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนเกมเรียงลําดับ

ความสูงของน้ําในขวด

ได 

การเรียงลําดับจาก

ระดับน้ําท่ีสูงท่ีสุดไป

ยังระดับน้ําท่ีตํ่าท่ีสุด 

จํานวน 7  ระดับ 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การเรียงลําดับ 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบขวดใสน้ําโนในตะกรา

ออกมาวางเรียงกันไว 

   - ช้ีท่ีระดับน้ําของแตละขวด จนครบทุกขวด หยุดสักนิด 

แลวช้ีท่ีขวดท่ีมีระดับน้ําสูงท่ีสุด พยักหนา และหยิบขวด

เกมเรียงลําดับความสูง

ของน้ําในขวด 

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

น้ํานั้นมาต้ังตางหาก 

   - ช้ีท่ีระดับน้ําของขวดท่ีเหลือแตละขวด จนครบทุกขวด  

หยุดสักนิด แลวช้ีท่ีขวดท่ีมีระดับน้ําสูงท่ีสุด พยักหนา  

กิจกรรมเกมการศึกษา  [ตอ]  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

   และหยิบขวดน้ํานั้นมาเรียงตอจากขวดท่ี 1 ทําเชนนี้จน

ครบท้ังหมด 

   - ช้ีท่ีระดับน้ําท่ีสูงท่ีสุดไปยังระดับน้ําท่ีตํ่าท่ีสุด พยัก

หนาและยิ้ม 

   - เก็บขวดน้ําท้ังหมดเรียงใสตะกราและนําไปเก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

  

 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.1  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1  น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต) 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

 ตัวบงช้ีท่ี  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี  

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.2  แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1   แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค สาระการเรียนรู กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กสนุกสนานกับ

การเลนแบบไทย 

1. วิธีการเลนมากาน

กลวย 

1. การเลนมากาน

กลวย 

1. แนะนํามากานกลวย และวิธีการเลนใหแกเด็ก 

 

1. มากานกลวย 

2. เครื่องเลนสนาม 

สังเกตพฤติกรรมขณะ

เลนมากานกลวยและ 

กิจกรรมกลางแจง [ตอ]  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

2. เด็กไดเลนออกกําลัง

กาย 

2. การวิ่ง การปนปาย 

การโหน การลื่นจากท่ี

สูง เปนสิ่งท่ี

สนุกสนาน 

2. การเลนเครื่องเลน

สนาม 

2. แบงเด็กเปน 2 กลุม ใหแตละกลุมยืนอยูหัวถนนและ

ปลายถนน 

3. ใหเด็กท่ียืนดานหนึ่งข่ีมากานกลวยไปอีกฝงหนึ่งแลว

สงมาใหเด็กท่ียืนรอข่ีมากลับไป 

4. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

 เลนเครื่องเลนสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง เสนทางของขาวและโครงการพันธุขาวพระราชทาน 

วันอังคารท่ี  11  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.3  มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (4.3.2  แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1  มีความรูเบ้ืองตนในการใชหนังสือ / 9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.3  เรียงลําดับเหตุการณได) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กเรียงลําดับ

เหตุการณการทํานาได 

2. เด็กเรียกช่ือ

ขาวเปลือก ขาวสาร 

และขาวสวยได 

เนื้อหา 

1. เหตุการณการทํานา 

   - ชาวนาไถนา  

   - ชาวนาหวานขาว    

   - ชาวนาเก็บตนกลา  

   - ชาวนาดํานา 

1. การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและ

เคารพความคิดเห็น

ของผูอื่น 

2. การอานท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

ข้ันนํา 

1. นําหุนพระราชามาทักทายเด็กๆ ใหเด็กชวยกันแสดง

ความคิดเห็นวาบานของพระราชาควรเปนอยางไร 

2. นําหนังสือเรื่องบานพอมาใหเด็กดู และอธิบายเพิ่มเติม

วาบานของในหลวงนั้นแตกตางจากพระราชวังท่ัวไป

อยางไร โดยเนนเรื่องการทํานาในวัง และนําขาวเปลือกมา

1. หุนพระราชา 

2. หนังสือเรื่องบานพอ 

3. เกมบันไดงู 

4. ภาพเหตุการณการทํา

นา 

5. ขาวเปลือก ขาวสาร 

1. สังเกตการเรียงลําดับ

เหตุการณการทํานา 

2. สังเกตการตอบ

คําถามของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

   - ขาวออกรวง  

   - ชาวนาเกี่ยวขาว 

 

3. การฟงเรื่องราวท่ี

เพลิดเพลิน 

 

ใหเด็กดูเพื่อนําไปสูเรื่องพันธุขาวพระราชทาน 

 

และขาวสวย 

6. หนังสือเลมใหญเรื่อง

ฉันรักในหลวง 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

 2. การรูจักขาวเปลือก 

ขาวสาร และขาวสวย 

แนวคิด 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงทรงรัก

ประชาชนของ

พระองค ทรงปลูกขาว

ในวังเพื่อใหมีพันธขาว

พระราชทานใหแก

ชาวนา 

4. การเรียงลําดับ

เหตุการณ 

5. การรูจักสิ่งตางๆ 

ดวยการมอง ฟง 

สัมผัส และดมกลิ่น 

 ข้ันสอน 

3. เลาเรื่องเสนทางของขาวโดยใชหุนมือพระราชา

ประกอบเกมบันไดงู ดังนี้ 

    - พระราชาอยากรูวาชาวนาปลูกขาวกันอยางไรจึง

เดินทางไปตามหาคําตอบในเกมบันไดงู 

    - นําภาพ 1) ชาวนาไถนา 2) ชาวนาหวานขาว 3) ชาวนา

เก็บตนกลา 4) ชาวนาดํานา 5) ขาวออกรวง 6) ชาวนาเก่ียว

ขาว ติดในชองวางในบันไดงูตามลําดับพรอมกับเลาเรื่อง

วาพระราชาตองไปพบเห็นสิ่งตางๆ เหลานั้น    - นํา

ขาวเปลือกมาใหเด็กดู และบอกวานี่คือขาวท่ีไดจากทุงนา

ของชาวนา และถาเรานําขาวไปเขาโรงสีเพื่อเอาเปลือก

ออกเราก็จะไดขาวสาร พรอมกับนําขาวสารมาใหเด็กดู 

และขาวสารแบบนี้เองท่ีแมครัวนํามาหุงเปนขาวสวยให

เด็กรับประทาน พรอมกับนําขาวสวยมาใหเด็กดู 

4. ใชหุนพระราชาสนทนากับเด็กวา การเดินทางของเมล็ด

ขาวนั้นยิ่งใหญนัก ขาวเปลือกท่ีนํามาปลูก 1 เมล็ดสามารถ

ใหรวงขาวอีกมากมาย พระราชากลาวถึงวังของในหลวงท่ี

ทํานาเพื่อใหไดขาวมาแจกจายใหกับชาวนาท่ีเราเรียกวา

  



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

พันธุขาวพระราชทาน ช้ีใหเด็กดูภาพและอานขอความ 

"ความรักของในหลวงอยูในเมล็ดขาวของพระองค" ใน

หนังสือฉันรักในหลวง 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

    ข้ันสรุป 

5. นําภาพเหตุการณการทํานาออกจากเกมบันไดงู ใหเด็ก

อาสาสมัครมาถือภาพคนละภาพ และใหเพื่อนชวยกัน

บอกวาเหตุการณใดเกิดกอนหลังตามลําดับ ใหเด็กท่ีถือ

ภาพยืนเรียง และรวมกันทบทวนวาถูกหรือไม 

6. นําขาวเปลือก ขาวสาร  และขาวสวยมาใหเด็กดูและ

บอกช่ือใหถูกตอง 

  

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ( 8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10 10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

 ตัวบงช้ีท่ี  10.2  แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ (10.2.1  พยายามแกปญหาดวยตนเอง) 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กเคลื่อนไหวตาม

จังหวะได 

2. เด็กรวมกลุมกับ

เพื่อนท่ีมีภาพเหมือน

กันได 

1. การต้ังใจฟง และ

การเคลื่อนไหวตาม

จังหวะ 

2. การรวมกลุมโดยใช

เกณฑภาพท่ีเหมือนกัน 

1. การฟง 

2. การเริ่มตนและหยุด

การกระทําโดย

สัญญาณ 

3. การจําแนก 

1. แจกภาพขาวใหเด็กถือไวคนละ 1 ภาพ สรางขอตกลง

กับเด็กวาเม่ือครูเคาะจังหวะใหเด็กเคลื่อนไหวอยางอิสระ

ตามจังหวะ เม่ือครูเคาะจังหวะหยุด ใหเด็กท่ีถือภาพท่ี

เหมือนกันมารวมกัน จับมือกันเปนวงกลมแลวนั่งลง 

2. เคาะจังหวะใหเด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะเร็ว ชา และ

