
 

การดม (จมูก) 

การปฏิบติัตอ่ผูอ่ื้น 

หน่วยที ่ 1  ตัวเรา 

การไดย้นิ (หู) 

การดูแลระมดัระวงั       
อุบติเหต ุ

ส่ิงท่ีเป็น
อนัตรายต่อ

ชีวติ 

 
 
 

ค าอธิบาย 
ชุดแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์  ชั้นอนุบาลปีท่ี  2  หน่วย  ตวัเรา  เป็นแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์   

ท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กมีความเขา้ใจในตวัเองไดดี้ยิ่งข้ึน  นกัเรียนไดรู้้จกัร่างกายของตนเอง วิธีการรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรง มีสุขภาพดี ร่างกายเจริญเติบโต มีน ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ รู้จักการรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย การช่วยเหลือตนเองโดยการท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเอง  เช่น  การแต่งตัว   อาบน ้ า   แปรงฟัน   การ
รับประทานอาหาร      มีคุณธรรม   จริยธรรม   และมารยาทไทย  รู้จกัการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ดว้ยความคิด
ของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ และยินดีช่วยเหลือทุกคนดว้ยความ
เตม็ใจ มีความภูมิใจ  ท่ีเป็นคนไทยและประพฤติตนเป็นคนดี    
 
ผงัวเิคราะห์มโนทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ความภูมิใจ 

 

    รูปร่างลกัษณะ 

   ท่ีโรงเรียน 
   ท่ีบา้น 

 การช่วยเหลือตนเอง 

 มารยาทและ
ความเป็นไทย 

ขอบคุณ 
ขอโทษ 

กฏระเบียบต่างๆ 

ตวัเรา 

เสียใจ 

โกรธ 
 

ความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดความรู้สึก 

ค 
   เหน่ือย 

 

ดีใจ 

การเห็น (ตา) 

การสมัผสั (มือ) 
 

  มีเมตตา ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

    การรอคอย 

   การแบ่งปัน 

เพศ ช่ือ-นามสกลุ 

คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

ประสาทสมัผสัทั้ง 5 

การชิมรส (ปาก) 

อวยัวะและหนา้ท่ี 

อาย ุ



 
ระยะเวลาเรียน    

4  สปัดาห์ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  รู้วธีิปฏิบติัตนใหมี้สุขภาพพลานามยัดี 
2.  ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดดี้ทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 
3.  บอกความสามารถของตนเองในการกระท าส่ิงต่างๆ ได ้
4.  รู้วธีิอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
5.  ฝึกทกัษะการสงัเกต  เปรียบเทียบ  จดัหมวดหมู่  โดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 
6.  บอกความเหมือน  ความต่างของส่ิงต่างๆ  โดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 
7.  บอกส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวติ  และวธีิดูแลป้องกนัได ้
8.  ฝึกทกัษะการคิดหาเหตุผล 
9.  ปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพ่ือนๆ ได ้ โดยใหรู้้จกัการรอคอย  เสียสละ  การใหอ้ภยั  และการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

  10.  สงัเกตส่ิงท่ีขาดหายและเพ่ิมข้ึนมา  หรือผิดปกติได ้
11. มีความรู้สึกท่ีดีต่อตวัเองและผูอ่ื้น 
 
   

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
เด็กควรรู้จกัช่ือ นามสกลุ  รูปร่าง  หนา้ตาของตน  รู้จกัอวยัวะต่างๆ  และวธีิการรักษาร่างกายใหส้ะอาด  

ปลอดภยั มีสุขภาพอนามยัท่ีดี เรียนรู้ท่ีจะเล่นดว้ยตนเองคนเดียวหรือกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนรู้ท่ีจะแสดงความ    
คิดเห็น  ความรู้สึก และแสดงมารยาทท่ีดี  ทั้งน้ีเม่ือเด็กมีโอกาสเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองแลว้  เด็กควรจะเกิด
แนวคิดดงัน้ี 

-  ฉนัมีช่ือตั้งแต่เกิด  ฉนัมีเสียง  รูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนใคร  ฉนัภูมิใจท่ีเป็นตวัฉนัเอง  เป็นคนไทยท่ีดี 
มีมารยาท  มีวนิยั  รู้จกัแบ่งปัน  ท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง  เช่น แต่งตวั  แปรงฟัน  รับประทานอาหาร เป็นตน้ 

-  ฉนัมีอวยัวะต่างๆ เช่น  ตา  หู  จมูก  ปาก  ขา  มือ  ผม  น้ิวมือ  น้ิวเทา้ เป็นตน้ และฉนัรู้จกัวธีิการรักษา
ร่างกายใหส้ะอาด  ปลอดภยั  มีสุขภาพท่ีดี  ฉนัตอ้งรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  ออกก าลงักาย  และพกัผอ่น 
เพ่ือใหร่้างกายเจริญเติบโต 

-  ฉนัเรียนรู้ขอ้ตกลงต่างๆ รู้จกัระมดัระวงัรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้นเม่ือท างาน  เม่ือเล่น
คนเดียวหรือเล่นกบัผูอ่ื้น 

-  ฉนัอาจรู้สึก เช่น ดีใจ   เสียใจ   โกรธ   เป็นตน้  แต่ฉันเรียนรู้ท่ีจะแสดงความรู้สึกในทางท่ีดี  และเม่ือ
ฉนัแสดงความคิดเห็น  หรือท าส่ิงต่างๆ ดว้ยความคิดของตนเอง  แสดงวา่ฉันมีความคิดสร้างสรรค ์ ความคิดของ
ฉนัเป็นส่ิงท่ีส าคญั  และคนอ่ืนก็มีความคิดท่ีดีเหมือนฉนัเช่นกนั 
 
