แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง พระราชประวัติ
วันจันทรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ / 12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กบอกไดวาวัน
เนื้อหา
1. การฟงเรื่องราวจาก ขั้นนํา
หนังสือเรื่องพระราชา สังเกตการตอบคําถาม
เฉลิมพระชนมพรรษา 1. วันที่ 5 ธันวาคมเปน นิทาน
1. นําหนังสือเรื่องพระราชาผูเปนหนึ่งในโลกมาใหเด็กดู ผูเปนหนึ่งในโลก
ของเด็ก
ของพระบาทสมเด็จ
วันเฉลิมพระ
2. การคาดเดาเรื่องราว สนทนากับเด็กเกี่ยวกับภาพที่ปก อานชื่อเรื่องใหเด็กฟง
พระเจาอยูหัวตรงกับ ชนมพรรษาของ
และตรวจสอบความ และใหเด็กคาดเดาเรื่องจากชื่อเรื่อง
วันที่เทาไร
พระบาทสมเด็จพระ
เขาใจของตน
ขั้นสอน
2. เด็กบอกพระนาม
เจาอยูหัว
3. การเลาเรื่องซ้ํา
2. อานหนังสือเรื่องพระราชาผูเปนหนึ่งในโลกใหเด็กฟง
ของพระบาทสมเด็จ
2. พระบาทสมเด็จพระ
3. ใหเด็กชวยกันเลาเรื่องซ้ําและครูสรุปเกี่ยวกับพระราช
พระเจาอยูหัวได
เจาอยูหัวมีพระนามวา
ประวัติใหเด็กฟงอยางยอๆ โดยครูเปดหนังสือทีละหนา
ภูมิพล
ขั้นสรุป
แนวคิด
4. ครูถามคําถามใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็น
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวตรงกับวันใด
เจาอยูหัวทรงเปน
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระนามวาอะไร
พระราชาที่ยิ่งใหญที่
- ทําไมหนังสือเรื่องนี้จึงตั้งชื่อเรื่องวาพระราชาผูเปน
ทรงประกอบความดี
หนึ่งในโลก
เพื่อประชาชนของ
พระองค

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กรองเพลงองค
1. เนื้อเพลงองคพระ 1. การรองเพลง
1. อานและชี้ตามเนื้อเพลงองคพระประมุข ใหเด็กอาน
ชารทเพลงองคพระ
สังเกตการรองเพลง
พระประมุขได
ประมุข
2. การเคลื่อนไหวอยู ตาม
ประมุข
และการทําทาทาง
2. เด็กทําทาทาง
2. การทําทาทาง
กับที่ และการ
2. รองเพลงองคพระประมุขรวมกัน พรอมกับครูทําทาทาง
ประกอบเพลง
ประกอบเพลงองคพระ ประกอบเพลงองคพระ เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประกอบเพลงใหเด็กทําตาม
ประมุข
ประมุข
3. ใหเด็กรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลงรวมกัน
4-5 รอบ
หมายเหตุ เพลง "องคพระประมุข"
พระเจาอยูหัว พระราชินี ทรงสรางความดีเพื่อประชาชน พระองคสละความสุขสวนตน เด็กๆ ทุกคนนอมเกลาสดุดี
กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นไดบาง)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กถายทอดความคิด การวาดภาพเปนวิธี
1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพในหลวงที่หนูรูจัก”
ดวยการวาดภาพได
หนึ่งที่สื่อสารกับผูอื่น 2. การชื่นชมและ
1. ใหเด็กวาดภาพในหลวง โดยใหคิดวาในหลวงทรงทํา
ได
สรางสรรคสิ่งสวยงาม อะไรเพื่อเราบาง
2. ใหเด็กวาดภาพตามหัวขอที่กําหนด และนํามาสงครู
3. ครูสนทนากับเด็กเด็กเพิ่มเติมวาในหลวงทรงทําอะไร
เพื่อเราบาง และเขียนบันทึกตามคําพูดเด็ก
1. เด็กตัดกระดาษตาม 1. การตัดกระดาษตาม 1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 2 “พานพุมดอกพุทธรักษา”
แนวเสนได
แนวเสน
2. การตัดกระดาษ
1. ครูนําดอกพุทธรักษาประดิษฐมาใหเด็กดู
2. เด็กประดิษฐดอก
2. การประดิษฐ
3. การทํางานตาม
2. ครูสาธิตการประดิษฐดอกพุทธรักษาตามลําดับดังนี้
พุทธรักษาได
ดอกไมตามขั้นตอน
ขั้นตอน
- วางมือบนกระดาษสีเหลือง ใชดินสอลากเสนรอบมือ
การสาธิต
4. การชื่นชมและ
ตามรอยมือ
สรางสรรคสิ่งสวยงาม
- ใชสีเทียนวาดภาพจุดสมกระจายทั่วๆ ภาพมือ
- ใชกรรไกรตัดภาพมือออกมา และตัดภาพใบไมตาม
แบบ
- มวนกระดาษรูปมือ นําเทปใสมาพันติดกับลวด
กํามะหยี่ และติดใบกับกานลวด ดัดสวนปลายนิ้ว
3. ใหเด็กประดิษฐดอกพุทธรักษาตามความสนใจ
4. ใหเด็กนําดอกไมที่ประดิษฐแลวมาปกที่พานเพื่อทํา
พานพุมถวายในหลวง
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

สื่อ

การประเมินผล

1. สีเทียน
2. กระดาษ

ตรวจผลงานการวาด
ภาพและการบรรยาย
ภาพของเด็ก

1. กระดาษสีเหลือง
2. ดินสอ
3. สีเทียนสีสม
4. กรรไกร
5. ลวดกํามะหยี่สีเขียว
6. กระดาษสีเขียวพับ
ครึ่งวาดรูปใบไม
7. เทปใส
8. กาว
9. พานสําหรับปก
ดอกไมที่ประดิษฐเสร็จ
แลว

สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กมีความสุขกับการ การปนเปนงานที่สนุก 1. การปน
กิจกรรมที่ 3 “สนุกกับการปน”
ทํางานศิลปะ
และทําใหไดชิ้นงานที่ 2. การชื่นชมและ
1. ใหเด็กปนแปงโดวเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ
สวยงาม
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กบอกครูวาปนเปนรูปอะไรครูเขียนบรรยายให
ตามคําพูดของเด็ก ใหนําไปจัดแสดงในที่ซึ่งเตรียมไว

สื่อ

การประเมินผล

1. แปงโดว
สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ
2. แผนรองชิ้นงาน
สําหรับใสงานที่เสร็จ
แลว
3. กระดาษโนตแผนเล็ก

กิจกรรมเสรี [เพิ่มเติม ] (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ / 12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กสนใจชมภาพพระ ภาพพระราชประวัติ
1. การรูจักสิ่งตางๆ
1. ครูแนะนําใหเด็กสังเกตวามีการจัดวางภาพพระราชภาพพระราชประวัติของ สังเกตพฤติกรรมของ
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพิ่มเติมไวที่มุม พระบาทสมเด็จพระ
เด็กในการชมภาพพระ
ราชประวัติของ
ของพระบาทสมเด็จ
ดวยการดู
หนังสือ และเชิญชวนใหเด็กเขาไปชมภาพดังกลาว
เจาอยูหัว ทั้งที่เปน
ราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระ
พระเจาอยูหัว
2. การเชื่อมโยง
โปสเตอร บัตรภาพ และ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
ภาพถายกับเหตุการณ 2. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจเมื่อเด็กทํา
ตางๆ
กิจกรรมสรางสรรคแลว
ภาพพลิก ที่จัดแสดงไว เจาอยูหัว

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สือ่
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเรียงลําดับสีตาม
การเรียงลําดับสีจากสี 1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมเรียงลําดับความเขม สังเกตการเลนเกม
ระดับความเขมของสี ออนที่สุดไปสีเขม
การศึกษา
- หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบภาพหัวใจในตะกราออกมา ของสีหัวใจ
การศึกษาของเด็ก
ได
ที่สุด
2. การเรียงลําดับ
- มองที่ภาพหัวใจ แลวคอยๆ หยิบภาพหัวใจจากสีออน
ที่สุดไปสีเขมที่สุดมาวางเรียงเปนแถว
- ชี้ที่ภาพหัวใจจากสีที่ออนที่สุดไปสีที่เขมที่สุด
- พลิกภาพหัวใจทีละภาพ จะเห็นตัวเลข 1-5 เรียง
ตามลําดับ พูด 1 2 3 4 5 เมื่อเห็นตัวเลข พยักหนาและยิ้ม
แสดงความพอใจ
- เก็บภาพทั้งหมดใสตะกราและนําไปเก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี (2.1.2 กระโดดขาเดียวได)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
สาระการเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กกระโดดขาเดียว 1. การกระโดดขาเดียว 1. การเคลื่อนไหว
ไปขางหนาได
ไปขางหนา
เคลื่อนที่
2. เด็กไดเลนออกกําลัง 2. การวิ่ง การปนปาย 2. การเลนเครื่องเลน
กาย
การโหน การลื่นจากที่ สนาม
สูง เปนสิ่งที่สนุกสนาน
จุดประสงค

กิจกรรม

สื่อ

1. ใหเด็กยืนตอแถว 3 แถว หางจากสนามเด็กเลนประมาณ สนามเด็กเลน
5 เมตร
2. ใหเด็กที่อยูหัวแถวแตละแถว กระโดดขาเดียวไป
ขางหนาเพื่อไปเขาสนามเด็กเลน
3. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
1. สังเกตเการกระโดด
ขาเดียวไปขางหนาของ
เด็ก
2. สังเกตการเลนของ
เด็ก

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง คําสอนของในหลวง
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น(3.2.1 มีความมั่นใจในตนเอง)
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 7.2 มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (7.2.3 ใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กพูดถึงความดีที่
เนื้อหา
1. การอานที่สื่อ
ขั้นนํา
1. หนังสือเลมใหญเรื่อง สังเกตการที่เด็กพูดถึง
ตั้งใจจะทําได
ความดีที่เด็กทําได เชน ความหมายกับเด็ก
1. ครูนําหนังสือเลมใหญเรื่องฉันรักในหลวงมาใหเด็กดู ฉันรักในหลวง
ความดีที่ตั้งใจจะทํา
การทําใหรางกาย
2. การฟงเรื่องราว
ใหเด็กสังเกตภาพที่ปก อานชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และผูวาด
2. เพลงทําความดี
แข็งแรง (กินอาหาร
3. การแลกเปลี่ยน
ภาพ และอานเรื่องใหเด็กฟงจนจบ
ดื่มนม ออกกําลังกาย ความคิดเห็นและ
ขั้นสอน
นอนหลับ) การทําดี
เคารพความคิดเห็น
2. ครูเปดหนาหนังสือที่มีขอความ "ความรักของในหลวง
งายกับคนใกลตัว
ของผูอื่น
อยูในคําสอนของพระองค" ชี้ใหเด็กสังเกตภาพตางๆ และ
(พูดจาไพเราะกับผูอื่น 4. การแสดงบทบาท ใหเด็กแสดงความเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เลนกับเพื่อนดีๆ นวด สมมติ
สอนอะไรเด็กๆ บาง
ใหคุณพอ ชวยคุณแม 5. การรองเพลง
3. ครูทําทาบอกใบใหเด็กทายวาครูทําความดีอะไร (พับที่
ทํางาน) การชวยเหลือ
นอน / เก็บขยะไปทิ้งถัง)
สังคม (ชวยเก็บของ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เลน เก็บขยะไปทิ้ง)
แนวคิด
1. ความดีเปนสิ่งที่ตอง
ตั้งใจทํา
2. พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวสอนใหทุก
คนทําความดี

หมายเหตุ เพลง "ทําความดี"
ทําความดี ทําดีๆ เปนเด็กดีเราทําได

กิจกรรม

สื่อ

4. ใหเด็กอาสาสมัครออกมาทําทาทางการทําความดีให
เพื่อนๆ ชวยกันทายวาทําความดีอะไร เปลี่ยนกันออกมา 5
คน
5. ใหเวลาเด็กทุกคนหยุดคิด และพูดถึงความดีที่ตั้งใจจะ
ทําทีละคนจนครบทุกคน
ขั้นสรุป
6. ครูพูดใหเด็กฟงวาในหลวงรักพวกเราทุกคนจึงสอนให
เราทําความดี คําสอนของในหลวงเราเรียกวาพระบรม
ราโชวาท (ชี้ขอความในหนังสือ) การทําความดีจึงเปนสิ่ง
ที่เด็กสามารถทําเพื่อในหลวงได
7. ครูรองและทําทาประกอบเพลงทําความดี รอง 2-3 รอบ
เพื่อใหเด็กรองคลอตามและทําทาทางตามได
ทําความดี ทําดีๆ เปนเด็กดีเราทําได

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กรองเพลงองค
1. เนื้อเพลงองคพระ 1. การรองเพลง
2. การเคลื่อนไหวอยู
พระประมุขได
ประมุข
2. เด็กทําทาทาง
2. การทําทาทาง
กับที่ และการ
ประกอบเพลงองคพระ ประกอบเพลงองคพระ เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประมุข
ประมุข