หยุด ใหเด็กทําตามขอตกลง  

3. ใหเด็กชูภาพข้ึนทีละกลุมและบอกวาตนไดภาพอะไร 

4. ใหเด็กสลับภาพกับเพื่อนโดยไมใหซ้ํากับภาพเดิม 

ปฏิบัติตามขอ 2-3 อีก และใหสลับภาพกันอีก 1 รอบ 

1. ภาพขาวเปลือก 

ขาวสาร ขาวสวย แบบ

ละ 10 ช้ิน 

2. เครื่องเคาะจังหวะ 

1. สังเกตการเคลื่อนไหว

ตามจังหวะของเด็ก 

2. สังเกตการรวมกลุม

ของเด็ก 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได /4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

กิจกรรมสรางสรรค   [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร /9.2.3  เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กสนใจคัดลอก

ตัวอักษรตามแบบ 

การเขียนดวยการ

คัดลอกตัวอักษรตาม

แบบ 

การเขียนท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

กิจกรรมที่ 1  "การดถวายพระพร" 

1. ใหเด็กชวยกันคิดวาการท่ีเราจะอวยพรใหในหลวง เรา

จะใชคําวาอะไรจึงจะเหมาะสม  

2. เขียนคําวา "ทรงพระเจริญ" ใหเด็กดู บอกเด็กวาใหเด็ก

เขียนคํานี้ในกระดาษรูปหัวใจท่ีหยดสีไวเม่ือวันศุกร 

พรอมกับลงช่ือตนเองไวดวย 

3. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ ครูนําการด

หัวใจของเด็กไปติดรอบพระบรมฉายาลักษณฯ ท่ีจัดไว 

1. กระดาษรูปหัวใจ

ผลงานการหยดสีของเด็ก 

2. ดินสอ 

ตรวจผลงานการเขียน

ของเด็ก 

เด็กสรางสรรคภาพ

จากฟางได 

การสรางผลงานจาก

ฟางตามความคิด

ตนเอง 

1. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

2. การสื่อความหมาย

ของมิติสัมพันธดวย

ภาพ 

กิจกรรมที่ 2  "สรางภาพดวยฟาง" 

1. นําฟางมาใหเด็กดู ใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวา

ฟางคืออะไร และอธิบายเพิ่มเติมหากเด็กไมรู 

2. บอกเด็กใหนําฟางมาติดท่ีกระดาษใหเปนภาพ โดยอาจ

ตัดเปนทอนสั้น/ยาว หรืออาจใชสีเทียนวาดประกอบได 

1. กระดาษ 

2. ฟาง 

3. กรรไกร 

4. กาว 

 

ตรวจผลงานของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

3. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ  เม่ือทําเสร็จให

ต้ังช่ือภาพ และใหครูเขียนบรรยายตามคําพูดของเด็ก 

 

กิจกรรมสรางสรรค   [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กมีความสุขกับการ

ทํางานศิลปะ 

การวาดภาพเปนงานท่ี

ไดถายทอดความคิด

อยางเพลิดเพลิน และ

ทําใหไดช้ินงานท่ีสวยงา 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3  “วาดภาพสีน้ํา” 

1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีน้ําตามความสนใจ 

2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งท่ีตนวาด 

3. ใหเด็กนําผลงานไปจัดแสดง 

1. กระดาษ 

2. สีน้ํา 

3. พูกัน 

4. กระดานขาต้ัง 

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กขณะวาดภาพ 

 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10 10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ) 

 ตัวบงช้ีท่ี  12.3  ใชเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย (12.3.1  ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการช้ีแนะเปนบางครั้ง) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กสังเกตและบันทึก

ผลการสังเกตขาวชนิด

ตางๆ ได 

ความแตกตางของ 

ขาวเปลือก ขาวสาร 

ขาวสวย ขาวเหนียว 

ขาวตม 

1. การสังเกต 

2. การรูจักสิ่งตางๆ 

ดวยการมอง สัมผัส

และดมกลิ่น 

1. ครูจัดวาง ขาวเปลือก ขาวสาร ขาวเหนียว ขาวสวย และ

ขาวตม ใสถวยเล็กๆ รวมใสถาดไว  

2. จัดวางบัตรคําท่ีมีภาพประกอบใหครบท้ัง 5 ถวยไวคูกัน

และแวนขยายมาวางไวดวย 

1. ขาวเปลือก ขาวสาร 

ขาวเหนียว ขาวสวย 

และขาวตม ใสถวยเล็กๆ 

รวมใสถาดไว 

ตรวจผลงานการบันทึก

ของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 3. การเขียนท่ีสื่อ

ความหมายตอเด็ก 

3.ใหเด็กสังเกตและบันทึกผลการสังเกตและนํามาสงครู

ใหครูเขียนตามคําบรรยายของเด็ก 

 

2. บัตรคําท่ีมีภาพประกอบ  

3. แวนขยาย 

4. กระดาษ / ดินสอ 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด  / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนเกมจับคูภาพ

กับคําขาวชนิดตางๆ 

ได 

คําศัพท 

 - ขาวเปลือก 

 - ขาวสาร 

 - ขาวสวย 

 - ขาวเหนียว 

 - ขาวตม 

 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การจับคูคําศัพทท่ี

เหมือนกัน 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบบัตรภาพและบัตรคํา

ท้ังหมดในตะกราออกมาวางไวดานขาง 

   - หยิบบัตรภาพท่ีมีคําอยูดวยมาวางเรียงเปนแถวตาม

แนวนอน ท่ีดานหนา 

   - หยิบบัตรคําข้ึนมา 1 ใบ นําไปเทียบกับคําท่ีคูกับภาพท่ี 

1 หากเหมือนกันใหพยักหนาและวางไวดานลางของภาพ 

หากไมเหมือนกันใหสายศีรษะ และนําไปเทียบกับภาพ

และคําตอไป ทําเชนนี้จนครบทุกใบ 

   - ช้ีท่ีคําใตภาพท่ี 1 และคําท่ีบัตรคําท้ัง 2 ใบท่ีนํามาเรียง

ตอกัน  เม่ือเห็นวาถูกตองใหพยักหนา ทําเชนนี้จนครบท้ัง 

5 ภาพ 

เกมจับคูภาพกับคําขาว

ชนิดตางๆ  

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

   - เก็บบัตรภาพเรียงในตะกรา เก็บบัตรคําเรียงในตะกรา

และนําไปเก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.1  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1  น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต) 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

 ตัวบงช้ีท่ี  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี (2.1.1  วิ่งและหยุดไดโดยไมเสียการทรงตัว) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.1  รอคอยตามลําดับกอน-หลังได / 8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กเคลื่อนไหว

รางกายไดอยาง

คลองแคลว 

2. เด็กวิ่งและหยุดได

ทรงตัวไดดี 

วิธีการว่ิงเก็บของ 1. การว่ิงแลวหยุด

อยางรวดเร็ว 

2. การเลนเกมท่ี

สนุกสนาน 

1. ครูแนะนําใหเด็กรูจักอุปกรณท่ีใช 

2. ครูสาธิตวิธีการว่ิงเก็บของใหเด็กดู ดวยการวิ่งจาก

ตําแหนงท่ีวางตะกราเปลาไปยังตะกราท่ีมีลูกเทนนิสอยาง

รวดเร็ว หยุดและกมลงหยิบลูกเทนนิส 1 ลูก วิ่งกลับมา

และนําลูกเทนนิสมาใสตะกราในจุดเริ่มตน และไปตอทาย

แถวเพื่อน ใหเด็กลําดับถัดไปวิ่งเปนคนตอไป 

3. แบงเด็กเปน 2 แถว ใหวิ่งเก็บของคนละ 3-4 รอบ 

1. ตะกรา 4 ใบ 

2. ลูกเทนนิส 40 ลูก 

1. สังเกตการ

เคลื่อนไหวราง 

ของเด็ก 

2.สังเกตการทรงตัว

ของเด็กเม่ือว่ิงแลว

หยุดอยางรวดเร็ว 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง ดินประเภทตางๆ และโครงการท่ีดินพระราชทาน 