กิจกรรม
1. ใหเด็กอาสาสมัครออกมาชี้เนื้อเพลงองคพระประมุข
ใหทุกคนรวมกันอานเพื่อทบทวนเนื้อเพลง
2. ครูและเด็กรวมกันรองและทําทาทางประกอบเพลงองค
พระประมุข
3. ครูเปดไฟลเพลงใหเด็กรองเพลงและทําทาทางประกอบ
เพลงรวมกัน

สื่อ
1. ชารทเพลงองคพระ
ประมุข
2. เครื่องขยายเสียง
3. ไฟลเพลงองคพระ
ประมุข

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได /4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ )
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร / 9.2.3 เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร)
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตการรองเพลง
และการทําทาทาง
ประกอบเพลง

กิจกรรมสรางสรรค [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่
11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กตัดกระดาษตาม การวาดภาพเพื่อสื่อ
1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 1 "ตนไมความดี"
แนวเสนได
ความคิดของตน
2. การตัดกระดาษ
1. ครูอธิบายวิธีการทําตนไมความดี
2. เด็กวาดภาพแสดง
3. การชื่นชมและ
- ตัดกระดาษตามเสนเปนรูปดอกไม
ความตั้งใจที่จะทํา
สรางสรรคสิ่งสวยงาม - วาดรูปความดีที่ตั้งใจจะทํา นํามาสงเพื่อใหครูเขียน
ความดีได
บรรยาย
- เจาะรู ผูกกับริบบิ้น นําไปผูกที่ตนไมที่ครูเตรียมไว
2. ใหเด็กเลือกทําตนไมความดีอยางอิสระ
1. เด็กพับกระดาษเปน 1. การพับ
1. การทํางาน
กิจกรรมที่ 2 "เสื้อหนูรักในหลวง"
เสื้อได
2. การคัดลอกตัวอักษร ตามลําดับขั้นตอน
1. ครูนําชารทวิธีการพับกระดาษเปนเสื้อ "หนูรักใน
2. เด็กพยายามคัดลอก
2. การเขียนที่สื่อ
หลวง" มาใหเด็กดู
ขอความ "หนูรักใน
ความหมายกับเด็ก
2. ครูสาธิตการพับเสื้อ โดยชี้ใหเด็กสังเกตจากชารททีละ
หลวง"
3. การชื่นชมและ
ขั้นตอน
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 3. ครูเขียนคําวา "หนูรักในหลวง" บนเสื้อที่ครูพับ
4. ใหเด็กพับเสื้อและเขียนตามความสนใจ ครูนําผลงาน
ของเด็กแขวนโชวในที่เตรียมไว
เด็กถายทอดความคิด การวาดภาพเปนวิธี
1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีเทียน”
ดวยการวาดภาพได
หนึ่งที่สื่อสารกับผูอื่น 2. การชื่นชมและ
1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีเทียนอยางอิสระ
ได
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

สื่อ

การประเมินผล

1. กิ่งไมปกในกระถาง
2. กระดาษสีเหลืองทอง
มีเสนกรอบรูปดอกไม
3. กรรไกร
4. สีไม
5. ที่เจาะรู
6. ริบบิ้นผา
1. ชารทวิธีการพับ
กระดาษเปนเสื้อ "หนู
รักในหลวง"
2. กระดาษสีเหลืองและ
สีชมพู
3. ดินสอ
4. สีเมจิก

1. ตรวจผลงานการตัด
กระดาษ
2. สังเกตการวาดภาพ
และการบรรยายภาพ
ของเด็ก

1. สีเทียน
2. กระดาษ

สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะที่พับและเขียน

ตรวจผลงานการวาด
ภาพและการบรรยาย
ภาพของเด็ก

กิจกรรมเสรี [เพิ่มเติม ] (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 7.2 มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (7.2.1 แสดงความเคารพไดอยางเหมาะสม )
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร / 9.2.3 เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กคัดลอกชื่อของ 1. การคัดลอกตัวอักษร 1. การเขียนที่สื่อ
1. ครูอธิบายใหเด็กฟงเรื่องการถวายความเคารพ พรอมกับ 1. สมุดลงนามถวายพระ
ความหมายกับเด็ก
การสาธิตทาทางที่ถูกตองใหเด็กดู
พร
ตนเองได
2. การถวายความ
2. ใหเด็กลองถวายความเคารพพรอมๆ กัน
2. โตะ เกาอี้
2. เด็กถวายความ
เคารพ เด็กชายใหโคง 2. การปฏิบัติตา
มารยาทสากล
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการลงนามถวายพระพร ซึ่งเด็ก 3. ดินสอ
เคารพได
คํานับ เด็กหญิงให
ถอนสายบัว
จะตองถวายความเคารพกอน นั่งลงเขียนชื่อของตนใน
4. บัตรรายชื่อเด็กทุกคน
สมุดลงนามถวายพระพร โดยอาจดูจากบัตรรายชื่อที่ครู
เตรียมไว ลุกขึ้นแลวถวายความเคารพอีกครั้ง
3. ใหเด็กลงนามถวายพระพรตามความสนใจ
กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2 รูคาและความหมายของจํานวน)

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
1. ตรวจผลงานการเขียน
ของเด็ก
2. สังเกตพฤติกรรม
ขณะเด็กถวายความ
เคารพ

กิจกรรมเกมการศึกษา [ตอ] (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กจับคูจํานวนกับ
1. จํานวน 1-5
1. การเลนเกม
ตัวเลข 1-5 ได
2. ตัวเลข 1-5
การศึกษา
2. การนับ

กิจกรรม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
- หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบบัตรภาพเสื้อเรารักใน
หลวงและบัตรตัวเลขในตะกราออกมา
- หยิบตัวเลข 1-5 มาวางเรียงตามแนวตั้ง
- หยิบบัตรภาพเสื้อ นับจํานวนเสื้อ แลวนํามาวางคูกับ
ตัวเลขใหตรงกัน - พลิกบัตรตัวเลขและภาพเสื้อทีละคู
จะเห็นสัญลักษณที่เหมือนกันเปนคู พยักหนาและยิ้ม
แสดงความพอใจ
- เก็บบัตรภาพและบัตรตัวเลขทั้งหมดเรียงใสตะกรา
และนําไปเก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

สื่อ
เกมจับคูตัวเลขกับ
จํานวนเสื้อเรารักใน
หลวง

การประเมินผล
สังเกตการเลนเกม
การศึกษาของเด็ก

กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กเดินตอเทาไป
1. การเดินตอเทาไป
1. การเคลื่อนไหว
1. ใหเด็กยืนตอแถว 3 แถว หางจากสนามเด็กเลนประมาณ สนามเด็กเลน
ขางหนาได
ขางหนา
เคลื่อนที่
5 เมตร
2. เด็กไดเลนออกกําลัง 2. การวิ่ง การปนปาย 2. การเลนเครื่องเลน 2. ใหเด็กที่อยูหัวแถวแตละแถว เดินตอเทาไปขางหนาเพื่อ
กาย
การโหน การลื่นจากที่ สนาม
ไปเขาสนามเด็กเลน
สูง เปนสิ่งที่สนุกสนาน
3. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
1. สังเกตเกาเดินตอเทา
ไปขางหนาของเด็ก
2. สังเกตการเลนของ
เด็ก

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง การเกิดฝนและโครงการฝนหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (4.3.2 แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณ
สําคัญ
เด็กอธิบาย
เนื้อหา
1. การแลกเปลี่ยน ขั้นนํา
1. ภาพฝนตก
สังเกตการตอบ
ความหมายของฝน โครงการฝนหลวง ความคิดเห็นและ
1. ครูนําภาพฝนตกมาใหเด็กดู ใหเด็กชวยกันบอกวาฝนมีประโยชนอยางไร 2. ภาพฉาก
คําถามของเด็ก
หลวงได
เปนหนึ่งใน
เคารพความคิดเห็น ถาฝนไมตกเลยจะเปนอยางไร
- ภาพที่ดินแหง
โครงการของ
ของผูอื่น
ขั้นสอน
แลง
พระบาทสมเด็จพระ 2. การชมการแสดง 2. ครูนําภาพที่ดินที่แหงแลงมาตั้งเปนฉากสําหรับการเลาเรื่อง ใชตุกตาตัว
- ภาพฝนตก
เจาอยูหัวเพื่อ
ที่งดงาม
- ภาพทุงเขียวขจี
เล็กเปนชาวบาน 2 คน สนทนากันเกี่ยวกับความยากลําบากที่ฝนไมตกมา
ชวยเหลือประชาชน 3. การอานที่สื่อ
นาน ตนขาวที่ปลูกไวก็แหงตายไปหมด คนและสัตวเลี้ยงแทบไมมีน้ํากินน้ํา 3. ตุกตาตัวเล็ก
ที่ลําบากเพราะฝน ความหมายตอเด็ก ใช ตองรอใหรถของทางการนําน้ํามาให ใชหุนอีกตัวเจาหนาที่มาแจงให
- ชาวบาน
แลง
4. การอธิบาย
- เจาหนาที่
ชาวบานรับรูวาในหลวงทรงรับรูถึง
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

แนวคิด
เกี่ยวกับเหตุการณ
พระบาทสมเด็จพระ ตางๆ
เจาอยูหัวทรงรัก
กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
ประชาชน ทรงคิด
โครงการฝนหลวงเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน

4. เครื่องบินลําเล็ก

กิจกรรม

สื่อ

ความลําบากของประชาชน ตอนนี้ไดคิดทําฝนหลวง
5. หนังสือเรื่องฉันรักใน
ใหกับชาวบานแลว ใชเครื่องบินลําเล็กแทนเครื่องบินทํา หลวง
ฝนหลวงดําเนินการกอกวน โจมตี เลี้ยงใหอวน ครั้งที่ 1
ไมประสบความสําเร็จ ครั้งที่ 2 ฝนตกลงมา (เปลี่ยนฉาก
เปนฉากฝนตก) ชาวบานพากันดีใจ ตั้งแตนั้นมาชาวบานก็
ปลูกพืชพรรณได (เปลี่ยนฉากเปนทุงเขียวขจี) ประชาชน
พากันกลาวถวายพระพร "ทรงพระเจริญ"
ขั้นสรุป
3. ครูเปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงหนาที่มีขอความ
"ความรักของในหลวงอยูในสายฝนของพระองค" และให
เด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวาทําไมนานกฮูกจึงไดเขียน
ไวเชนนั้น (อาจถามเด็กเพิ่มเติมวา โครงการฝนหลวง คือ
โครงการของใคร มีโครงการนี้เพื่ออะไร ทําไมจึงเกิด
โครงการนี้ขึ้น)

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล

ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.2 รูจักการเปนผูนําผูตาม)
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 11.2 แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1 แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กปฏิบัติตนเปนผูนํา 1. ผูนําตองทําทาทางที่ 1. การเคลื่อนไหว
1. ครูอานชารทเพลงฉันคือเมฆ ใหเด็กอานตาม และรอง ชารทเพลงฉันคือเมฆ
สังเกตพฤติกรรมการ
เพลงฉันคือเมฆรวมกัน
เปนผูนําและผูตาม
และผูตามที่ดีได
แปลกใหมใหเพื่อนๆ รางกายตามจังหวะ
ทําตาม
2. การเปนผูนําผูตาม 2. ใหเด็กอาสาสมัครออกมาเปนผูนําเคลื่อนไหวรางกาย
ประกอบเพลงฉันคือเมฆ คนละครึ่งเพลงใหเด็กคนอื่นๆ
2. ผูตามตองทําทาทาง
ตามผูนํา
เปนผูตาม
3. ทําซ้ําขอ 2 อีก 3 รอบ
กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได /4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ )
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
กิจกรรมสรางสรรค [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2 รูคาและความหมายของจํานวน)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่
11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. กระดาษสีฟา เสนลาก
เด็กตัดกระดาษตาม
การใชกรรไกร
1. การตัดกระดาษโดย กิจกรรมที่ 1 “ที่คาดศีรษะรูปหยดน้ํา”
แนวเสนได
ใชกรรไกร
1. ครูแนะนําวิธีการทําที่คาดศีรษะรูปหยดน้ํา ดวยการตัด เปนรูปหยดน้ํา
2. การประดิษฐ
กระดาษตามแนวเสน นําตาดุกดิ๊กมาติด วาดเติมปากและ 2. กรรไกร
3. ตาดุกดิ๊ก
3. การชื่นชมและ
จมูก แลวนําไปติดกับกระดาษที่เปนแถบยาว ใหครูชวย
4. สีเทียน
สรางสรรคสิ่งสวยงาม ติดเทปกาวใหมีขนาดเทากับศีรษะ
5. แถบกระดาษยาวทํา
2. เด็กประดิษฐที่คาดศีรษะรูปหยดน้ํา ตามความสนใจ
เปนสายคาดศีรษะ
และนํามาใสเลนได
6. เทปใส
เด็กนับจํานวน 5 ได
จํานวน 5
1. การขยํากระดาษ
1. กระดาษลังที่ตัดเปน
กิจกรรมที่ 2 “ประดิษฐกอนเมฆ”
2. การนับ
1. นํากระดาษลังที่ตัดเปนรูปกอนเมฆมาใหเด็กดู บอกเด็ก รูปกอนเมฆ
2. กระดาษหนังสือพิมพ
วาเราจะชวยกันทํากอนเมฆที่เปนปุยๆ ไวในหองเรียน
ตัดแบงเปนชิ้นขนาดที่
2. สาธิตวิธีการขยํากระดาษหนังสือพิมพเปนกอนกลม
เด็กขยําพอดี
แลวนํามาติดที่กระดาษลัง
3. ใหเด็กขยํากระดาษหนังสือพิมพเปนกอนคนละ 5 กอน 3. กาว
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
ตรวจผลงานการตัด
กระดาษ

สังเกตการนับจํานวน
กระดาษหนังสือพิมพที่
เด็กขยํา

นับและนํามาใหครูดู แลวนํามาติดที่กระดาษลัง
4. ใหเด็กนําฟองน้ําชุบสีแลวนํามากดใหสีติดที่กระดาษ
หนังสือพิมพที่ขยําไว นําไปแขวนในหองเรียน
กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กประดิษฐเครื่องบิน การทํางานตามลําดับ 1. การวาดและระบาย
จําลองได
ขั้นตอน
สี
2. การประดิษฐ
3. การชื่นชมและ
สรางสรรคสิ่งสวยงาม

4. ฟองน้ํา
5. สีโปสเตอร
6. ผาชุบน้ําบิดหมาด

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

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
ตามลําดับขั้นตอนของ
เด็ก

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.1 ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ / 12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กบอกไดวาฝน
ฝนเกิดจากการที่น้ํา
1. การสังเกต
1. ตกลงกับเด็กเรื่องการสังเกตโดยไมจับหมอไฟฟา
1. หมอไฟฟาที่มีฝาหมอ สังเกตการตอบคําถาม
2. การแสดงความ
2. บอกเด็กวาสมมติวาหมอเปนทะเลซึ่งมีน้ําอยูใหเด็ก
เปนกระจกใส
ของเด็ก
เกิดขึ้นไดอยางไร
ไดรับความรอน
2. น้ํา
กลายเปนไอน้ํา ไอน้ํา คิดเห็นรวมกับเพื่อน สังเกตน้ําที่อยูในหมอไฟฟา
รวมกันเปนเมฆ และ 3. การรักษาความ
3. สมมติวาดวงอาทิตยสองแสงมา ครูเปดไฟใหหมอรอน
ตกลงมาเปนฝน
ปลอดภัยของตนเอง
ใหเด็กสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
และผูอื่น
4. ใหเด็กสังเกตฝาหมอที่แหงสนิท สมมติวาฝาหมอเปน
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ทองฟาดานบน นําฝาหมอไปปดหมอ ยกฝาหมอขึ้น ให
เด็กสังเกตหยดน้ําที่หยดลงมา
5. ใหเด็กถามคําถาม / รวมกันสรุปเรื่องการเกิดฝน
กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2 รูคาและความหมายของจํานวน / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเลนเกมโดมิโน
1. จํานวน 1-5
1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมโดมิโนจํานวน
สังเกตการเลนเกม
จํานวน 1-5 ได
2. การเปรียบเทียบ
การศึกษา
- หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบชิ้นสวนโดมิโนในตะกรา เครื่องบินฝนหลวง
การศึกษาของเด็ก
จํานวนที่เทากัน
2. การจับคูจํานวนที่
ออกมาวางเรียงกันไว
เทากัน
- หยิบชิ้นสวนโดมิโน 1 ชิ้นมาวาง นับจํานวนเครื่องบิน
ที่ดานหนึ่งของโดมิโน
- มองที่ชิ้นสวนที่เรียงไว ชี้ไปที่จํานวนเครื่องบินที่
เทากับที่นับ เริ่มนับเครื่องบินอีกครั้ง พยักหนา และหยิบ
โดมิโนชิ้นนั้นมาตอตรงปลาย
- ทําเชนเดิมจนครบหมดทุกชิ้น
- เก็บชิ้นสวนโดมิโนทั้งหมดเรียงใสตะกราและนําไป
เก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.1 โยนลูกบอลไปขางหนาได /2.2.2 รับลูกบอลโดยไมใชลําตัวชวย)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กรับลูกบอลดวย 1. การรับลูกบอล
การเลนลูกบอล
1. ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายดวยการสะบัดมือ เทา หมุน ลูกบอล 6 ลูก
มือทั้งสองได
2. การโยนลูกบอลไป
ไหล ยืนปลายเทา กระโดด เพื่ออบอุนรางกาย
2. เด็กโยนลูกบอลไป ขางหนา
2. ใหเด็กจัดกลุมๆ ละ 5-6 คน รับลูกบอลไปกลุมละ 1 ลูก
ขางหนาได
ยืนเปนวงกลม เลนโยนและรับลูกบอลดวยกัน

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตการโยน-รับลูก
บอลของเด็ก

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง โครงการฝายแมว
วันศุกรที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (7.1.1 สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1 มีความรูเบื้องตนในการใชหนังสือ / 9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร)
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.1 ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ / 12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. การคาดคะเน
เด็กบอกความหมาย
เนื้อหา
ขั้นนํา
1. อุปกรณสําหรับการ สังเกตการพูดแสดง
และประโยชนของฝาย ฝายแมวคือที่กั้นน้ํา ที่ 2. การตั้งสมมติฐาน
1. นําชุดอุปกรณสําหรับการทดลองมาใหเด็กดู และทายวา ทดลองเรื่องฝายแมว
ความคิดเห็นของเด็ก
สรางขึ้นโดยใชวัสดุที่ 3. การทดลอง
แมวได
วันนี้เราจะเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องใด
- ถาดสแตนเลส
หาไดงาย เชน กิ่งไม
4. การสังเกต
ขั้นสอน
- ลําธารสมมติ ทําจาก
5. การอธิบายเกี่ยวกับ 2. ครูแนะนําอุปกรณแตละชิ้น โดยบอกวาสมมติวาถาด
กอนหิน ฯลฯ มากั้น
กลองบุพลาสติก เปน
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ทางน้ํา เพื่อทําใหน้ํา
ความสัมพันธของสิ่ง
ไหลงชาลง ทําใหพื้นที่ ตางๆ
รอบๆ ฝายชุมชื้น
กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
ปาสมบูรณขึ้น และนํา 6. การแลกเปลี่ยน
น้ําไปใชไดมากขึ้น
ความคิดเห็นและ
โครงการฝายแมวเปน เคารพความคิดเห็น
หนึ่งในโครงการของ ของผูอื่น
พระบาทสมเด็จพระ
7.การอานผาน
เจาอยูหัวที่ชวยอนุรักษ ประสบการณที่สื่อ
ปาและชวยให
ความหมายกับเด็ก
ประชาชนมีน้ําไวใช
แนวคิด
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงเปนนัก
อนุรักษ และทรงรัก
ประชาชน ทรงคิด
โครงการฝายแมวเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน

คือแองน้ําใหญ กลองแทนลําธาร และน้ําที่ไหลจากขวดมา ทางยาวคลายลําธาร
ที่ลําธารคือน้ําบนภูเขา ใหเด็กตั้งสมมติฐานวาถาครูเทน้ํา
- ขวดน้าํ ใสน้ํา
ไปที่ลําธารจะเกิดอะไรขึ้น
- ดินเหนียว/กอนหิน
กิจกรรม

สื่อ

3. เทน้ําชาๆ ใหเด็กสังเกต และบอกวาเกิดอะไรขึ้น (น้ํา
จะไหลผานทางน้ําอยางรวดเร็ว)
4. เลาใหเด็กฟงวาในหลวงทรงคิดใหชาวบานใชสิ่งตางๆ
กั้นทางน้ํา เราจะมาลองสรางที่กั้นทางน้ําดวยกัน
5. สงถาดใสกอนดินเหนียวเล็กๆ และหินกอนเล็กๆ ให
เด็กหยิบคนละ 1 กอน ตอแถวกันสรางที่กั้นทางน้ํา
6. ใหเด็กตั้งสมมติฐานวาครั้งนี้ถาครูเทน้ําจะเกิดอะไรขึ้น
7. เทน้ําชาๆ จนกระทั่งน้ําลนฝาย ใหเด็กสังเกต และบอก
วาเกิดอะไรขึ้น (น้ําสวนหนึ่งจะถูกกักเก็บไว)
8. อธิบายเพิ่มเติมวาที่กั้นน้ําแบบงายๆ นี้เราเรียกวา
โครงการฝายแมว เปนโครงการที่ในหลวงทรงคิดขึ้น
เพื่อใหน้ําอยูกับปานานขึ้น และประชาชนมีน้ําไวใชไม
ไหลไปจนหมด
ขั้นสรุป
9. เปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงหนาที่มีขอความ "ความ
รักของในหลวงอยูในสายน้ําของพระองค" และใหเด็ก
รวมกันแสดงความคิดเห็นวาทําไมนานกฮูกจึงไดเขียนไว
เชนนั้น

2. ผาชุบน้ําบิดหมาด
สําหรับเช็ดมือ
3 .หนังสือเรื่องฉันรักใน
หลวง

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ( 8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.2 รูคาและความหมายของจํานวน / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
ตัวบงชี้ที่
10.2 แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ (10.2.1 พยายามแกปญหาดวยตนเอง)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กเคลื่อนไหวตาม 1. การตั้งใจฟง และ
1. การเคลื่อนไหว
1. ใหเด็กสวมที่คาดศีรษะรูปหยดน้ํา ครูเคาะจังหวะเด็ก
1. เครื่องเคาะจังหวะ
1. สังเกตการเคลื่อนไหว
จังหวะได
การเคลื่อนไหวตาม
เคลื่อนที่
เคลื่อนไหวพื้นฐาน ตามจังหวะ เร็ว ชา และหยุด
2. บัตรตัวเลข 2-5
ตามจังหวะของเด็ก
2. เด็กปฏิบัติตาม
จังหวะ
2. การฟง
2. สรางขอตกลงกับเด็กวาเมื่อครูเคาะจังหวะหยุด ใหเด็ก
2. สังเกตการปฏิบัติตาม
ขอตกลงได
2. การปฏิบัติตาม
3. การเริ่มตนและหยุด สังเกตบัตรตัวเลขที่ครูชูขึ้น แลวรวมตัวกันใหมีจํานวน
ขอตกลง
ขอตกลง
การกระทําโดย
หยดน้ําตามบัตรตัวเลข ใครรวมกันไดตามจํานวนที่
2. ตัวเลข 2-5
สัญญาณ
กําหนดแลวใหนั่งลง
3. จํานวน 2-5
4. การอานตัวเลข
3. ครูเคาะจังหวะใหเด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะ เร็ว ชา
5. การนับ
และเมื่อหยุด ครูชูบัตรตัวเลขสลับกันไป ตัวเลขละ 2-3
รอบ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได /4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ )
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่
11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กมีความสุขขณะ
การหยดสีเปนวิธีการ 1. การหยดสี
1. กระดาษ 100 ปอนด
กิจกรรมที่ 1 “หยดสีบนกระดาษเปยก”
ทํางานศิลปะ
หนึ่งที่ทําใหไดชิ้นงาน 2. การชื่นชมและ
ตัดเปนรูปหัวใจ
1. ครูสาธิตวิธีการหยดสิบนกระดาษเปยกใหเด็กดู
ที่สวยงาม
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กหยดสีบนกระดาษเปยกตามความสนใจ
2. ถาดใสน้ํา
3. สีผสมอาหาร
4. หลอดหยด
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะทํางานศิลปะ

เด็กตัดกระดาษตาม
แนวเสนได

1. การใชกรรไกรตัด
กระดาษ

1. การตัดกระดาษโดย
ใชกรรไกร
2. การประดิษฐ

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ

กิจกรรมที่ 2 “ธงตราสัญลักษณ”
1. สาธิตการทําธงตราสัญลักษณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวดวยการตัดกระดาษตราสัญลักษณมาติดบน
กิจกรรม
กระดาษสีเหลืองที่ นํากระดาษสีเหลืองทากาวติดกับไม
ตะเกียบ
2. ใหเด็กประดิษฐธงตราสัญลักษณตามความสนใจ แลว
นําไปตกแตงหองเรียน

เด็กถายทอดความคิด
ดวยการวาดภาพได

การวาดภาพเปนวิธี
หนึ่งที่สื่อสารกับผูอื่น
ได

1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีเทียน”
2. การชื่นชมและ
1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีเทียนอยางอิสระ
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด

1. กระดาษสีเหลือง
2. กระดาษตรา
สัญลักษณของ
สื่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
3. กรรไกร
4. กาว
5. ไมตะเกียบ
1. สีเทียน
2. กระดาษ

ตรวจผลงานการตัด
กระดาษของเด็ก

การประเมินผล

ตรวจผลงานการวาด
ภาพและการบรรยาย
ภาพของเด็ก

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.1 ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ / 12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กวาดภาพหรือเขียน การกรองน้ําชวยใหน้ํา 1. การทดลอง
1. ติดแผนภูมิแสดงสวนประกอบในเครื่องกรองน้ําอยาง 1. แผนภูมิแสดง
ตรวจผลงานของเด็ก
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