วันพุธท่ี  12  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1  มีความรูเบ้ืองตนในการใชหนังสือ) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (12.2.1  ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ / 12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ) 

 ตัวบงช้ีท่ี  12.3  ใชเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย (12.3.1  ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการช้ีแนะเปนบางครั้ง) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กเรียกช่ือ ดิน

เหนียว ดินรวน ดินปน

ทรายได 

2. เด็กบอกคุณสมบัติ

ของดินเหนียว ดินรวน 

ดินปนทรายได 

เนื้อหา 

1. ดินเหนียวเปนดินท่ี

น้ําไหลผานไดนอย 

เนื้อดินแนน 

2. ดินรวนเปนดินท่ีอุม

น้ําไวบางสวน น้ําไหล

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและเคารพ

ความคิดเห็นของผูอื่น 

2. การอานท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

3. การรูจักสิ่งตางๆ 

ข้ันนํา 

1. เปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวง หนาท่ีมีขอความ 

"ความรักของในหลวงอยูในผืนดินของพระองค" ใหเด็ก

รวมกันแสดงความคิดเห็นโดยดูจากภาพวาดินมี

ความสําคัญอยางไร 

ข้ันสอน 

1. หนังสือเลมใหญเรื่อง

ฉันรักในหลวง 

2. ดินเหนียว ดินรวน 

ดินปนทรายใสในขวด

น้ําพลาสติกใสดานท่ีมี

ฝาขวด โดยรองดวยผา

สังเกตการตอบคําถาม

ของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

ผานได 

 

ดวยการมอง ฟง 

สัมผัส 

 

2. นําดินเหนียว ดินรวน ดินปนทรายมาใหเด็กสังเกต และ

บอกลักษณะของดินแตละประเภท 

 

โปรงกอนใสดิน และ

ตัดกนขวดออก 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

 3. ดินปนทรายเปนดิน 

ท่ีไมอุมน้ําไว น้ําไหล

ผานไปหมด 

แนวคิด 

1. ดินแตละประเภท

แตกตางกัน ดินบาง

ประเภทใชปลูกพืช

ไมได2. 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงทรงรัก

ประชาชนของ

พระองค ทรง

พระราชทานท่ีดินให

คนยากจนและลําบาก 

อีกท้ังยังทรงคิด

ปรับปรุงดินใหดีข้ึน

เพื่อใหประชาชน

เพาะปลูกได 

4. การสังเกตและ

อธิบายความเหมือน

ความตาง 

5. การต้ังสมมติฐาน 

6. การทดลอง 

 

3. ใหเด็กต้ังสมมติฐานวาถาเทน้ําผานดินท้ัง 3 ประเภทจะ

เกิดอะไรข้ึน เหมือนหรือตางกันอยางไร 

4. ใหอาสาสมัคร3 คนเด็กรินน้ําจากเหยือกใสถวย 3 ใบ 

ปริมาณท่ีเทากัน 

5. ใหเด็ก 3 คน เทน้ําท่ีเพื่อนรินไวปริมาณเทากัน ใสดิน

แตละประเภท  

6. ใหเด็กรวมกันสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน และชวยกันบอกวาสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากท่ีคิดไวข้ัน

สรุป 

7. ใหเด็กรวมกันบอกคุณสมบัติของดินแตละประเภท  

8. อธิบายเพิ่มเติมประกอบภาพในหนังสือฉันรักในหลวง

วาดินบางประเภทก็ใชปลูกพืชไมได ในหลวงทรงรูปญหา

นี้ และคิดโครงการแกลงดินท่ีชวยเปลี่ยนดินท่ีปลูกพืช

ไมไดใหปลูกพืชได และยังไดมอบท่ีดินใหประชาชนท่ี

ยากจนไดมีท่ีดินทํากินอีกดวย 

3. ถวยใสรองน้ําท่ีผาน

ดิน (ใชดานกนขวด) 

4. ถวยใส 3 ใบ  มีขีด

บอกปริมาณน้ําท่ี

ตองการ 

5. เหยือกน้ํา 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ( 8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กทําทาทางกาย

บริหารตามครูได 

2. เด็กสนใจและมี

ความสุขในการออก

กําลังกาย 

การทํากิจกรรมกาย

บริหารประกอบเพลง 

1. การแสดงปฏิกิริยา

โตตอบเสียงดนตรี 

2. การฟงเพลง 

3. การรวมกิจกรรม

กายบริหารประกอบ

เพลง 

ครูพาเด็กไปรวมกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงของ

นักเรียนอนุบาล 

1. เครื่องเลนซีดี 

2. เครื่องขยายเสียง 

3. เพลงสําหรับทํา

กิจกรรมกายบริหาร 

 

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กขณะรวมกิจกรรม 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได ) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได /4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 

กิจกรรมสรางสรรค   [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กมีความสุขกับการ

ทํางานศิลปะ 

การปนเปนงานท่ีสนุก

และทําใหไดช้ินงานท่ี

สวยงาม 

1. การปน 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1 “สนุกกับการปน” 

1. ใหเด็กปนดินเหนียวเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ 

2. ใหเด็กบอกครูวาปนเปนรูปอะไรครูเขียนบรรยายให

ตามคําพูดของเด็ก ใหนําไปจัดแสดงในท่ีซึ่งเตรียมไว 

 

1. ดินเหนียว 

2. แผนรองช้ินงาน

สําหรับใสงานท่ีเสร็จ

แลว 

3. กระดาษโนตแผนเล็ก 

สังเกตพฤติกรรมขณะ

ทํางานศิลปะ 

เด็กถายทอดความคิด

ดวยการวาดภาพได 

การวาดภาพเปนวิธี

หนึ่งท่ีสื่อสารกับผูอื่น

ได 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 2 “วาดภาพสีเทียน” 

1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีเทียนอยางอิสระ 

2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งท่ีตนวาด 

 

1. สีเทียน 

2. กระดาษ 

ตรวจผลงานการวาด

ภาพและการบรรยาย

ภาพของเด็ก 

เด็กมีความสุขกับการ

ทํางานศิลปะ 

การวาดภาพเปนงานท่ี

ไดถายทอดความคิด

อยางเพลิดเพลิน และ

ทําใหไดช้ินงานท่ี

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3  “วาดภาพสีน้ํา” 

1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีน้ําตามความสนใจ 

2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งท่ีตนวาด 

3. ใหเด็กนําผลงานไปจัดแสดง 

1. กระดาษ 

2. สีน้ํา 

3. พูกัน 

4. กระดานขาต้ังสําหรับ

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กขณะวาดภาพ 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

สวยงาม วาดภาพ 

 

 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.3  เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.2  แสวงหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (12.2.1  ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีสนใจ / 12.2.2  ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการคนหาคําตอบ) 

 ตัวบงช้ีท่ี  12.3  ใชเทคโนโลยีข้ันพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย (12.3.1  ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการช้ีแนะเปนบางครั้ง) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กสังเกตและบันทึก

ผลการสังเกตดินชนิด

ตางๆ ได 

ความแตกตางของดิน

เหนียว ดินรวน ดินปน

ทราย 

 

1. การสังเกต 

2. การรูจักสิ่งตางๆ 

ดวยการมอง สัมผัส

และดมกลิ่น 

3. การเขียนท่ีสื่อ

ความหมายตอเด็ก 

1. ครูจัดวาง ดินเหนียว ดินรวน ดินปนทราย ใสภาชนะใส  

ซึ่งติดบัตรคําไวดานขางภาชนะ ใสรวมในถาดเดียวกัน 

2. จัดวางแวนขยายไว 

3.ใหเด็กสังเกตและบันทึกผลการสังเกตและนํามาสงครู

ใหครูเขียนตามคําบรรยายของเด็ก 

 

1.  ดินเหนียว ดินรวน 

ดินปนทราย ใสภาชนะ

ใส  ซึ่งติดบัตรคําไว

ดานขางภาชนะ ใสรวม

ในถาดเดียวกัน 

2. แวนขยาย 

3. กระดาษ 

4. ดินสอ 

5. สีไม 

ตรวจผลงานการบันทึก

ของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนเกมสังเกต

รายละเอียดของภาพ

ประชาชนเก็บเมล็ด

ขาวได 

การสังเกตรายละเอียด

ของภาพและเลือกภาพ

ท่ีแสดงสวนยอยของ

ภาพหลัก 

 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การสังเกตและ

เปรียบเทียบความ

เหมือนความตาง 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบบัตรภาพหลักในตะกรา

ออกมาวางไวดานหนา หยิบบัตรภาพเล็กๆ มาวางดานขาง 

   - หยิบบัตรภาพเล็กท่ีเปนสวนยอยของภาพหลักข้ึนมา

เปนใบแรก นําไปเทียบกับภาพหลัก จากซายไปขวา จาก

บนลงลาง จนถึงสวนท่ีตรงกัน หยุด พยักหนา แลวนําบัตร

ภาพเล็กไปติดท่ีชองวางดานลางของบัตรภาพหลัก  

   - หยิบบัตรภาพเล็กข้ึนมาอีก 1 ช้ิน ท่ีไมใชสวนยอยของ

ภาพหลัก เทียบกับภาพหลักท้ังภาพ สายศีรษะ แลวคว่ํา

หนาบัตรภาพเล็กไวดานขางของภาพหลัก 

   - หยิบบัตรภาพเล็กมาดําเนินการจนครบทุกใบ 

   - หยิบบัตรภาพเล็กออกจากบัตรภาพหลัก แลวนํามาวาง

ซอนกันไวขางบัตรภาพหลัก เก็บบัตรภาพหลักในตะกรา 

หยิบบัตรบัตรภาพเล็กท่ีเรียงซอนกันไวแลวใสในตะกรา 

เกมสังเกตรายละเอียด

ของภาพประชาชนเก็บ

เมล็ดขาว 

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

หยิบบัตรภาพเล็กท่ีคว่ําไว หงายข้ึนและเรียงซอนกัน หยิบ

ใสในตะกราและนําตะกราเกมไปเก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.1  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1  น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต) 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

 ตัวบงช้ีท่ี  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว 

 มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

  ตัวบงช้ีท่ี  7.1  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (7.1.1  สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กวิ่งแบบกาว

กระโดดได 

2. เด็กใชมือในการ

พรวนดิน โรยเมล็ด

ผักกาดขาวได

คลองแคลว 

1. วิธีการวิ่งแบบกาว

กระโดด 

2. การใชมือทําสิ่ง

ตางๆ 

1. การเคลื่อนไหว

เคลื่อนท่ี 

2. การใชมือ 

1. ครูชวนใหเด็กวิ่งแบบกาวกระโดดจากหนาอาคาร

อนุบาลไปยังแปลงผักรวมกัน 

2. ใหเด็กพรวนดิน โรยเมล็ดผักกาดขาว และรดน้ํา 

1. พลั่วขนาดเล็ก 

2. แปลงผัก 

3. เมล็ดผักกาดขาว 

4. บัวรดน้ํา 

1. สังเกตพฤติกรรมการ

วิ่งกาวกระโดดของเด็ก 

2. สังเกตการใชมือของ

เด็ก 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง บทเพลงพระราชนิพนธ 

วันพฤหัสบดีท่ี  13  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.3  มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (4.3.1  แสดงความรักเพื่อน และสัตว / 4.3.2  แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1  มีความรูเบ้ืองตนในการใชหนังสือ / 9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กบอกความ

เหมือนและความตาง

ของคนท่ัวไปกับคน 

ตาบอดได 

2. เด็กบอกสิ่งท่ีควร

ปฏิบัติเม่ือพบคนตา

บอดได 

เนื้อหา 

1. คนตาบอดคือคนท่ี

มองไมเห็นสิ่งใดเลย

ตลอดเวลา คนตาบอด

ใชไมเทานําทาง หรือ

ใชมือเพื่อสัมผัสสิ่ง

ตางๆ สามารถทํา

กิจกรรมเกือบทุกอยาง

1. การมีโอกาสรับรู

ความรูสึกและความ

ตองการของผูอื่น 

2. การอานท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

3. การฟงนิทาน 

4. การฟงเพลง 

5. การแลกเปลี่ยน

ข้ันนํา 

1. ใหเด็กอาสาสมัครออกมา นําผามาปดตาเด็ก บอกให

เด็กเดินไปหยิบหนังสือนิทานมาใหครู 1 เลม ใหเพื่อนๆ ท่ี

เหลือสังเกตเพื่อนท่ีถูกปดตา  ใหเด็กท่ีถูกปดตาพูดแสดง

ความรูสึกของตนใหเพื่อนฟง และบอกใหเด็กรูวาคนท่ี

มองไมเห็นสิ่งใดเลยตลอดเวลา เรียกวาคนตาบอด 

ข้ันสอน 

2. เลาเรื่องเพื่อนของฉันเปนคนตาบอดใหเด็กฟง 

1. ผาปดตา 

2. หนังสือเรื่องเพื่อน

ของฉันเปนคนตาบอด 

3. เครื่องขยายเสียง 

4. ไฟลเพลงยิ้มสู 

5. ชารทเพลงยิ้มสู 

6. หนังสือเลมใหญเรื่อง

ฉันรักในหลวง 

สังเกตการพูดแสดง

ความคิดเห็นของเด็ก

เกี่ยวกับเรื่องคนตาบอด

และการปฏิบัติตอคนตา

บอด 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

ไดเหมือนคนท่ัวไป  

2. เด็กๆ ไมควร

ลอเลียนหรือรังเกียจ  

ความคิดเห็นและ

เคารพความคิดเห็น

ของผูอื่น 

3. ใหเด็กแสดงความรูสึกของตนเกี่ยวกับคนตาบอด บอก

ความเหมือนและความตางของคนท่ัวไปกับคนตาบอด 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

 คนตาบอด สามารถ

ชวยคนตาบอดไดดวย

การหลบทางใหเดิน 

แนวคิด 

1. เพลงพระราชนิพนธ

คือเพลงท่ี

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงแตงข้ึน 

2. พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงทรงรัก

ประชาชน ทรง

พระราชทานเพลง

ใหแกประชาชน 

 4. บอกเด็กวาคนเราตองเห็นอกเห็นใจกัน ใหกําลังใจกัน 

ในหลวงไดพระราชทานเพลง "ยิ้มสู" ใหกับคนตาบอด

เปนพิเศษ เพื่อใหกําลังใจแกคนตาบอด 

5. เปดเพลงยิ้มสูใหเด็กฟง พรอมกับช้ีใหเด็กดูตามเนื้อ

เพลงไปดวย 

ข้ันสรุป 

6. ใหเด็กพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีควรปฏิบัติตอ

คนตาบอด 

7. ครูเปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงหนาท่ีมีขอความ 

"ความรักของในหลวงอยูในบทเพลงของพระองค" อาน

ใหเด็กฟง และบอกเด็กวานอกจากเพลงยิ้มสูแลวก็ยังมี

เพลงอื่นอีกมากมายท่ีเปนเพลงพระราชนิพนธท่ี

พระราชทานใหคนไทย 

  

หมายเหตุ เพลง ย้ิมสู  (ทํานอง: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  เนื้อรอง: พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ) 

    โลกจะสุขสบายนั้นเปนไดหลายทาง ตองหลบสิ่งกีดขวางหนทางใหพนไป 

   จะสบความสุขสันตสําคัญท่ีใจ  สุขและทุกขอยางไรเพราะใจตนเอง  

   ฝาลูทางชีวิตตองคิดเฝายอมใจ  โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยาครามเกรง 

   ตั้งหนาชื่นเอาไวยอมใจดวยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู  



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

   คนเปนคนจะจนหรือมี  รายหรือดีคงมีหวังอยู 

   ยามปวงมารมาพาลลบหลู  ยิ้มละมัยใจสูหมูมวลเภทภัย  

   ใฝกระทําความดีใหมีจิตโสภา  สรางแตความเมตตาหาความสุขสันตไป  

   จะสบความสุขสันตสําคัญท่ีใจ  เฝาแตยิ้มสูไปแลวใจชื่นบาน  

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.2  แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1   แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเคลื่อนไหวพรอม