บันทึกผลการกรองน้ํา
ได

ใสขึ้น

2. การวาดภาพ
3. การเขียนอยางมี
ความหมายตอเด็ก

งายไว
2. ใหเด็กทดลองเทน้ําที่มีเศษผงลงในเครื่องกรองน้ําอยาง
งาย

สวนประกอบในเครื่อง
กรองน้ําอยางงาย

กิจกรรม

สื่อ

3. ใหเด็กสังเกตผลที่เกิดขึ้น และวาดภาพหรือคัดลอกเพื่อ
บันทึกผล

2. เครื่องกรองน้ําอยาง
งาย
3. เทน้ําที่มีเศษผง
4. กระดาษ
5. ดินสอ / สีเทียน

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

สาระการเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ

กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเลนเกมเรียงลําดับ การเรียงลําดับจาก
1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมเรียงลําดับความสูง
ของน้าํ ในขวด
ความสูงของน้ําในขวด ระดับน้ําที่สูงที่สุดไป การศึกษา
- หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบขวดใสน้ําโนในตะกรา
ได
ยังระดับน้ําที่ต่ําที่สุด 2. การเรียงลําดับ
ออกมาวางเรียงกันไว
จํานวน 7 ระดับ
- ชี้ที่ระดับน้ําของแตละขวด จนครบทุกขวด หยุดสักนิด
แลวชี้ที่ขวดที่มีระดับน้ําสูงที่สุด พยักหนา และหยิบขวด
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล

การประเมินผล
สังเกตการเลนเกม
การศึกษาของเด็ก

น้ํานั้นมาตั้งตางหาก
- ชี้ที่ระดับน้ําของขวดที่เหลือแตละขวด จนครบทุกขวด
หยุดสักนิด แลวชี้ที่ขวดที่มีระดับน้ําสูงที่สุด พยักหนา
กิจกรรมเกมการศึกษา [ตอ] (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

และหยิบขวดน้ํานั้นมาเรียงตอจากขวดที่ 1 ทําเชนนี้จน
ครบทั้งหมด
- ชี้ที่ระดับน้ําที่สูงที่สุดไปยังระดับน้ําที่ต่ําที่สุด พยัก
หนาและยิ้ม
- เก็บขวดน้ําทั้งหมดเรียงใสตะกราและนําไปเก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ
กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.1 มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1 น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต)
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่
2.1 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 11.2 แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1 แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
จุดประสงค
สาระการเรียนรู
กิจกรรม
สื่อ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล

สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กสนุกสนานกับ 1. วิธีการเลนมากาน 1. การเลนมากาน
การเลนแบบไทย
กลวย
กลวย
กิจกรรมกลางแจง [ตอ] (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
2. เด็กไดเลนออกกําลัง 2. การวิ่ง การปนปาย 2. การเลนเครื่องเลน
กาย
การโหน การลื่นจากที่ สนาม
สูง เปนสิ่งที่
สนุกสนาน

1. แนะนํามากานกลวย และวิธีการเลนใหแกเด็ก

กิจกรรม
2. แบงเด็กเปน 2 กลุม ใหแตละกลุมยืนอยูหัวถนนและ
ปลายถนน
3. ใหเด็กที่ยืนดานหนึ่งขี่มากานกลวยไปอีกฝงหนึ่งแลว
สงมาใหเด็กที่ยืนรอขี่มากลับไป
4. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

1. มากานกลวย
2. เครื่องเลนสนาม
สื่อ

สังเกตพฤติกรรมขณะ
เลนมากานกลวยและ
การประเมินผล
เลนเครื่องเลนสนาม

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง เสนทางของขาวและโครงการพันธุขาวพระราชทาน
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (4.3.2 แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1 มีความรูเบื้องตนในการใชหนังสือ / 9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.3 เรียงลําดับเหตุการณได)
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. หุนพระราชา
1. สังเกตการเรียงลําดับ
1. เด็กเรียงลําดับ
เนื้อหา
1. การแลกเปลี่ยน
ขั้นนํา
2. หนังสือเรื่องบานพอ เหตุการณการทํานา
เหตุการณการทํานาได 1. เหตุการณการทํานา ความคิดเห็นและ
1. นําหุนพระราชามาทักทายเด็กๆ ใหเด็กชวยกันแสดง
3. เกมบันไดงู
2. สังเกตการตอบ
2. เด็กเรียกชื่อ
- ชาวนาไถนา
เคารพความคิดเห็น
ความคิดเห็นวาบานของพระราชาควรเปนอยางไร
2. นําหนังสือเรื่องบานพอมาใหเด็กดู และอธิบายเพิ่มเติม 4. ภาพเหตุการณการทํา คําถามของเด็ก
ขาวเปลือก ขาวสาร
- ชาวนาหวานขาว ของผูอื่น
วาบานของในหลวงนั้นแตกตางจากพระราชวังทั่วไป
นา
และขาวสวยได
- ชาวนาเก็บตนกลา 2. การอานที่สื่อ
อยางไร โดยเนนเรื่องการทํานาในวัง และนําขาวเปลือกมา 5. ขาวเปลือก ขาวสาร
- ชาวนาดํานา
ความหมายกับเด็ก
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

- ขาวออกรวง
- ชาวนาเกี่ยวขาว

3. การฟงเรื่องราวที่
เพลิดเพลิน

กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
2. การรูจักขาวเปลือก 4. การเรียงลําดับ
ขาวสาร และขาวสวย เหตุการณ
แนวคิด
5. การรูจักสิ่งตางๆ
ดวยการมอง ฟง
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงทรงรัก สัมผัส และดมกลิ่น
ประชาชนของ
พระองค ทรงปลูกขาว
ในวังเพื่อใหมีพันธขาว
พระราชทานใหแก
ชาวนา

ใหเด็กดูเพื่อนําไปสูเรื่องพันธุขาวพระราชทาน

กิจกรรม
ขั้นสอน
3. เลาเรื่องเสนทางของขาวโดยใชหุนมือพระราชา
ประกอบเกมบันไดงู ดังนี้
- พระราชาอยากรูวาชาวนาปลูกขาวกันอยางไรจึง
เดินทางไปตามหาคําตอบในเกมบันไดงู
- นําภาพ 1) ชาวนาไถนา 2) ชาวนาหวานขาว 3) ชาวนา
เก็บตนกลา 4) ชาวนาดํานา 5) ขาวออกรวง 6) ชาวนาเกี่ยว
ขาว ติดในชองวางในบันไดงูตามลําดับพรอมกับเลาเรื่อง
วาพระราชาตองไปพบเห็นสิ่งตางๆ เหลานั้น - นํา
ขาวเปลือกมาใหเด็กดู และบอกวานี่คือขาวที่ไดจากทุงนา
ของชาวนา และถาเรานําขาวไปเขาโรงสีเพื่อเอาเปลือก
ออกเราก็จะไดขาวสาร พรอมกับนําขาวสารมาใหเด็กดู
และขาวสารแบบนี้เองที่แมครัวนํามาหุงเปนขาวสวยให
เด็กรับประทาน พรอมกับนําขาวสวยมาใหเด็กดู
4. ใชหุนพระราชาสนทนากับเด็กวา การเดินทางของเมล็ด
ขาวนั้นยิ่งใหญนัก ขาวเปลือกที่นํามาปลูก 1 เมล็ดสามารถ
ใหรวงขาวอีกมากมาย พระราชากลาวถึงวังของในหลวงที่
ทํานาเพื่อใหไดขาวมาแจกจายใหกับชาวนาที่เราเรียกวา

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

และขาวสวย
6. หนังสือเลมใหญเรื่อง
ฉันรักในหลวง
สื่อ

การประเมินผล

พันธุขาวพระราชทาน ชี้ใหเด็กดูภาพและอานขอความ
"ความรักของในหลวงอยูในเมล็ดขาวของพระองค" ใน
หนังสือฉันรักในหลวง
กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

ขั้นสรุป
5. นําภาพเหตุการณการทํานาออกจากเกมบันไดงู ใหเด็ก
อาสาสมัครมาถือภาพคนละภาพ และใหเพื่อนชวยกัน
บอกวาเหตุการณใดเกิดกอนหลังตามลําดับ ใหเด็กที่ถือ
ภาพยืนเรียง และรวมกันทบทวนวาถูกหรือไม
6. นําขาวเปลือก ขาวสาร และขาวสวยมาใหเด็กดูและ
บอกชื่อใหถูกตอง
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ( 8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10 10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
ตัวบงชี้ที่
10.2 แกปญหาในการเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ (10.2.1 พยายามแกปญหาดวยตนเอง)
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กเคลื่อนไหวตาม 1. การตั้งใจฟง และ
1. การฟง
การเคลื่อนไหวตาม
2. การเริ่มตนและหยุด
จังหวะได
จังหวะ
การกระทําโดย
2. เด็กรวมกลุมกับ
เพื่อนที่มีภาพเหมือน 2. การรวมกลุมโดยใช สัญญาณ
กันได
เกณฑภาพที่เหมือนกัน 3. การจําแนก

กิจกรรม

สื่อ

การประเมินผล

1. แจกภาพขาวใหเด็กถือไวคนละ 1 ภาพ สรางขอตกลง
กับเด็กวาเมื่อครูเคาะจังหวะใหเด็กเคลื่อนไหวอยางอิสระ
ตามจังหวะ เมื่อครูเคาะจังหวะหยุด ใหเด็กที่ถือภาพที่
เหมือนกันมารวมกัน จับมือกันเปนวงกลมแลวนั่งลง
2. เคาะจังหวะใหเด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะเร็ว ชา และ
หยุด ใหเด็กทําตามขอตกลง
3. ใหเด็กชูภาพขึ้นทีละกลุมและบอกวาตนไดภาพอะไร
4. ใหเด็กสลับภาพกับเพื่อนโดยไมใหซ้ํากับภาพเดิม
ปฏิบัติตามขอ 2-3 อีก และใหสลับภาพกันอีก 1 รอบ

1. ภาพขาวเปลือก
ขาวสาร ขาวสวย แบบ
ละ 10 ชิ้น
2. เครื่องเคาะจังหวะ

1. สังเกตการเคลื่อนไหว
ตามจังหวะของเด็ก
2. สังเกตการรวมกลุม
ของเด็ก

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได /4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ )
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
กิจกรรมสรางสรรค [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร /9.2.3 เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่
11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กสนใจคัดลอก
การเขียนดวยการ
การเขียนที่สื่อ
1. กระดาษรูปหัวใจ
ตรวจผลงานการเขียน
กิจกรรมที่ 1 "การดถวายพระพร"
ตัวอักษรตามแบบ
คัดลอกตัวอักษรตาม ความหมายกับเด็ก
1. ใหเด็กชวยกันคิดวาการที่เราจะอวยพรใหในหลวง เรา ผลงานการหยดสีของเด็ก ของเด็ก
แบบ
2. ดินสอ
จะใชคําวาอะไรจึงจะเหมาะสม
2. เขียนคําวา "ทรงพระเจริญ" ใหเด็กดู บอกเด็กวาใหเด็ก
เขียนคํานี้ในกระดาษรูปหัวใจที่หยดสีไวเมื่อวันศุกร
พรอมกับลงชื่อตนเองไวดวย
3. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ ครูนําการด
หัวใจของเด็กไปติดรอบพระบรมฉายาลักษณฯ ที่จัดไว
1. กระดาษ
ตรวจผลงานของเด็ก
เด็กสรางสรรคภาพ
การสรางผลงานจาก 1. การชื่นชมและ
กิจกรรมที่ 2 "สรางภาพดวยฟาง"
จากฟางได
ฟางตามความคิด
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 1. นําฟางมาใหเด็กดู ใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวา 2. ฟาง
3. กรรไกร
ตนเอง
2. การสื่อความหมาย ฟางคืออะไร และอธิบายเพิ่มเติมหากเด็กไมรู
ของมิติสัมพันธดวย
2. บอกเด็กใหนําฟางมาติดที่กระดาษใหเปนภาพ โดยอาจ 4. กาว
ภาพ
ตัดเปนทอนสั้น/ยาว หรืออาจใชสีเทียนวาดประกอบได
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

3. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ เมื่อทําเสร็จให
ตั้งชื่อภาพ และใหครูเขียนบรรยายตามคําพูดของเด็ก
กิจกรรมสรางสรรค [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กมีความสุขกับการ การวาดภาพเปนงานที่ 1. การวาดภาพ
ทํางานศิลปะ
ไดถายทอดความคิด
2. การชื่นชมและ
อยางเพลิดเพลิน และ สรางสรรคสิ่งสวยงาม
ทําใหไดชิ้นงานที่สวยงา

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีน้ํา”
1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีน้ําตามความสนใจ
2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
3. ใหเด็กนําผลงานไปจัดแสดง

สื่อ
1. กระดาษ
2. สีน้ํา
3. พูกัน
4. กระดานขาตั้ง

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะวาดภาพ

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10 10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ)
ตัวบงชี้ที่
12.3 ใชเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย (12.3.1 ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการชี้แนะเปนบางครั้ง )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กสังเกตและบันทึก ความแตกตางของ
1. การสังเกต
1. ครูจัดวาง ขาวเปลือก ขาวสาร ขาวเหนียว ขาวสวย และ 1. ขาวเปลือก ขาวสาร ตรวจผลงานการบันทึก
ผลการสังเกตขาวชนิด ขาวเปลือก ขาวสาร
2. การรูจักสิ่งตางๆ
ขาวตม ใสถวยเล็กๆ รวมใสถาดไว
ขาวเหนียว ขาวสวย
ของเด็ก
ตางๆ ได
ขาวสวย ขาวเหนียว
ดวยการมอง สัมผัส
2. จัดวางบัตรคําที่มีภาพประกอบใหครบทั้ง 5 ถวยไวคูกัน และขาวตม ใสถวยเล็กๆ
ขาวตม
และดมกลิ่น
และแวนขยายมาวางไวดวย
รวมใสถาดไว
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

3. การเขียนที่สื่อ
ความหมายตอเด็ก

3.ใหเด็กสังเกตและบันทึกผลการสังเกตและนํามาสงครู
ใหครูเขียนตามคําบรรยายของเด็ก

2. บัตรคําที่มีภาพประกอบ
3. แวนขยาย
4. กระดาษ / ดินสอ

กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สือ่
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเลนเกมจับคูภาพ คําศัพท
1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมจับคูภาพกับคําขาว สังเกตการเลนเกม
กับคําขาวชนิดตางๆ
- ขาวเปลือก
การศึกษา
- หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบบัตรภาพและบัตรคํา
ชนิดตางๆ
การศึกษาของเด็ก
ได
- ขาวสาร
2. การจับคูคําศัพทที่ ทั้งหมดในตะกราออกมาวางไวดานขาง
- ขาวสวย
เหมือนกัน
- หยิบบัตรภาพที่มีคําอยูดวยมาวางเรียงเปนแถวตาม
- ขาวเหนียว
แนวนอน ที่ดานหนา
- ขาวตม
- หยิบบัตรคําขึ้นมา 1 ใบ นําไปเทียบกับคําที่คูกับภาพที่
1 หากเหมือนกันใหพยักหนาและวางไวดานลางของภาพ
หากไมเหมือนกันใหสายศีรษะ และนําไปเทียบกับภาพ
และคําตอไป ทําเชนนี้จนครบทุกใบ
- ชี้ที่คําใตภาพที่ 1 และคําที่บัตรคําทั้ง 2 ใบที่นํามาเรียง
ตอกัน เมื่อเห็นวาถูกตองใหพยักหนา ทําเชนนี้จนครบทั้ง
5 ภาพ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

- เก็บบัตรภาพเรียงในตะกรา เก็บบัตรคําเรียงในตะกรา
และนําไปเก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ
กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.1 มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1 น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต)
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่
2.1 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี (2.1.1 วิ่งและหยุดไดโดยไมเสียการทรงตัว )
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.1 รอคอยตามลําดับกอน-หลังได / 8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กเคลื่อนไหว
วิธีการวิ่งเก็บของ
1. การวิ่งแลวหยุด
1. ครูแนะนําใหเด็กรูจักอุปกรณที่ใช
1. ตะกรา 4 ใบ
1. สังเกตการ
รางกายไดอยาง
เคลื่อนไหวราง
อยางรวดเร็ว
2. ครูสาธิตวิธีการวิ่งเก็บของใหเด็กดู ดวยการวิ่งจาก
2. ลูกเทนนิส 40 ลูก
คลองแคลว
ของเด็ก
ตําแหนงที่วางตะกราเปลาไปยังตะกราที่มีลูกเทนนิสอยาง
2. การเลนเกมที่
2. เด็กวิ่งและหยุดได
2.สังเกตการทรงตัว
รวดเร็ว หยุดและกมลงหยิบลูกเทนนิส 1 ลูก วิ่งกลับมา
สนุกสนาน
ทรงตัวไดดี
และนําลูกเทนนิสมาใสตะกราในจุดเริ่มตน และไปตอทาย
ของเด็กเมื่อวิ่งแลว
แถวเพื่อน ใหเด็กลําดับถัดไปวิ่งเปนคนตอไป
หยุดอยางรวดเร็ว
3. แบงเด็กเปน 2 แถว ใหวิ่งเก็บของคนละ 3-4 รอบ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง ดินประเภทตางๆ และโครงการที่ดินพระราชทาน
วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1 มีความรูเบื้องตนในการใชหนังสือ)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.1 ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ / 12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ)
ตัวบงชี้ที่
12.3 ใชเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย (12.3.1 ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการชี้แนะเปนบางครั้ง )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กเรียกชื่อ ดิน
เนื้อหา
ขั้นนํา
1. หนังสือเลมใหญเรื่อง สังเกตการตอบคําถาม
แลกเปลี่ยนความ
เหนียว ดินรวน ดินปน 1. ดินเหนียวเปนดินที่ คิดเห็นและเคารพ
1. เปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวง หนาที่มีขอความ
ฉันรักในหลวง
ของเด็ก
ทรายได
น้ําไหลผานไดนอย
ความคิดเห็นของผูอื่น "ความรักของในหลวงอยูในผืนดินของพระองค" ใหเด็ก 2. ดินเหนียว ดินรวน
2. เด็กบอกคุณสมบัติ เนื้อดินแนน
รวมกันแสดงความคิดเห็นโดยดูจากภาพวาดินมี
ดินปนทรายใสในขวด
2. การอานที่สื่อ
ของดินเหนียว ดินรวน 2. ดินรวนเปนดินที่อุม ความหมายกับเด็ก
ความสําคัญอยางไร
น้ําพลาสติกใสดานที่มี
ดินปนทรายได
ขั้นสอน
ฝาขวด โดยรองดวยผา
น้ําไวบางสวน น้ําไหล 3. การรูจักสิ่งตางๆ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ผานได

ดวยการมอง ฟง
สัมผัส

กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
3. ดินปนทรายเปนดิน 4. การสังเกตและ
ที่ไมอุมน้ําไว น้ําไหล อธิบายความเหมือน
ผานไปหมด
ความตาง
แนวคิด
5. การตั้งสมมติฐาน
6. การทดลอง
1. ดินแตละประเภท
แตกตางกัน ดินบาง
ประเภทใชปลูกพืช
ไมได2.
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงทรงรัก
ประชาชนของ
พระองค ทรง
พระราชทานที่ดินให
คนยากจนและลําบาก
อีกทั้งยังทรงคิด
ปรับปรุงดินใหดีขึ้น
เพื่อใหประชาชน
เพาะปลูกได

2. นําดินเหนียว ดินรวน ดินปนทรายมาใหเด็กสังเกต และ โปรงกอนใสดิน และ
บอกลักษณะของดินแตละประเภท
ตัดกนขวดออก

กิจกรรม

สื่อ

3. ใหเด็กตั้งสมมติฐานวาถาเทน้ําผานดินทั้ง 3 ประเภทจะ
เกิดอะไรขึ้น เหมือนหรือตางกันอยางไร
4. ใหอาสาสมัคร3 คนเด็กรินน้ําจากเหยือกใสถวย 3 ใบ
ปริมาณที่เทากัน
5. ใหเด็ก 3 คน เทน้ําที่เพื่อนรินไวปริมาณเทากัน ใสดิน
แตละประเภท
6. ใหเด็กรวมกันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น และชวยกันบอกวาสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเปนอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากที่คิดไวขั้น
สรุป
7. ใหเด็กรวมกันบอกคุณสมบัติของดินแตละประเภท
8. อธิบายเพิ่มเติมประกอบภาพในหนังสือฉันรักในหลวง
วาดินบางประเภทก็ใชปลูกพืชไมได ในหลวงทรงรูปญหา
นี้ และคิดโครงการแกลงดินที่ชวยเปลี่ยนดินที่ปลูกพืช
ไมไดใหปลูกพืชได และยังไดมอบที่ดินใหประชาชนที่
ยากจนไดมีที่ดินทํากินอีกดวย

3. ถวยใสรองน้ําที่ผาน
ดิน (ใชดานกนขวด)
4. ถวยใส 3 ใบ มีขีด
บอกปริมาณน้ําที่
ตองการ
5. เหยือกน้ํา

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
ตัวบงชี้ที่
5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ( 8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กทําทาทางกาย
การทํากิจกรรมกาย
1. การแสดงปฏิกิริยา ครูพาเด็กไปรวมกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงของ
1. เครื่องเลนซีดี
บริหารประกอบเพลง โตตอบเสียงดนตรี
นักเรียนอนุบาล
2. เครื่องขยายเสียง
บริหารตามครูได
2. การฟงเพลง
3. เพลงสําหรับทํา
2. เด็กสนใจและมี
ความสุขในการออก
3. การรวมกิจกรรม
กิจกรรมกายบริหาร
กําลังกาย
กายบริหารประกอบ
เพลง
กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได )
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กขณะรวมกิจกรรม

มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได /4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ )
กิจกรรมสรางสรรค [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่
11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กมีความสุขกับการ การปนเปนงานที่สนุก 1. การปน
1. ดินเหนียว
กิจกรรมที่ 1 “สนุกกับการปน”
ทํางานศิลปะ
และทําใหไดชิ้นงานที่ 2. การชื่นชมและ
2. แผนรองชิ้นงาน
1. ใหเด็กปนดินเหนียวเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ
สวยงาม
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กบอกครูวาปนเปนรูปอะไรครูเขียนบรรยายให
สําหรับใสงานที่เสร็จ
แลว
ตามคําพูดของเด็ก ใหนําไปจัดแสดงในที่ซึ่งเตรียมไว
3. กระดาษโนตแผนเล็ก
1. สีเทียน
เด็กถายทอดความคิด การวาดภาพเปนวิธี
1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 2 “วาดภาพสีเทียน”
2. กระดาษ
ดวยการวาดภาพได
หนึ่งที่สื่อสารกับผูอื่น 2. การชื่นชมและ
1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีเทียนอยางอิสระ
ได
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
เด็กมีความสุขกับการ
ทํางานศิลปะ

การวาดภาพเปนงานที่ 1. การวาดภาพ
ไดถายทอดความคิด
2. การชื่นชมและ
อยางเพลิดเพลิน และ สรางสรรคสิ่งสวยงาม
ทําใหไดชิ้นงานที่

กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีน้ํา”
1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีน้ําตามความสนใจ
2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
3. ใหเด็กนําผลงานไปจัดแสดง

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมขณะ
ทํางานศิลปะ

ตรวจผลงานการวาด
ภาพและการบรรยาย
ภาพของเด็ก

1. กระดาษ
สังเกตพฤติกรรมของ
2. สีน้ํา
เด็กขณะวาดภาพ
3. พูกัน
4. กระดานขาตั้งสําหรับ

สวยงาม

วาดภาพ

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.3 เขียน หรือคัดลอกตัวอักษร)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
ตัวบงชี้ที่ 12.2 แสวงหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย (12.2.1 ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ / 12.2.2 ใชวิธีการที่หลากหลายในการคนหาคําตอบ)
ตัวบงชี้ที่
12.3 ใชเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานไดเหมาะสมตามวัย (12.3.1 ใชเครื่องมือเครื่องใชในหองเรียนไดอยางถูกวิธีโดยมีการชี้แนะเปนบางครั้ง )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กสังเกตและบันทึก ความแตกตางของดิน 1. การสังเกต
1. ครูจัดวาง ดินเหนียว ดินรวน ดินปนทราย ใสภาชนะใส 1. ดินเหนียว ดินรวน ตรวจผลงานการบันทึก
ผลการสังเกตดินชนิด เหนียว ดินรวน ดินปน 2. การรูจักสิ่งตางๆ
ซึ่งติดบัตรคําไวดานขางภาชนะ ใสรวมในถาดเดียวกัน
ดินปนทราย ใสภาชนะ ของเด็ก
ตางๆ ได
ทราย
ดวยการมอง สัมผัส
2. จัดวางแวนขยายไว
ใส ซึ่งติดบัตรคําไว
และดมกลิ่น
3.ใหเด็กสังเกตและบันทึกผลการสังเกตและนํามาสงครู
ดานขางภาชนะ ใสรวม
3. การเขียนที่สื่อ
ใหครูเขียนตามคําบรรยายของเด็ก
ในถาดเดียวกัน
ความหมายตอเด็ก
2. แวนขยาย
3. กระดาษ
4. ดินสอ
5. สีไม
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเลนเกมสังเกต
การสังเกตรายละเอียด 1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมสังเกตรายละเอียด สังเกตการเลนเกม
รายละเอียดของภาพ
ของภาพและเลือกภาพ การศึกษา
- หยิบตะกราเกมมาวาง หยิบบัตรภาพหลักในตะกรา
ของภาพประชาชนเก็บ การศึกษาของเด็ก
ประชาชนเก็บเมล็ด
ที่แสดงสวนยอยของ 2. การสังเกตและ
ออกมาวางไวดานหนา หยิบบัตรภาพเล็กๆ มาวางดานขาง เมล็ดขาว
ขาวได
ภาพหลัก
เปรียบเทียบความ
- หยิบบัตรภาพเล็กที่เปนสวนยอยของภาพหลักขึ้นมา
เหมือนความตาง
เปนใบแรก นําไปเทียบกับภาพหลัก จากซายไปขวา จาก
บนลงลาง จนถึงสวนที่ตรงกัน หยุด พยักหนา แลวนําบัตร
ภาพเล็กไปติดที่ชองวางดานลางของบัตรภาพหลัก
- หยิบบัตรภาพเล็กขึ้นมาอีก 1 ชิ้น ที่ไมใชสวนยอยของ
ภาพหลัก เทียบกับภาพหลักทั้งภาพ สายศีรษะ แลวคว่ํา
หนาบัตรภาพเล็กไวดานขางของภาพหลัก
- หยิบบัตรภาพเล็กมาดําเนินการจนครบทุกใบ
- หยิบบัตรภาพเล็กออกจากบัตรภาพหลัก แลวนํามาวาง
ซอนกันไวขางบัตรภาพหลัก เก็บบัตรภาพหลักในตะกรา
หยิบบัตรบัตรภาพเล็กที่เรียงซอนกันไวแลวใสในตะกรา
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