ริบบ้ินผาอยาง

เพลิดเพลิน 

เพลงพระราชนิพนธ

เปนเพลงท่ีไพเราะนา

ฟง 

1. การฟงเพลง 

2. การแสดงปฏิกิริยา

โตตอบเสียงดนตรี 

3. การเคลื่อนไหว

พรอมวัสดุอุปกรณ 

1. สรางขอตกลงกับเด็กวาครูจะแจกริบบ้ินผาใหกับเด็ก 

คนละ 1 เสน เม่ือไดยินเสียงเพลงใหเด็กเคลื่อนไหวไปท่ัว

บริเวณพรอมกับริบบ้ินผา โดยไมใหชนกับเพื่อน 

2. เปดเพลงยิ้มสูใหเด็กเคลื่อนไหวพรอมริบบ้ินผาอยาง

เพลิดเพลิน 

3. ใหเด็กแลกริบบ้ินผากับเพื่อนและเปดเพลงให

เคลื่อนไหวอีกครั้ง 

1. เครื่องขยายเสียง 

2. ไฟลเพลงยิ้มสู 

3. ริบบ้ินผายาว 1 เมตร 

จํานวนเทากับเด็ก 

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กเม่ือเปดเพลง 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได /4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 

กิจกรรมสรางสรรค   [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กประดิษฐเครื่อง

ดนตรีอยางงายได 

วิธีการประดิษฐเครื่อง

ดนตรี 

- นําสิ่งของท่ีทําใหเกิด

เสียงใสเขาไปในขวด 

- ปดขวด ลองเขยาจน

พอใจเสียงท่ีเกิดข้ึน 

- ตกแตงขวดให

สวยงาม 

1. การประดิษฐ 

2. การฟงเสียง 

3. การแสดงความคิด

สรางสรรคผานวัสดุ 

4. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1 "ประดิษฐเครื่องดนตรีอยางงาย" 

1. ครูแนะนําวิธีประดิษฐเครื่องดนตรีอยางงายดวยการใส

ลูกปดลงในขวดขนาดเล็ก ปดฝาขวด ลองเขยา แลว

ตกแตงดวยวัสดุตางๆ อยางอิสระ 

2. ใหเด็กประดิษฐเครื่องดนตรีตามความสนใจ และใหเด็ก

นําเครื่องดนตรีไปเลนได 

1. ขวดขนาดเล็ก  

2. สิ่งของสําหรับใสใน

ขวดใหเกิดเสียง ไดแก 

ลูกปด หิน เมล็ดพืช 

3. วัสดุสําหรับตกแตง

ขวดใหสวยงาม ไดแก 

กระดาษสี เลื่อม ลูกไม 

ไหมพรม สติกเกอร  ผา 

4. กาว 

ตรวจผลงานของเด็ก 

เด็กสนใจวาดภาพเพื่อ

นํามาตกแตงเนื้อเพลง

ยิ้มสู 

การสรางผลงานตาม

ความคิดของตนเอง

เพื่อตกแตงขอความท่ี

1. การวาดภาพ 

2. การตัดกระดาษ 

3. การแสดงความคิด

กิจกรรมที่ 2  "วาดภาพตกแตงเนื้อเพลงยิ้มสู" 

1. ช้ีใหเด็กดูชารทเพลงยิ้มสูซึ่งมีแตขอความ และขอให

เด็กชวยกันวาดภาพและตัด แลวนํามาติดตกแตงเนื้อเพลง

1. กระดาษ 

2. สีเทียน 

3. สีไม 

ตรวจผลงานของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

ประทับใจ สรางสรรคผานภาพ 

4. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

ใหนามองยิ่งข้ึน 

2. ใหเด็กทํางานตามความสนใจ  

4. กรรไกร 

5. กาว 

6. ชารทเพลงยิ้มสู 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กสนุกกับการวาด

ภาพดวยวิธีการใหม 

การพยายามวาดภาพ

ในขณะท่ีปดตาโดย

ไมใหภาพท่ีวาตก

ขอบกระดาษ และเปน

ภาพท่ีสื่อใหผูอื่นเขาใจ

ได 

1. การวาดภาพ 

2. การทําสิ่งใหมท่ี

สนุกและทาทาย 

กิจกรรมที่ 3  "ปดตาวาดภาพ" 

1. ใหเด็กเลนสมมติเปนคนตาบอดโดยการใชผาปดตา 

แลวพยายามวาดภาพท่ีตองการอยางอิสระโดยไมตก

ขอบกระดาษ 

2. นําภาพมาสงครู ต้ังช่ือภาพ และใหครูเขียนคําบรรยาย

ตามคําพูดของเด็ก 

1. กระดาษ 

2. สีเทียน 

3. ผาปดตา 

สังเกตพฤติกรรมขณะ

วาดภาพ 

 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

  ตัวบงช้ีท่ี  11.2  แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1   แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กแสดงทาทางการ ความพึงพอใจใน 1. การเลนเครื่องดนตรี 1. จัดพื้นท่ีใหเด็กนําเครื่องดนตรีท่ีประดิษฐมาเลน 1. เครื่องดนตรีอยางงาย สังเกตพฤติกรรมของ



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

เคลื่อนไหว

ประกอบการเลน

ดนตรีอยางสนุกสนาน 

ผลงานของตนเองและ

ผูอื่น 

งายๆ 

2. การแสดงปฏิกิริยา

โตตอบเสียงดนตรี 

3. การรองเพลง 

ประกอบกับการรองเพลงหรือแสดงทาทางการ

เคลื่อนไหว 

2. จัดเครื่องดนตรีอยางงายใสตะกรามาวางไวเพิ่มเติม 

3. ใหเด็กเลือกเลนอยางอิสระ 

จัดใสในตะกราไว 

2. เครื่องดนตรีท่ีเด็ก

ประดิษฐดวยตนเอง 

เด็กขณะรวมกิจกรรม 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนเกมจับคูเสียงท่ี

เหมือนกันได 

การนํากระปองท่ีมี

เสียงเหมือนกันมาคูกัน 

4 คู 

 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การจับคูเสียงท่ี

เหมือนกัน 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบกระปองท้ังหมดออกมาดานขาง 

   - หยิบกระปองท่ีคาดแถบสีมวงมาวางเรียงกันตาม

แนวต้ังท่ีดานหนา  

   - หยิบกระปองท่ีคาดแถบสีชมพูข้ึนมา 1 กระปอง ดวย

มือขวาเขยาขางๆ หู ฟงเสียง 

   - หยิบกระปองท่ีคาดแถบสีมวงกระปองท่ี 1 ดวยมือซาย 

เขยาขางๆ หู เขยากระปองท่ีอยูดานขวาอีกครั้ง หาก

เหมือนกันใหพยักหนา และวางคูกัน หากไมเหมือนกัน 

ใหสายศีรษะแลววางกระปองแถบสีมวงลงท่ีเดิม และหยิบ

กระปองแถบสีมวงลําดับถัดไปมาดําเนินการเชนเดิม จน

จับคูไดท้ังหมด 

   - ใชมือซายหยิบกระปองแถบสีมวง มือขวาหยิบ

เกมจับคูเสียงท่ี

เหมือนกัน 

สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

กระปองแถบสีชมพูคูท่ี 1 ข้ึนมาเขยาดานซายกอนแลว

เขยาดานขวา พยักหนา  ดําเนินการตามลําดับจนครบ 

   - เก็บกระปองท้ังหมดเรียงในตะกราและนําไปเก็บท่ีเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.1  โยนลูกบอลไปขางหนาได /2.2.2  รับลูกบอลโดยไมใชลําตัวชวย) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กรับลูกบอลดวย

มือท้ังสองได 

2. เด็กโยนลูกบอลไป

ขางหนาได 

1. การรับลูกบอล 

2. การโยนลูกบอลไป

ขางหนา 

การเลนลูกบอล 1. ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายดวยการสะบัดมือ เทา หมุน

ไหล ยืนปลายเทา กระโดด เพื่ออบอุนรางกาย 

2. ใหเด็กจัดกลุมๆ ละ 5-6 คน รับลูกบอลไปกลุมละ 1 ลูก 

ยืนเปนวงกลม เลนโยนและรับลูกบอลดวยกัน 

ลูกบอล 6 ลูก สังเกตการโยน-รับลูก

บอลของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

 

แผนการจัดประสบการณช้ันอนุบาลปที่ 1/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555  

หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง ในหลวงในดวงใจ 

วันศุกรท่ี  14  ธันวาคม พ.ศ. 2555 

กิจกรรมเสริมประสบการณ   (เวลา 8.30 – 9.00 น.)           ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

 ตัวบงช้ีท่ี  3.1  แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ (3.1.2   แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ) 

  ตัวบงช้ีท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และช่ืนชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได) 

 มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 

  ตัวบงช้ีท่ี  7.2  มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (7.2.1  แสดงความเคารพไดอยางเหมาะสม) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กยืนตรงเม่ือได

ยินเพลงสรรเสริญพระ

บารมี 

2. เด็กรวมกิจกรรม

ถวายพระพรดวยความ

ต้ังใจ 

เนื้อหา 

1. ทุกคนยืนตรง 

เพื่อแสดงความเคารพ

เม่ือไดยินเพลง

สรรเสริญพระบารมี 

2. กิจกรรมถวายพระ

พรจัดข้ึนเพื่อแสดง

1. การอานท่ีสื่อ

ความหมายตอเด็ก 

2. การรองเพลง 

3. การปฏิบัติตาม

วัฒนธรรม 

4. การรักษาความ

ปลอดภัยของตนเอง

ข้ันนํา 

1. ครูอานหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงใหเด็กอานตาม 

ข้ันสอน 

2. บอกเด็กวานอกจากเราจะแสดงความรักตอในหลวงได

ดวยการทําความดีตามท่ีในหลวงสอนแลว วันนี้เราจะทํา

กิจกรรมถวายพระพรดวยกัน 

3. ทบทวนเรื่องการแสดงความเคารพตอในหลวงดวยการ

1. หนังสือเรื่องฉันรักใน

หลวง 

2. ชารทเพลงสรรเสริญ

พระบารมี 

3. เทียนซึ่งมีถาดรอง

น้ําตาเทียน 

4. พระบรมฉายาลักษณ

สังเกตพฤติกรรมเด็ก

ขณะรวมกิจกรรมถวาย

พระพi 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

ความรักของเด็กท่ีมีตอ

ในหลวง 

แนวคิด 

เรารักในหลวง 

และผูอื่น 

5. การรวมกิจกรรม

ของระดับช้ัน 

ถวายความเคารพ ครูสาธิตใหเด็กดูและใหเด็กปฏิบัติตาม 

4. อานเพลงสรรเสริญพระบารมีใหเด็กอานตาม ทบทวน

เรื่องการยืนตรงเม่ือไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมี  ยืน

ตรงและรองเพลงรวมกัน 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

5. เครื่องขยายเสียง 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ  [ตอ]  (เวลา 8.30 – 9.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

   5. บอกเด็กเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรซึ่งตองถือเทียน

ต้ังตรง ยืนนิ่งเพื่อไมใหเปลวไฟหรือน้ําตาเทียนถูกมือของ

ตนเองและผูอื่น 

6. พาเด็กไปรวมกิจกรรมถวายพระพรรวมกับนักเรียนช้ัน

อนุบาลท้ัง 5 หอง โดยมีลําดับกิจกรรมดังนี้     - นักเรียน

ท้ังหมดเขาแถวตอหนาพระบรมฉายาลักษณ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

     - ถวายความเคารพ 

     - ตัวแทนเด็กแตละหองถวายพานพุมดอกพุทธรักษา 

     - จุดเทียนชัยถวายพระพร รองเพลงสดุดีมหาราชา และ

เพลงสรรเสริญพระบารมี 

     - ถวายความเคารพ 

ข้ันสรุป 

7. เด็กและครูกลาวคําถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” 

รวมกัน 

6. ไฟลเพลงสดุดี- 

มหาราชา และเพลง

สรรเสริญพระบารมี 

7. พานพุมดอก

พุทธรักษาผลงานของ

เด็ก 

 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ   (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2  สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

  ตัวบงช้ีท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2  แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตร)ี 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กทําทาทางประกอบ

เพลงตามครูได 

1. ความไพเราะของ

เพลง 

2. การทําทาทาง

ประกอบเพลง 

1. การฟงเพลง 

2. การมีปฏิกิริยา

โตตอบเสียงดนตรี 

3. การเคลื่อนไหวอยู

กับท่ีและการ

เคลื่อนไหวเคลื่อนท่ี 

1. ครูกลาววา "ความรักของในหลวงอยูในดวงใจครู แลว

อยูในดวงใจหนูหรือเปลา ครูมีเพลงเพราะช่ือเพลงใน

หลวงในดวงใจ เราจะมาหัดรองและทําทาทางประกอบ

เพลงดวยกัน ตอหนาพระรูปของในหลวงท่ีหองเรา" 

2. เปดเพลงในหลวงในดวงใจพรอมกับทําทาทาง

ประกอบเพลงรวมกับเด็ก 2-3 รอบ 

1. เครื่องขยายเสียง 

2. ไฟลเพลงในหลวงใน

ดวงใจ 

สังเกตพฤติกรรมเด็ก

ขณะทําทาทางประกอบ

เพลง 

หมายเหตุ เพลง “ในหลวงในดวงใจ”  ใครท่ีสอนใหเรายิ้มสู ไดเรียนไดรูความพอดี  

   ไดภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเรามี  อยูดีกินดีเรื่อยมา  

   ใครท่ีเปนรมโพธ์ิรมไทร  เขาใจและเขาถึงพัฒนา  

   ปดทองขางหลังองคพระปฏิมา จะเหนื่อยจะลาไมเคยทอใจ  

   ** นี่คือปณิธานท่ีหาญมุง  หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส  

   เราตางก็รูกันอยูแกใจ  จะมีใครรักเราไดเทานี้  

   นี่คือในหลวงในดวงใจ  ท่ีทําใหเราคนไทยยิ้มไดอยางวันนี้ 

   เย็นศิระพระบริบาลใตรมพระบารมี ไมมีคําใดจะตรงกับใจยิ่งกวานี้ เรารักในหลวง ** 

   พอคือแกวตาขวัญใจ  จะเทิดจะทูนไวเหนือชีวัน  

   พอเปนด่ังแสงเทียนในดวงใจนิรันดร และยังคงเปนม่ิงขวัญตลอดไป 

     **..................................................** คนไทยรักในหลวง 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 

  ตัวบงช้ีท่ี  2.2  ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3  เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4  ตัดกระดาษตามแนวเสนได) 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

 มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.2  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน (3.2.2  พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอ่ืนไดบาง ) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงชี้ท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.2  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ) 

 มาตรฐานท่ี 5  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกําลังกาย  

 ตัวบงชี้ท่ี  5.1  สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  (5.1.1  สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ ) 

  ตัวบงชี้ท่ี  5.2  แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  (5.2.1  สรางสรรคผลงานศิลปะ ) 

 มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  

  ตัวบงชี้ท่ี  11.1  ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง  (11.1.1  สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กถายทอดความคิด

ดวยการวาดภาพได 

การวาดภาพเปนวิธี

หนึ่งท่ีสื่อสารกับผูอื่น

ได 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพในหลวงในดวงใจ” 

1. ใหเด็กวาดภาพในหลวง ในหัวขอ "ในหลวงในดวงใจ” 

2. ใหเด็กวาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด และนํามาสงคร ู

3. ครูสนทนากับเด็กเด็กเพิ่มเติมวาในหลวงทรงทําอะไร

เพื่อเราบาง และเขียนบันทึกตามคําพูดเด็ก 

1. สีเทียน 

2. กระดาษ 

ตรวจผลงานการวาด

ภาพและการบรรยาย

ภาพของเด็ก 

1. เด็กตัดกระดาษตาม

แนวเสนได 

2. เด็กสนใจคัดลอก

ตัวอักษรตามแบบ 

1. การใชกรรไกรตัด

กระดาษ 

2. การเขียนดวยการ

คัดลอกตัวอักษรตาม

1. การตัดกระดาษ 

2. การวาดภาพ 

3. การเขียนท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

กิจกรรมที่ 2  "การดครอบครัวรักในหลวง" 

1. สาธิตวิธีการทําการดครอบครัวรักในหลวงดวยการตัด

กระดาษท่ีพับไวตามแนวเสนท่ีกําหนด กางกระดาษออก

จะไดรูปคน 3 คนตอกัน วาดรูประบายสีใหมีหนาตาและ

1. กระดาษท่ีพับไว 3 

ทบ ลากเสนเปนรูปคน 

2. สีเทียน 

3. กาว 

ตรวจผลงานการตัด

กระดาษและการเขียน

ของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

แบบ 4. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

เสื้อผา นําไปติดในกระดาษการดสี เขียนคําวาเรารักใน

หลวงไว และติดไวใหดูเปนตัวอยาง 

2. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ นําการดมาจัด

แสดงไวท่ีบอรดหนาหองเรียน 

4. กระดาษการดสี 

กิจกรรมสรางสรรค   (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ] 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กมีความสุขกับการ