หยิบบัตรภาพเล็กที่คว่ําไว หงายขึ้นและเรียงซอนกัน หยิบ
ใสในตะกราและนําตะกราเกมไปเก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ
กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.1 มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1 น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต)
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่
2.1 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (7.1.1 สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กวิ่งแบบกาว
1. วิธีการวิ่งแบบกาว 1. การเคลื่อนไหว
1. ครูชวนใหเด็กวิ่งแบบกาวกระโดดจากหนาอาคาร
1. พลั่วขนาดเล็ก
กระโดดได
กระโดด
เคลื่อนที่
อนุบาลไปยังแปลงผักรวมกัน
2. แปลงผัก
2. เด็กใชมือในการ
2. การใชมือทําสิ่ง
2. การใชมือ
2. ใหเด็กพรวนดิน โรยเมล็ดผักกาดขาว และรดน้ํา
3. เมล็ดผักกาดขาว
พรวนดิน โรยเมล็ด
ตางๆ
4. บัวรดน้ํา
ผักกาดขาวได
คลองแคลว

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการ
วิ่งกาวกระโดดของเด็ก
2. สังเกตการใชมือของ
เด็ก

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง บทเพลงพระราชนิพนธ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 4.3 มีความเมตตากรุณาและชวยเหลือแบงปน (4.3.1 แสดงความรักเพื่อน และสัตว / 4.3.2 แบงปน และเริ่มชวยเหลือผูอื่น)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1 มีความรูเบื้องตนในการใชหนังสือ / 9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กบอกความ
เนื้อหา
ขั้นนํา
1. ผาปดตา
สังเกตการพูดแสดง
1. การมีโอกาสรับรู
เหมือนและความตาง 1. คนตาบอดคือคนที่ ความรูสึกและความ
1. ใหเด็กอาสาสมัครออกมา นําผามาปดตาเด็ก บอกให
2. หนังสือเรื่องเพื่อน
ความคิดเห็นของเด็ก
ของคนทั่วไปกับคน
เด็กเดินไปหยิบหนังสือนิทานมาใหครู 1 เลม ใหเพื่อนๆ ที่ ของฉันเปนคนตาบอด เกี่ยวกับเรื่องคนตาบอด
มองไมเห็นสิ่งใดเลย ตองการของผูอื่น
ตาบอดได
เหลือสังเกตเพื่อนที่ถูกปดตา ใหเด็กที่ถูกปดตาพูดแสดง 3. เครื่องขยายเสียง
และการปฏิบัติตอคนตา
ตลอดเวลา คนตาบอด 2. การอานที่สื่อ
2. เด็กบอกสิ่งที่ควร
ความรูสึกของตนใหเพื่อนฟง และบอกใหเด็กรูวาคนที่
4. ไฟลเพลงยิ้มสู
บอด
ใชไมเทานําทาง หรือ ความหมายกับเด็ก
ปฏิบัติเมื่อพบคนตา
มองไมเห็นสิ่งใดเลยตลอดเวลา เรียกวาคนตาบอด
5. ชารทเพลงยิ้มสู
ใชมือเพื่อสัมผัสสิ่ง
3. การฟงนิทาน
บอดได
ขั้นสอน
6. หนังสือเลมใหญเรื่อง
ตางๆ สามารถทํา
4. การฟงเพลง
ฉันรักในหลวง
กิจกรรมเกือบทุกอยาง 5. การแลกเปลี่ยน
2. เลาเรื่องเพื่อนของฉันเปนคนตาบอดใหเด็กฟง
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ไดเหมือนคนทั่วไป
ความคิดเห็นและ
3. ใหเด็กแสดงความรูสึกของตนเกี่ยวกับคนตาบอด บอก
2. เด็กๆ ไมควร
เคารพความคิดเห็น
ความเหมือนและความตางของคนทั่วไปกับคนตาบอด
ลอเลียนหรือรังเกียจ
ของผูอื่น
กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
คนตาบอด สามารถ
4. บอกเด็กวาคนเราตองเห็นอกเห็นใจกัน ใหกําลังใจกัน
ชวยคนตาบอดไดดวย
ในหลวงไดพระราชทานเพลง "ยิ้มสู" ใหกับคนตาบอด
การหลบทางใหเดิน
เปนพิเศษ เพื่อใหกําลังใจแกคนตาบอด
แนวคิด
5. เปดเพลงยิ้มสูใหเด็กฟง พรอมกับชี้ใหเด็กดูตามเนื้อ
เพลงไปดวย
1. เพลงพระราชนิพนธ
ขั้นสรุป
คือเพลงที่
6. ใหเด็กพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติตอ
พระบาทสมเด็จพระ
คนตาบอด
เจาอยูหัวทรงแตงขึ้น
7. ครูเปดหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงหนาที่มีขอความ
2. พระบาทสมเด็จพระ
"ความรักของในหลวงอยูในบทเพลงของพระองค" อาน
เจาอยูหัวทรงทรงรัก
ใหเด็กฟง และบอกเด็กวานอกจากเพลงยิ้มสูแลวก็ยังมี
ประชาชน ทรง
เพลงอื่นอีกมากมายที่เปนเพลงพระราชนิพนธที่
พระราชทานเพลง
พระราชทานใหคนไทย
ใหแกประชาชน
หมายเหตุ เพลง ยิ้มสู
(ทํานอง: พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื้อรอง: พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ)
โลกจะสุขสบายนั้นเปนไดหลายทาง ตองหลบสิ่งกีดขวางหนทางใหพนไป
จะสบความสุขสันตสําคัญที่ใจ สุขและทุกขอยางไรเพราะใจตนเอง
ฝาลูทางชีวิตตองคิดเฝายอมใจ โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยาครามเกรง
ตั้งหนาชื่นเอาไวยอมใจดวยเพลง ไยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

สื่อ

การประเมินผล

คนเปนคนจะจนหรือมี รายหรือดีคงมีหวังอยู
ยามปวงมารมาพาลลบหลู ยิ้มละมัยใจสูหมูมวลเภทภัย
ใฝกระทําความดีใหมีจิตโสภา สรางแตความเมตตาหาความสุขสันตไป
จะสบความสุขสันตสําคัญที่ใจ เฝาแตยิ้มสูไปแลวใจชื่นบาน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 11.2 แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1 แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเคลื่อนไหวพรอม เพลงพระราชนิพนธ 1. การฟงเพลง
1. สรางขอตกลงกับเด็กวาครูจะแจกริบบิ้นผาใหกับเด็ก
1. เครื่องขยายเสียง
ริบบิ้นผาอยาง
เปนเพลงที่ไพเราะนา 2. การแสดงปฏิกิริยา คนละ 1 เสน เมื่อไดยินเสียงเพลงใหเด็กเคลื่อนไหวไปทั่ว 2. ไฟลเพลงยิ้มสู
เพลิดเพลิน
ฟง
โตตอบเสียงดนตรี
บริเวณพรอมกับริบบิ้นผา โดยไมใหชนกับเพื่อน
3. ริบบิ้นผายาว 1 เมตร
3. การเคลื่อนไหว
2. เปดเพลงยิ้มสูใหเด็กเคลื่อนไหวพรอมริบบิ้นผาอยาง
จํานวนเทากับเด็ก
พรอมวัสดุอุปกรณ
เพลิดเพลิน
3. ใหเด็กแลกริบบิ้นผากับเพื่อนและเปดเพลงให
เคลื่อนไหวอีกครั้ง
กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของ
เด็กเมื่อเปดเพลง

ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได /4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ )
กิจกรรมสรางสรรค [ตอ] (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่
11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กประดิษฐเครื่อง
วิธีการประดิษฐเครื่อง 1. การประดิษฐ
1. ขวดขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ 1 "ประดิษฐเครื่องดนตรีอยางงาย"
ดนตรีอยางงายได
ดนตรี
2. การฟงเสียง
1. ครูแนะนําวิธีประดิษฐเครื่องดนตรีอยางงายดวยการใส 2. สิ่งของสําหรับใสใน
- นําสิ่งของที่ทําใหเกิด 3. การแสดงความคิด ลูกปดลงในขวดขนาดเล็ก ปดฝาขวด ลองเขยา แลว
ขวดใหเกิดเสียง ไดแก
เสียงใสเขาไปในขวด สรางสรรคผานวัสดุ
ลูกปด หิน เมล็ดพืช
ตกแตงดวยวัสดุตางๆ อยางอิสระ
- ปดขวด ลองเขยาจน 4. การชื่นชมและ
2. ใหเด็กประดิษฐเครื่องดนตรีตามความสนใจ และใหเด็ก 3. วัสดุสําหรับตกแตง
พอใจเสียงที่เกิดขึ้น
สรางสรรคสิ่งสวยงาม นําเครื่องดนตรีไปเลนได
ขวดใหสวยงาม ไดแก
- ตกแตงขวดให
กระดาษสี เลื่อม ลูกไม
สวยงาม
ไหมพรม สติกเกอร ผา
4. กาว
เด็กสนใจวาดภาพเพื่อ การสรางผลงานตาม 1. การวาดภาพ
1. กระดาษ
กิจกรรมที่ 2 "วาดภาพตกแตงเนื้อเพลงยิ้มสู"
นํามาตกแตงเนื้อเพลง ความคิดของตนเอง
2. การตัดกระดาษ
2. สีเทียน
1. ชี้ใหเด็กดูชารทเพลงยิ้มสูซึ่งมีแตขอความ และขอให
ยิ้มสู
เพื่อตกแตงขอความที่ 3. การแสดงความคิด เด็กชวยกันวาดภาพและตัด แลวนํามาติดตกแตงเนื้อเพลง 3. สีไม
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
ตรวจผลงานของเด็ก

ตรวจผลงานของเด็ก

ประทับใจ

สรางสรรคผานภาพ
ใหนามองยิ่งขึ้น
4. การชื่นชมและ
2. ใหเด็กทํางานตามความสนใจ
สรางสรรคสิ่งสวยงาม

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กสนุกกับการวาด
การพยายามวาดภาพ 1. การวาดภาพ
ภาพดวยวิธีการใหม
ในขณะที่ปดตาโดย
2. การทําสิ่งใหมที่
ไมใหภาพที่วาตก
สนุกและทาทาย
ขอบกระดาษ และเปน
ภาพที่สื่อใหผูอื่นเขาใจ
ได

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 "ปดตาวาดภาพ"
1. ใหเด็กเลนสมมติเปนคนตาบอดโดยการใชผาปดตา
แลวพยายามวาดภาพที่ตองการอยางอิสระโดยไมตก
ขอบกระดาษ
2. นําภาพมาสงครู ตั้งชื่อภาพ และใหครูเขียนคําบรรยาย
ตามคําพูดของเด็ก

4. กรรไกร
5. กาว
6. ชารทเพลงยิ้มสู

สื่อ
1. กระดาษ
2. สีเทียน
3. ผาปดตา

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 11.2 แสดงทาทางตามความคิดของตนเอง (11.2.1 แสดงทาทางตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กแสดงทาทางการ
ความพึงพอใจใน
1. การเลนเครื่องดนตรี 1. จัดพื้นที่ใหเด็กนําเครื่องดนตรีที่ประดิษฐมาเลน
1. เครื่องดนตรีอยางงาย
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมขณะ
วาดภาพ

การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของ

เคลื่อนไหว
ผลงานของตนเองและ งายๆ
ประกอบกับการรองเพลงหรือแสดงทาทางการ
จัดใสในตะกราไว
เด็กขณะรวมกิจกรรม
ประกอบการเลน
ผูอื่น
2. การแสดงปฏิกิริยา เคลื่อนไหว
2. เครื่องดนตรีที่เด็ก
ดนตรีอยางสนุกสนาน
โตตอบเสียงดนตรี
2. จัดเครื่องดนตรีอยางงายใสตะกรามาวางไวเพิ่มเติม
ประดิษฐดวยตนเอง
3. การรองเพลง
3. ใหเด็กเลือกเลนอยางอิสระ
กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเลนเกมจับคูเสียงที่ การนํากระปองที่มี
1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมจับคูเสียงที่
สังเกตการเลนเกม
- หยิบตะกราเกมมาวาง
หยิบกระปองทั้งหมดออกมาดานขาง เหมือนกัน
เหมือนกันได
เสียงเหมือนกันมาคูกัน การศึกษา
การศึกษาของเด็ก
- หยิบกระปองที่คาดแถบสีมวงมาวางเรียงกันตาม
4 คู
2. การจับคูเสียงที่
แนวตั้งที่ดานหนา
เหมือนกัน
- หยิบกระปองที่คาดแถบสีชมพูขึ้นมา 1 กระปอง ดวย
มือขวาเขยาขางๆ หู ฟงเสียง
- หยิบกระปองที่คาดแถบสีมวงกระปองที่ 1 ดวยมือซาย
เขยาขางๆ หู เขยากระปองที่อยูดานขวาอีกครั้ง หาก
เหมือนกันใหพยักหนา และวางคูกัน หากไมเหมือนกัน
ใหสายศีรษะแลววางกระปองแถบสีมวงลงที่เดิม และหยิบ
กระปองแถบสีมวงลําดับถัดไปมาดําเนินการเชนเดิม จน
จับคูไดทั้งหมด
- ใชมือซายหยิบกระปองแถบสีมวง มือขวาหยิบ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กระปองแถบสีชมพูคูที่ 1 ขึ้นมาเขยาดานซายกอนแลว
เขยาดานขวา พยักหนา ดําเนินการตามลําดับจนครบ
- เก็บกระปองทั้งหมดเรียงในตะกราและนําไปเก็บที่เดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ
กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.1 โยนลูกบอลไปขางหนาได /2.2.2 รับลูกบอลโดยไมใชลําตัวชวย)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กรับลูกบอลดวย 1. การรับลูกบอล
การเลนลูกบอล
1. ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายดวยการสะบัดมือ เทา หมุน ลูกบอล 6 ลูก
มือทั้งสองได
2. การโยนลูกบอลไป
ไหล ยืนปลายเทา กระโดด เพื่ออบอุนรางกาย
2. เด็กโยนลูกบอลไป ขางหนา
2. ใหเด็กจัดกลุมๆ ละ 5-6 คน รับลูกบอลไปกลุมละ 1 ลูก
ขางหนาได
ยืนเปนวงกลม เลนโยนและรับลูกบอลดวยกัน

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
สังเกตการโยน-รับลูก
บอลของเด็ก

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1/1 ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2555
หนวยหนูรักในหลวง เรื่อง ในหลวงในดวงใจ
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมเสริมประสบการณ (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
ผูสอน ครูนฤมล เนียมหอม
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่
3.1 แสดงออกทางอารมณอยางเหมาะสมกับวัยและสถานการณ (3.1.2 แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ)
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นได)
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 7.2 มีสัมมาคารวะ และมารยาทตามวัฒนธรรมไทย (7.2.1 แสดงความเคารพไดอยางเหมาะสม)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กยืนตรงเมื่อได
เนื้อหา
ขั้นนํา
1. การอานที่สื่อ
1. หนังสือเรื่องฉันรักใน สังเกตพฤติกรรมเด็ก
ยินเพลงสรรเสริญพระ 1. ทุกคนยืนตรง
1. ครูอานหนังสือเรื่องฉันรักในหลวงใหเด็กอานตาม
ความหมายตอเด็ก
หลวง
ขณะรวมกิจกรรมถวาย
บารมี
เพื่อแสดงความเคารพ 2. การรองเพลง
ขั้นสอน
2. ชารทเพลงสรรเสริญ พระพi
2. เด็กรวมกิจกรรม
เมื่อไดยินเพลง
3. การปฏิบัติตาม
2. บอกเด็กวานอกจากเราจะแสดงความรักตอในหลวงได พระบารมี
ถวายพระพรดวยความ สรรเสริญพระบารมี
วัฒนธรรม
ดวยการทําความดีตามที่ในหลวงสอนแลว วันนี้เราจะทํา 3. เทียนซึ่งมีถาดรอง
ตั้งใจ
2. กิจกรรมถวายพระ 4. การรักษาความ
กิจกรรมถวายพระพรดวยกัน
น้ําตาเทียน
พรจัดขึ้นเพื่อแสดง
ปลอดภัยของตนเอง
3. ทบทวนเรื่องการแสดงความเคารพตอในหลวงดวยการ 4. พระบรมฉายาลักษณ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ความรักของเด็กที่มีตอ และผูอื่น
ในหลวง
5. การรวมกิจกรรม
แนวคิด
ของระดับชั้น
เรารักในหลวง
กิจกรรมเสริมประสบการณ [ตอ] (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ

ถวายความเคารพ ครูสาธิตใหเด็กดูและใหเด็กปฏิบัติตาม
4. อานเพลงสรรเสริญพระบารมีใหเด็กอานตาม ทบทวน
เรื่องการยืนตรงเมื่อไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืน
ตรงและรองเพลงรวมกัน
กิจกรรม
5. บอกเด็กเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรซึ่งตองถือเทียน
ตั้งตรง ยืนนิ่งเพื่อไมใหเปลวไฟหรือน้ําตาเทียนถูกมือของ
ตนเองและผูอื่น
6. พาเด็กไปรวมกิจกรรมถวายพระพรรวมกับนักเรียนชั้น
อนุบาลทั้ง 5 หอง โดยมีลําดับกิจกรรมดังนี้ - นักเรียน
ทั้งหมดเขาแถวตอหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- ถวายความเคารพ
- ตัวแทนเด็กแตละหองถวายพานพุมดอกพุทธรักษา
- จุดเทียนชัยถวายพระพร รองเพลงสดุดีมหาราชา และ
เพลงสรรเสริญพระบารมี
- ถวายความเคารพ
ขั้นสรุป
7. เด็กและครูกลาวคําถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”
รวมกัน

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
5. เครื่องขยายเสียง

สื่อ
6. ไฟลเพลงสดุดีมหาราชา และเพลง
สรรเสริญพระบารมี
7. พานพุมดอก
พุทธรักษาผลงานของ
เด็ก

การประเมินผล

มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.2 สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.2 แสดงทาทาง /เคลื่อนไหว ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี)
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [ตอ] (เวลา 9.00 – 9.30 น.)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กทําทาทางประกอบ 1. ความไพเราะของ
1. การฟงเพลง
1. ครูกลาววา "ความรักของในหลวงอยูในดวงใจครู แลว 1. เครื่องขยายเสียง
สังเกตพฤติกรรมเด็ก
เพลงตามครูได
เพลง
2. การมีปฏิกิริยา
อยูในดวงใจหนูหรือเปลา ครูมีเพลงเพราะชื่อเพลงใน
2. ไฟลเพลงในหลวงใน ขณะทําทาทางประกอบ
2. การทําทาทาง
โตตอบเสียงดนตรี
หลวงในดวงใจ เราจะมาหัดรองและทําทาทางประกอบ
ดวงใจ
เพลง
ประกอบเพลง
3. การเคลื่อนไหวอยู เพลงดวยกัน ตอหนาพระรูปของในหลวงที่หองเรา"
กับที่และการ
2. เปดเพลงในหลวงในดวงใจพรอมกับทําทาทาง
เคลื่อนไหวเคลื่อนที่
ประกอบเพลงรวมกับเด็ก 2-3 รอบ
หมายเหตุ เพลง
“ในหลวงในดวงใจ”
ใครที่สอนใหเรายิ้มสู ไดเรียนไดรูความพอดี
ไดภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี อยูดีกินดีเรื่อยมา
ใครที่เปนรมโพธิ์รมไทร เขาใจและเขาถึงพัฒนา
ปดทองขางหลังองคพระปฏิมา จะเหนื่อยจะลาไมเคยทอใจ
** นี่คือปณิธานที่หาญมุง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส
เราตางก็รูกันอยูแกใจ จะมีใครรักเราไดเทานี้
นี่คือในหลวงในดวงใจ ที่ทําใหเราคนไทยยิ้มไดอยางวันนี้
เย็นศิระพระบริบาลใตรมพระบารมี ไมมีคําใดจะตรงกับใจยิ่งกวานี้ เรารักในหลวง **
พอคือแกวตาขวัญใจ จะเทิดจะทูนไวเหนือชีวัน
พอเปนดั่งแสงเทียนในดวงใจนิรันดร และยังคงเปนมิ่งขวัญตลอดไป
**..................................................** คนไทยรักในหลวง
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ใชมือไดอยางคลองแคลว (2.2.3 เขียนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมได / 2.3.4 ตัดกระดาษตามแนวเสนได)
กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น (3.2.2 พึงพอใจในตนเอง และชื่นชมความสามารถหรือผลงานของตนเองและผูอื่นไดบาง )
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.2 รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ)
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สนใจ และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.1.1 สนใจและมีความสุขในการชม / ทํางานศิลปะ)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว (5.2.1 สรางสรรคผลงานศิลปะ)
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 11.1 ทํางานศิลปะตามความคิดของตนเอง (11.1.1 สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางอิสระ)

จุดประสงค
เด็กถายทอดความคิด
ดวยการวาดภาพได

1. เด็กตัดกระดาษตาม
แนวเสนได
2. เด็กสนใจคัดลอก
ตัวอักษรตามแบบ

สาระการเรียนรู
กิจกรรม
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
การวาดภาพเปนวิธี
1. การวาดภาพ
กิจกรรมที่ 1 “วาดภาพในหลวงในดวงใจ”
หนึ่งที่สื่อสารกับผูอื่น 2. การชื่นชมและ
1. ใหเด็กวาดภาพในหลวง ในหัวขอ "ในหลวงในดวงใจ”
ได
สรางสรรคสิ่งสวยงาม 2. ใหเด็กวาดภาพตามหัวขอที่กําหนด และนํามาสงครู
3. ครูสนทนากับเด็กเด็กเพิ่มเติมวาในหลวงทรงทําอะไร
เพื่อเราบาง และเขียนบันทึกตามคําพูดเด็ก
1. การใชกรรไกรตัด 1. การตัดกระดาษ
กิจกรรมที่ 2 "การดครอบครัวรักในหลวง"
กระดาษ
2. การวาดภาพ
1. สาธิตวิธีการทําการดครอบครัวรักในหลวงดวยการตัด
2. การเขียนดวยการ
3. การเขียนที่สื่อ
กระดาษที่พับไวตามแนวเสนที่กําหนด กางกระดาษออก
คัดลอกตัวอักษรตาม ความหมายกับเด็ก
จะไดรูปคน 3 คนตอกัน วาดรูประบายสีใหมีหนาตาและ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

สื่อ

การประเมินผล

1. สีเทียน
2. กระดาษ

ตรวจผลงานการวาด
ภาพและการบรรยาย
ภาพของเด็ก

1. กระดาษที่พับไว 3
ทบ ลากเสนเปนรูปคน
2. สีเทียน
3. กาว

ตรวจผลงานการตัด
กระดาษและการเขียน
ของเด็ก

แบบ

4. การชื่นชมและ
เสื้อผา นําไปติดในกระดาษการดสี เขียนคําวาเรารักใน
สรางสรรคสิ่งสวยงาม หลวงไว และติดไวใหดูเปนตัวอยาง
2. ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ นําการดมาจัด
แสดงไวที่บอรดหนาหองเรียน

กิจกรรมสรางสรรค (เวลา 9.30 – 10.00 น.) [ตอ]
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กมีความสุขกับการ การวาดภาพเปนงานที่ 1. การวาดภาพ
2. การชื่นชมและ
ทํางานศิลปะ
ไดถายทอดความคิด
อยางเพลิดเพลิน และ สรางสรรคสิ่งสวยงาม
ทําใหไดชิ้นงานที่
สวยงาม

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 “วาดภาพสีน้ํา”
1. ใหเด็กวาดภาพดวยสีน้ําตามความสนใจ
2. ใหเด็กนํางานมาสงครูและบรรยายสิ่งที่ตนวาด
3. ใหเด็กนําผลงานไปจัดแสดง

4. กระดาษการดสี

สื่อ

การประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมของ
1. กระดาษ
2. สีน้ํา
เด็กขณะวาดภาพ
3. พูกัน
4. กระดานขาตั้งสําหรับ
วาดภาพ

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
ตัวบงชี้ที่ 9.1 สนทนาโตตอบ และเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ (9.1.1 สนทนาโตตอบ / เลาเรื่องดวยประโยคอยางตอเนื่อง)
ตัวบงชี้ที่
9.2 อานเขียนภาพและสัญลักษณไดเหมาะสมตามวัย (9.2.1 มีความรูเบื้องตนในการใชหนังสือ / 9.2.2 มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษร)
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ตัวบงชี้ที่ 12.1 สนใจเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว (12.1.1 รวมกิจกรรมการเรียนรูดวยความสนใจ /12.1.2 มีนิสัยรักการอาน และมีความสนใจในการอานเขียน)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กสนใจและมีนิสัย การอานโดยการ
1. การอานที่สื่อ
1. ใหเด็กเลนสมมติเปนครูและนักเรียน โดยครูอาน
1. หนังสือเลมใหญเรื่อง สังเกตและบันทึก
รักการอาน
คาดคะเนจากสิ่งชี้แนะ ความหมายกับเด็ก
หนังสือเลมใหญเรื่องฉันรักในหลวง ใหนักเรียนอาน
ฉันรักในหลวง
พฤติกรรมของเด็กขณะ
2. เลนสมมติ
หนังสือเลมเล็กตามครู
2. กระดานขาตั้ง
รวมกิจกรรม
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