ทํางานศิลปะ 

การวาดภาพเปนงานท่ี

ไดถายทอดความคิด

อยางเพลิดเพลิน และ

ทําใหไดช้ินงานท่ี

สวยงาม 

1. การวาดภาพ 

2. การช่ืนชมและ

สรางสรรคสิ่งสวยงาม 

กิจกรรมที่ 3  “วาดภาพสีน้ํา” 

1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีน้ําตามความสนใจ 

2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งท่ีตนวาด 

3. ใหเด็กนําผลงานไปจัดแสดง 

1. กระดาษ 

2. สีน้ํา 

3. พูกัน 

4. กระดานขาต้ังสําหรับ

วาดภาพ 

สังเกตพฤติกรรมของ

เด็กขณะวาดภาพ 

 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 9  ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  9.1  สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1  สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง) 

 ตัวบงช้ีท่ี  9.2  อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1  มีความรูเบ้ืองตนในการใชหนังสือ / 9.2.2  มีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตัวอักษร) 

 มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

  ตัวบงช้ีท่ี  12.1  สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1  รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2  มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กสนใจและมีนิสัย

รักการอาน 

การอานโดยการ

คาดคะเนจากสิ่งช้ีแนะ  

1. การอานท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

2. เลนสมมติ 

1. ใหเด็กเลนสมมติเปนครูและนักเรียน โดยครูอาน

หนังสือเลมใหญเรื่องฉันรักในหลวง ใหนักเรียนอาน

หนังสือเลมเล็กตามครู 

1. หนังสือเลมใหญเรื่อง

ฉันรักในหลวง 

2. กระดานขาต้ัง 

สังเกตและบันทึก

พฤติกรรมของเด็กขณะ

รวมกิจกรรม 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

2. ใหเด็กเลนตามความสนใจ 3. หนังสือนิทานเลมเล็ก

เรื่องฉันรักในหลวง 5 

เลม 

 

กิจกรรมเกมการศึกษา   (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

 มาตรฐานท่ี 4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

 ตัวบงช้ีท่ี  4.1  มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1  เก็บของเลน ของใชเขาท่ีได) 

 มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย 

  ตัวบงช้ีท่ี  10.1  มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1  จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4  แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได ) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนเกมภาพตัดตอ 

10 ช้ินได 

การสังเกตภาพยอยๆ 

นํามาประกอบกันจน

เปนภาพใหญ 

1. การเลนเกม

การศึกษา 

2. การสังเกต 

1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี ้

   - หยิบถาดใสภาพตัดตอมาวางไวดานหนา 

   - หยิบช้ินสวนของภาพออกมาวางไวดานขางถาดภาพ 

   - นําช้ินสวนของภาพมาเรียงตอกันในถาดภาพจนเปน

ภาพท่ีสมบูรณ 

   - นําถาดภาพไปวางเก็บไวท่ีช้ันตามเดิม 

2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ 

เกมภาพตัดตอ 10 ช้ิน สังเกตการเลนเกม

การศึกษาของเด็ก 

 

กิจกรรมกลางแจง  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 1  รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.1  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1  น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต) 

 ตัวบงช้ีท่ี  1.2  รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3  ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย) 

 มาตรฐานท่ี 2  กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 ตัวบงช้ีท่ี  2.1  เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี (2.1.1  วิ่งและหยุดไดโดยไมเสียการทรงตัว) 

 มาตรฐานท่ี 5  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 

 ตัวบงช้ีท่ี  5.3  รักการออกกําลังกาย (5.3.1  สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย) 

 

กิจกรรมกลางแจง [ตอ]  (เวลา 11.00 - 11.30 น.) 

 มาตรฐานท่ี 8  อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  ตัวบงช้ีท่ี  8.1  เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.1  รอคอยตามลําดับกอน-หลังได / 8.1.2  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได) 

  ตัวบงช้ีท่ี  8.2  ปฏิบัติตนเบ้ืองตนในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1  ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กสนุกสนานกับ

การเลนแบบไทย 

2. เด็กไดเลนออกกําลัง

กาย 

1. วิธีการเลนวาว 

2. การวิ่ง การปนปาย 

การโหน การลื่นจากท่ี

สูง เปนสิ่งท่ี

สนุกสนาน 

1. การเลนมากาน

กลวย 

2. การเลนเครื่องเลน

สนาม 

1. แนะนําวาว และวิธีการเลนใหแกเด็ก 

2. แบงเด็กเปน 2 กลุม ใหแตละกลุมยืนอยูหัวถนนและ

ปลายถนน 

3. ใหเด็กท่ียืนดานหนึ่งวิ่งถือสายวาวไปอีกฝงหนึ่งแลวสง

วาวใหเด็กท่ียืนรอวิ่งกลับไป 

4. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

1. วาวสําหรับเด็ก (สาย

เชือกสั้น มีไมถือ) 

2. เครื่องเลนสนาม 

สังเกตพฤติกรรมขณะ

เลนวาวและเลนสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดมุมประสบการณ หนวย หนูรักในหลวง  (วันที่  3 - 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 ) 

กิจกรรมเสรี  (เวลา 10.00 - 11.00 น.) 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

การจัดมุมประสบการณ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กใชหนังสือได

อยางเหมาะสม 

2. เด็กสนใจกิจกรรม

การอาน/เขียน 

1. การใชหนังสือ 

 - การถือหนังสือ 

 - การเปดหนาหนังสือ 

 - อานจากหนาซายไป

ขวา 

2. ตัวอักษรและ

ขอความ 

 - ภาพและขอ

ความสัมพันธกัน 

 - การตอบสนองตอ

ตัวอักษรท่ีกลับทิศทาง 

 - คําวา "ในหลวง" 

และ "พอ" 

 

1. การวางแผน 

ตัดสินใจเลือก 

2. การเช่ือมโยงภาพ 

ภาพถายกับเหตุการณ

จริง 

3. การอาน/เขียนหลาย

รูปแบบผาน

ประสบการณท่ีสื่อ

ความหมายกับเด็ก 

4. การสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงของฤดู 

 

มุมหนังสือและมุมเขียน 

1. จัดหนังสือเรื่องพระราชาผูเปนหนึ่งในโลกไวท่ีต้ังหนังสือหลักของหนวย ติด

สัญลักษณเพื่อการจัดเก็บเปนภาพปกหนังสือประกอบช่ือหนังสือ 

2. จัดหนังสือท่ีเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวท่ีช้ันโชวหนังสือโดยติด

สัญลักษณการจัดเก็บเปนภาพปกหนังสือประกอบช่ือหนังสือ ประกอบดวย 

     - ฉันรักในหลวง                                    - บานพอ 

     - น้ําพระทัยในหลวง                              - พระราชาบนดาวสีเขียว 

     - เทพธิดาขาว                                         - หยดน้ําผจญภัย 

     - เมฆนอยข้ีเหงา                                     - นกนอยแกะรอยน้ําฝน 

     - เพื่อนของฉันเปนคนตาบอด 

3. จัดหนังสือท่ีเกี่ยวกับพอไวท่ีช้ันโชวหนังสือโดยติดสัญลักษณการจัดเก็บเปนภาพ

ปกหนังสือประกอบช่ือหนังสือ ประกอบดวย 

     - ทายซิ ทายซิ หนูรักพอมากแคไหน     - ดาวนอยของพอ 

     - เจาตัวนอยของพอ                               - รักของพอนั้น...นิรันดร 

     - วันพิเศษของฉันกับพอ                        - พอหาย 

1. บันทึกพฤติกรรมการ

อาน 

2. บันทึกความถี่ในการ

รวมกิจกรรมการอาน

เขียน 

 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

     - พอของฉันเปนยักษใหญ                     - ปูของฉันเปนแชมเปยน  

     - ยาของฉันเปนดาวประจําใจ 

3. จัดหนังสืออื่นๆ ไวในกลองหนังสือ จํานวน 20 กลอง ๆ ละ 8-20 เลม โดยแตละ

เลมมีสัญลักษณติดไวท่ีปกหลังตรงตามกลองท่ีเก็บ  

 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

การจัดมุมประสบการณ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

   มุมหนังสือและมุมเขียน (ตอ) 

4. ติดชารทเพลงองคพระประมุข เพลงฉันคือเมฆ เพลงยิ้มสู  และเพลงในหลวงใน

ดวงใจ หลังจากใชสอนในแตละวันไวในระดับสายตาเด็ก 

5. เพิ่มบัตรคําศัพท "ในหลวง" และ "พอ" ไวในตระกราบัตรคํา 

6. ติดภาพในหลวงท่ีเด็กนํามา จัดวางปฏิทินต้ังโตะท่ีมีภาพพระราชกรณียกิจใหเด็ก

หยิบดูไดตามความสนใจ 

7. จัดวางดินสอแทงจัมโบ ไมบรรทัด ตรายางสัญลักษณ ตรายางวันท่ี และกระดาษ

โนตขนาดตางๆ ไว 

8. จัดวางใบลงช่ือเด็กมาโรงเรียนไว โดยเปลี่ยนทุกวัน และกระตุนใหเด็กลงช่ือทุกวัน

ท่ีมาโรงเรียน 

9. จัดวางสมุดบันทึกการอานไว กระตุนใหเด็กบันทึกทุกวันหลังจากอานหนังสือแลว 

10. ติดรายงานสภาพอากาศประจําวันไว และใหเด็กสังเกตและเปลี่ยนแผนปาย

รายงานสภาพอากาศเปนประจํา 

11. จัดบรรยากาศใหอบอุนสบายนาเขาไปอาน/เขียน 

 

1. เด็กเลนรวมกับ

เพื่อนได 

2. เด็กพยายาม

1. ทักษะการเลน

รวมกับผูอื่น 

2. การจัดการกับ

1. การเลนรายบุคคล 

การเลนเปนกลุม 

2. การเลียนแบบการ

มุมบาน 

1.  จัดใหมีอุปกรณสําหรับเลนสมมติ เชน ตุกตาเด็ก ท่ีนอนตุกตา เคานเตอรเตา หมอ 

กระทะ จาน ชาม ชอน สอม ครก ชุดน้ําชา ของเลนผาและไมสําหรับเลนสมมติเปน

สังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการเลน

รวมกับเพื่อนและ



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

แกปญหาในการเลน

ดวยตนเอง 

ปญหา กระทําตางๆ 

3. การแกปญหาในการ

เลน 

อาหาร กระจก เครื่องแตงกาย 

2. จัดวางขวดของใชของคุณพอ (จากทางบานของเด็ก) เชน ขวดครีมโกนหนวด ครีม

ลางหนาผูชาย กระปองแปงเย็น ชุดทํางาน หมวก รองเทาของคุณพอ ฯลฯ 

3. จัดบรรยากาศคลายบาน ใหเด็กเลือกเขาไปเลนสมมติตามความสนใจ 

พฤติกรรมการแกปญหา

ของเด็ก 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

การจัดมุมประสบการณ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เด็กเลนของเลนท่ีจัด

วางไวไดถูกตอง 

1. การสรางผลงาน

ดวยการตอพลาสติก

สรางสรรค 

2. การรอยอิสระ และ

รอยตามแบบ 

3. การเรียงลําดับขนาด 

4. จํานวนและตัวเลข 

5. การสังเกต การ

จําแนก การ

เปรียบเทียบ 

1. การเลนรายบุคคล

และการเลนเปนกลุม 

2. การตอของ บรรจุ 

เท แยกช้ินสวน 

3. การสํารวจและ

อธิบายความเหมือน

ความตางของสิ่งตางๆ  

4. การเปรียบเทียบ 

5. การเรียงลําดับ 

6. การนับ 

มุมของเลน 

1. จัดวางของเลนตอไปนี้ไวในตะกรา วางไวท่ีช้ันท่ีเด็กหยิบใชและเก็บไดดวยตนเอง 

   - ตัวตอพลาสติกสรางสรรค                     - เกมจับคูตัวเลขกับจํานวน 

   - ชุดรอยลูกปดขนาดกลาง                       - ภาพตัดตอ 8 ช้ิน 10 ช้ิน และ 12 ช้ิน 

   - ชุดตัวตอตนไม                                      - ฝาขวดขนาดตาง  ๆ

   - พีรามิดเรียงลําดับขนาดใหญเล็ก           - เกมการศึกษา  

2. ใหเด็กเลือกเลนตามความสนใจ อาจเลนบนพรมหรือหยิบมาเลนบนโตะก็ได 

สังเกตและบันทึกการ

เลนของเลนของเด็ก 

1. เด็กสรางผลงาน

อยางอิสระได 

2. เด็กเลนรวมกับ

เพื่อนได 

3. เด็กพยายาม

แกปญหาในการเลน

ดวยตนเอง 

1. การสรางผลงาน

ดวยการตอบล็อก 

2. ทักษะการเลน

รวมกับผูอื่น 

3. การจัดการกับ

ปญหา 

1. การตอและแยก

ช้ินสวน 

2. การสังเกตสิ่งตางๆ 

จากมุมมองท่ีตางๆ กัน 

3. การเลนรายบุคคล 

การเลนเปนกลุม 

4. การแกปญหาในการ

เลน 

มุมบล็อก 

1. จัดบล็อกไมขนาดมาตรฐาน ทอนไมรูปทรงอิสระ ไวท่ีช้ันวาง โดยแบงตามรูปราง

ของบล็อก ติดสัญลักษณเปนภาพโครงรางของบล็อกไวเพื่อการจัดเก็บ 

2. จัดของเลนประกอบ ไดแก ตุกตาสัตวนุมนิ่ม รถไมชุดกอสราง ตุกตาคนตัวเล็ก 

ตุกตาสัตว ตนไม โดยเพิ่มตุกตาผูชายซึ่งเปนตัวแทนของพอไว 

3. ใหเด็กเลือกเขาไปเลนตอบล็อกขนาดใหญท่ีพรมท่ีปูไวตามความสนใจ 

4. จัดบล็อกไมขนาดเล็กใสตะกราไว แลวนํามาจัดวางท่ีโตะ จํานวน 2 ตะกรา ใหเด็ก

เลือกเลนตอบล็อกท่ีโตะท่ีจัดไวตามความสนใจ 

1. สังเกตผลงานการตอ

บล็อกของเด็ก 

2. สังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการเลน

รวมกับเพื่อนและ

พฤติกรรมการแกปญหา

ของเด็ก 



 

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล  เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ ** 

 

 

 

 

 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

การจัดมุมประสบการณ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เด็กสนใจสังเกต 

สํารวจ และทดลอง 

2. เด็กต้ังคําถาม

เกี่ยวกับสิ่งท่ีจัดไว 

1. คุณสมบัติของสิ่ง

ตางๆ ท่ีนํามาจัดแสดง 

2. การถามคําถามใน

สิ่งท่ีสนใจ สงสัย 

1. การรูจักสิ่งตางๆ 

โดยใชประสาทสัมผัส 

2.การสังเกตและ

อธิบายความเหมือน

ความตางของสิ่งตางๆ  

3. การทดลอง และการ

คาดคะเนสิ่งตางๆ 

4. การใชและการ

อธิบายสิ่งตางๆ 

 

มุมวิทยาศาสตร  

1. จัดวางของเลนตอไปนี้ไวในตะกรา วางไวท่ีช้ันท่ีเด็กหยิบใชและเก็บไดดวยตนเอง 

   - ธัญพืชชนิดตางๆ แยกแตละชนิดใสขวดใสเล็กๆ มีปายช่ือกํากับใสรวมในตะกรา 

   - เมล็ดและฝกสะบา ลูกยางปา เมล็ดยางพารา ลูกหวาย ฯลฯ 

   - แวนขยาย 

   - เครื่องกรองน้ําอยางงาย และแผนภาพแสดงการทําเครื่องกรองน้ํานี้ดวย  

   -  ดินเหนียว ดินรวน ดินปนทราย ใสภาชนะใส ใสรวมในถาดเดียวกัน 

   - ขาวเปลือก ขาวสาร ขาวเหนียว ขาวสวย และขาวตม ใสถวยเล็กๆ รวมใสถาดไว 

โดยนําเกมจับคูภาพกับคําขาวชนิดตางๆ มาวางไวคูกัน (จัดในวันท่ีเรียนเรื่องเสนทาง

ของขาวและโครงการพันธุขาวพระราชทาน) 

2. ใหเด็กเลือกเลนตามความสนใจ 

 

1. สังเกตและบันทึก

พฤติกรรมการเลนของ

เด็ก 

2. สนทนาและบันทึก

คําถามของเด็ก 

 