2. ใหเด็กเลนตามความสนใจ

3. หนังสือนิทานเลมเล็ก
เรื่องฉันรักในหลวง 5
เลม

กิจกรรมเกมการศึกษา (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
มาตรฐานที่ 4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบงชี้ที่
4.1 มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ (4.1.1 เก็บของเลน ของใชเขาที่ได)
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมตามวัย
ตัวบงชี้ที่ 10.1 มีความคิดรวบยอดในการเรียนรูสิ่งตางๆ (10.1.1 จําแนกสิ่งของไดตามสี รูปทรง และขนาด / 10.1.4 แสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได )
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สือ่
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
เด็กเลนเกมภาพตัดตอ การสังเกตภาพยอยๆ 1. การเลนเกม
1. ครูสาธิตวิธีการเลนเกมการศึกษา ดังนี้
เกมภาพตัดตอ 10 ชิ้น
สังเกตการเลนเกม
10 ชิ้นได
นํามาประกอบกันจน การศึกษา
- หยิบถาดใสภาพตัดตอมาวางไวดานหนา
การศึกษาของเด็ก
เปนภาพใหญ
2. การสังเกต
- หยิบชิ้นสวนของภาพออกมาวางไวดานขางถาดภาพ
- นําชิ้นสวนของภาพมาเรียงตอกันในถาดภาพจนเปน
ภาพที่สมบูรณ
- นําถาดภาพไปวางเก็บไวที่ชั้นตามเดิม
2. ใหเด็กเลือกเลนเกมการศึกษาตามความสนใจ
กิจกรรมกลางแจง (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 1 รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบงชี้ที่
1.1 มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (1.1.1 น้ําหนักสวนสูงตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต)
ตัวบงชี้ที่
1.2 รูจักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (1.2.3 ระมัดระวังตนเองไมใหเกิดอันตราย)
มาตรฐานที่ 2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

ตัวบงชี้ที่
2.1 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี (2.1.1 วิ่งและหยุดไดโดยไมเสียการทรงตัว )
มาตรฐานที่ 5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
ตัวบงชี้ที่
5.3 รักการออกกําลังกาย (5.3.1 สนใจและมีความสุขในการชม/ เลน/ ออกกําลังกาย)
กิจกรรมกลางแจง [ตอ] (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
มาตรฐานที่ 8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวบงชี้ที่
8.1 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได (8.1.1 รอคอยตามลําดับกอน-หลังได / 8.1.2 เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได)
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ปฏิบัติตนเบื้องตนในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( 8.2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได)
สาระการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
สื่อ
การประเมินผล
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. เด็กสนุกสนานกับ 1. วิธีการเลนวาว
1. การเลนมากาน
1. แนะนําวาว และวิธีการเลนใหแกเด็ก
1. วาวสําหรับเด็ก (สาย สังเกตพฤติกรรมขณะ
การเลนแบบไทย
2. การวิ่ง การปนปาย กลวย
2. แบงเด็กเปน 2 กลุม ใหแตละกลุมยืนอยูหัวถนนและ
เชือกสั้น มีไมถือ)
เลนวาวและเลนสนาม
2. เด็กไดเลนออกกําลัง การโหน การลื่นจากที่ 2. การเลนเครื่องเลน ปลายถนน
2. เครื่องเลนสนาม
กาย
สูง เปนสิ่งที่
สนาม
3. ใหเด็กที่ยืนดานหนึ่งวิ่งถือสายวาวไปอีกฝงหนึ่งแลวสง
สนุกสนาน
วาวใหเด็กที่ยืนรอวิ่งกลับไป
4. ใหเด็กเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

กิจกรรมเสรี (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
จุดประสงค
1. เด็กใชหนังสือได
อยางเหมาะสม
2. เด็กสนใจกิจกรรม
การอาน/เขียน

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

สาระการเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. การใชหนังสือ
1. การวางแผน
- การถือหนังสือ
ตัดสินใจเลือก
- การเปดหนาหนังสือ 2. การเชื่อมโยงภาพ
- อานจากหนาซายไป ภาพถายกับเหตุการณ
ขวา
จริง
2. ตัวอักษรและ
3. การอาน/เขียนหลาย
ขอความ
รูปแบบผาน
- ภาพและขอ
ประสบการณที่สื่อ
ความสัมพันธกัน
ความหมายกับเด็ก
- การตอบสนองตอ
4. การสังเกตการ
ตัวอักษรที่กลับทิศทาง เปลี่ยนแปลงของฤดู
- คําวา "ในหลวง"
และ "พอ"

การจัดมุมประสบการณ

การประเมินผล

มุมหนังสือและมุมเขียน
1. จัดหนังสือเรื่องพระราชาผูเปนหนึ่งในโลกไวที่ตั้งหนังสือหลักของหนวย ติด
สัญลักษณเพื่อการจัดเก็บเปนภาพปกหนังสือประกอบชื่อหนังสือ
2. จัดหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวที่ชั้นโชวหนังสือโดยติด
สัญลักษณการจัดเก็บเปนภาพปกหนังสือประกอบชื่อหนังสือ ประกอบดวย
- ฉันรักในหลวง
- บานพอ
- น้ําพระทัยในหลวง
- พระราชาบนดาวสีเขียว
- เทพธิดาขาว
- หยดน้ําผจญภัย
- เมฆนอยขี้เหงา
- นกนอยแกะรอยน้ําฝน
- เพื่อนของฉันเปนคนตาบอด
3. จัดหนังสือที่เกี่ยวกับพอไวที่ชั้นโชวหนังสือโดยติดสัญลักษณการจัดเก็บเปนภาพ
ปกหนังสือประกอบชื่อหนังสือ 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
เลมมีสัญลักษณติดไวที่ปกหลังตรงตามกลองที่เก็บ
จุดประสงค

1. เด็กเลนรวมกับ
เพื่อนได
2. เด็กพยายาม

สาระการเรียนรู
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ

1. ทักษะการเลน
รวมกับผูอื่น
2. การจัดการกับ

1. การเลนรายบุคคล
การเลนเปนกลุม
2. การเลียนแบบการ

การจัดมุมประสบการณ

การประเมินผล

มุมหนังสือและมุมเขียน (ตอ)
4. ติดชารทเพลงองคพระประมุข เพลงฉันคือเมฆ เพลงยิ้มสู และเพลงในหลวงใน
ดวงใจ หลังจากใชสอนในแตละวันไวในระดับสายตาเด็ก
5. เพิ่มบัตรคําศัพท "ในหลวง" และ "พอ" ไวในตระกราบัตรคํา
6. ติดภาพในหลวงที่เด็กนํามา จัดวางปฏิทินตั้งโตะที่มีภาพพระราชกรณียกิจใหเด็ก
หยิบดูไดตามความสนใจ
7. จัดวางดินสอแทงจัมโบ ไมบรรทัด ตรายางสัญลักษณ ตรายางวันที่ และกระดาษ
โนตขนาดตางๆ ไว
8. จัดวางใบลงชื่อเด็กมาโรงเรียนไว โดยเปลี่ยนทุกวัน และกระตุนใหเด็กลงชื่อทุกวัน
ที่มาโรงเรียน
9. จัดวางสมุดบันทึกการอานไว กระตุนใหเด็กบันทึกทุกวันหลังจากอานหนังสือแลว
10. ติดรายงานสภาพอากาศประจําวันไว และใหเด็กสังเกตและเปลี่ยนแผนปาย
รายงานสภาพอากาศเปนประจํา
11. จัดบรรยากาศใหอบอุนสบายนาเขาไปอาน/เขียน
สังเกตและบันทึก
มุมบาน
1. จัดใหมีอุปกรณสําหรับเลนสมมติ เชน ตุกตาเด็ก ที่นอนตุกตา เคานเตอรเตา หมอ พฤติกรรมการเลน
กระทะ จาน ชาม ชอน สอม ครก ชุดน้ําชา ของเลนผาและไมสําหรับเลนสมมติเปน รวมกับเพื่อนและ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

แกปญหาในการเลน
ดวยตนเอง

จุดประสงค
เด็กเลนของเลนที่จัด
วางไวไดถูกตอง

1. เด็กสรางผลงาน
อยางอิสระได
2. เด็กเลนรวมกับ
เพื่อนได
3. เด็กพยายาม
แกปญหาในการเลน
ดวยตนเอง

ปญหา

กระทําตางๆ
อาหาร กระจก เครื่องแตงกาย
3. การแกปญหาในการ 2. จัดวางขวดของใชของคุณพอ (จากทางบานของเด็ก) เชน ขวดครีมโกนหนวด ครีม
เลน
ลางหนาผูชาย กระปองแปงเย็น ชุดทํางาน หมวก รองเทาของคุณพอ ฯลฯ
3. จัดบรรยากาศคลายบาน ใหเด็กเลือกเขาไปเลนสมมติตามความสนใจ
สาระการเรียนรู
การจัดมุมประสบการณ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. การสรางผลงาน
1. การเลนรายบุคคล มุมของเลน
ดวยการตอพลาสติก และการเลนเปนกลุม 1. จัดวางของเลนตอไปนี้ไวในตะกรา วางไวที่ชั้นที่เด็กหยิบใชและเก็บไดดวยตนเอง
สรางสรรค
2. การตอของ บรรจุ
- ตัวตอพลาสติกสรางสรรค
- เกมจับคูตัวเลขกับจํานวน
2. การรอยอิสระ และ เท แยกชิ้นสวน
- ชุดรอยลูกปดขนาดกลาง
- ภาพตัดตอ 8 ชิ้น 10 ชิ้น และ 12 ชิ้น
รอยตามแบบ
3. การสํารวจและ
- ชุดตัวตอตนไม
- ฝาขวดขนาดตางๆ
3. การเรียงลําดับขนาด อธิบายความเหมือน
- พีรามิดเรียงลําดับขนาดใหญเล็ก
- เกมการศึกษา
4. จํานวนและตัวเลข ความตางของสิ่งตางๆ 2. ใหเด็กเลือกเลนตามความสนใจ อาจเลนบนพรมหรือหยิบมาเลนบนโตะก็ได
5. การสังเกต การ
4. การเปรียบเทียบ
จําแนก การ
5. การเรียงลําดับ
เปรียบเทียบ
6. การนับ
1. การสรางผลงาน
1. การตอและแยก
มุมบล็อก
ดวยการตอบล็อก
ชิ้นสวน
1. จัดบล็อกไมขนาดมาตรฐาน ทอนไมรูปทรงอิสระ ไวที่ชั้นวาง โดยแบงตามรูปราง
2. ทักษะการเลน
2. การสังเกตสิ่งตางๆ ของบล็อก ติดสัญลักษณเปนภาพโครงรางของบล็อกไวเพื่อการจัดเก็บ
รวมกับผูอื่น
จากมุมมองที่ตางๆ กัน 2. จัดของเลนประกอบ ไดแก ตุกตาสัตวนุมนิ่ม รถไมชุดกอสราง ตุกตาคนตัวเล็ก
3. การจัดการกับ
3. การเลนรายบุคคล ตุกตาสัตว ตนไม โดยเพิ่มตุกตาผูชายซึ่งเปนตัวแทนของพอไว
ปญหา
การเลนเปนกลุม
3. ใหเด็กเลือกเขาไปเลนตอบล็อกขนาดใหญที่พรมที่ปูไวตามความสนใจ
4. การแกปญหาในการ 4. จัดบล็อกไมขนาดเล็กใสตะกราไว แลวนํามาจัดวางที่โตะ จํานวน 2 ตะกรา ใหเด็ก
เลน
เลือกเลนตอบล็อกที่โตะที่จัดไวตามความสนใจ
** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

พฤติกรรมการแกปญหา
ของเด็ก

การประเมินผล
สังเกตและบันทึกการ
เลนของเลนของเด็ก

1. สังเกตผลงานการตอ
บล็อกของเด็ก
2. สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเลน
รวมกับเพื่อนและ
พฤติกรรมการแกปญหา
ของเด็ก

จุดประสงค
1. เด็กสนใจสังเกต
สํารวจ และทดลอง
2. เด็กตั้งคําถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่จัดไว

สาระการเรียนรู
การจัดมุมประสบการณ
สาระที่ควรเรียนรู
ประสบการณสําคัญ
1. คุณสมบัติของสิ่ง
1. การรูจักสิ่งตางๆ
มุมวิทยาศาสตร
ตางๆ ที่นํามาจัดแสดง โดยใชประสาทสัมผัส 1. จัดวางของเลนตอไปนี้ไวในตะกรา วางไวที่ชั้นที่เด็กหยิบใชและเก็บไดดวยตนเอง
2. การถามคําถามใน 2.การสังเกตและ
- ธัญพืชชนิดตางๆ แยกแตละชนิดใสขวดใสเล็กๆ มีปายชื่อกํากับใสรวมในตะกรา
สิ่งที่สนใจ สงสัย
อธิบายความเหมือน
- เมล็ดและฝกสะบา ลูกยางปา เมล็ดยางพารา ลูกหวาย ฯลฯ
ความตางของสิ่งตางๆ
- แวนขยาย
3. การทดลอง และการ - เครื่องกรองน้ําอยางงาย และแผนภาพแสดงการทําเครื่องกรองน้ํานี้ดวย
คาดคะเนสิ่งตางๆ
- ดินเหนียว ดินรวน ดินปนทราย ใสภาชนะใส ใสรวมในถาดเดียวกัน
4. การใชและการ
- ขาวเปลือก ขาวสาร ขาวเหนียว ขาวสวย และขาวตม ใสถวยเล็กๆ รวมใสถาดไว
อธิบายสิ่งตางๆ
โดยนําเกมจับคูภาพกับคําขาวชนิดตางๆ มาวางไวคูกัน (จัดในวันที่เรียนเรื่องเสนทาง
ของขาวและโครงการพันธุขาวพระราชทาน)
2. ใหเด็กเลือกเลนตามความสนใจ

** ตัวอยางงานของ อาจารย ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุงมหาเมฆ **

การประเมินผล
1. สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเลนของ
เด็ก
2. สนทนาและบันทึก
คําถามของเด็ก