 
 
 



 
สาระการเรียนรู้ 

  1.  ตวัฉนั 
  2.  อายขุองฉนั 
  3.  อวยัวะต่างๆของร่างกาย 
  4.  ตาของฉนั 
  5.  หูของฉนั 
  6.  มือของฉนั 
  7.  จมูกของฉนั 
  8.  ปากของฉนั 
  9.  ฟันและล้ินของฉนั 
10.  สุขภาพอนามยัดี 
11.  การรับประทานอาหาร 
12.  การออกก าลงักาย 
13.  การพกัผอ่น 
14.  การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
15.  การดูแลป้องกนัอุบติัเหตุและส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวติ 
16.  การช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 
17.  มารยาทไทยและความเป็นไทย 
18.  คุณธรรมและจริยธรรม 
19.  การแสดงความคิด 
20.  อารมณ์ต่างๆ  ของฉนั 

กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นักเรียนได้พฒันาทักษะการเรียนรู้  การท างาน          

ร่วมกนั  ฝึกการคิด  ฟัง  พดู  สงัเกต  ตลอดจนการแกปั้ญหาโดยใหน้กัเรียนนัง่กบัพ้ืนเป็นวงกลมหรือตวั  U  ครูกบั
นกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนั กิจกรรมเสนอแนะมีดงัต่อไปน้ี 

     -  การเล่านิทาน  :  ครูเล่านิทาน  หลงัจากนั้นมีการถามเก่ียวกบันิทาน  หรือให้บอกความรู้สึก /         
ความคิดเก่ียวกบันิทานท่ีเล่าใหฟั้ง  

     -  การสนทนา  :  ใหน้กัเรียนดูภาพ  พดูและคุยเก่ียวกบัภาพ  และใชค้  าถามแบบปลายเปิด  ใหน้กัเรียน
แสดงความคิดเห็น  เปรียบเทียบจากการดูภาพ  (ครูหรือนกัเรียนน ามา)  สนทนาเก่ียวกบัภาพ  เปิดโอกาสใหทุ้กคน
ไดถ้าม-ตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัเรา ร่างกาย อาหาร การพกัผอ่น และการรักษาสุขภาพ 

     -  การปฏิบัติจริง :  ให้นักเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม โดยการปฏิบติัจริง เช่น การจดักลุ่ม การจัด
ประเภท การเพาะปลูก  การท าอาหาร ฯลฯ  ให้นักเรียนฝึกช่วยตนเองในการรักษาความสะอาดร่างกาย  เช่น          
ลา้งมือ แปรงฟัน  การรับประทานอาหาร  การยกส่ิงของ  การหยิบส่ิงของ  การเขา้แถวรับถาดอาหาร  การเขา้แถว
เคารพธงชาติ  การเขา้หอ้งน ้ า  การนอนพกัผอ่น  การด่ืมน ้ า-นม เป็นตน้ 

 -  การท าโครงงาน  :  โครงงานหน่วยตวัเรา 
 

 



 
2.  กจิกรรมดนตรี  การเคลือ่นไหวและจงัหวะ 

                 กิจกรรมดนตรี  การเคล่ือนไหวและจงัหวะ  เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนเคล่ือนไหว  โดยคิดท่าทางข้ึนเอง  
อาจจะใชอุ้ปกรณ์ประกอบได ้  เช่น  ห่วงหวาย  แถบผา้  กระดาษ  ริบบ้ิน  เป็นตน้  โดยใหน้กัเรียนเคล่ือนไหว 
อยา่งอิสระ  เคล่ือนไหวเป็นวงกลม  หรือกระจายภายในหอ้งเรียน  หรือกระจายเป็นคู่ๆ   สร้างบรรยากาศอยา่งเป็น
อิสระ  ใหน้กัเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ไม่มีการบงัคบั  แตค่รูช้ีแนะได ้ กิจกรรมน้ีควรจะ
ใชเ้พลงใหส้มัพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีเรียน  ดงัน้ี 

-  การเคล่ือนไหวตามจงัหวะแบบอยูก่บัท่ีและแบบเคล่ือนท่ี โดยครูเคาะจงัหวะใหน้กัเรียนเคล่ือนไหว 
ไปรอบๆ  เป็นวงกลมเม่ือไดย้ินสัญญาณ  ถา้หยุดเคาะให้หยดุน่ิง  ในขณะท่ีเคล่ือนไหวไปรอบๆ  นักเรียนจะท า  
ท่าทางอยา่งไรก็ไดต้ามอิสระ 

-  การเคล่ือนไหวตามเพลง  โดยท าท่าทางประกอบเพลงอยา่งอิสระ   
-  ใหน้กัเรียนท่องค าคลอ้งจองท่ีเก่ียวกบัร่างกายตามครู 
-  ครูใหน้กัเรียนฟังเพลง  ร้องเพลง และเคล่ือนไหวตามจงัหวะเพลง โดยจบัมือกนัเป็นวงกลม  เดิน 

ตามจงัหวะเพลงหรือเสียงกลอง      
3.  กจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์    
     ให้นักเรียนท างานศิลปะต่างๆ  รวม  4  งาน  คือ  งานป้ัน  งานสี  งานกระดาษ และงานประดิษฐ ์                  

ตามจินตนาการ  และตามครูก าหนด ดงัน้ี 
 -  การป้ันดินน ้ ามนั การป้ันแป้ง การป้ันดินเหนียว การป้ันข้ีเล่ือย การป้ันกระดาษขย  า 
 -  การวาดภาพอยา่งอิสระหรือตามท่ีก าหนดโดยใชสี้เทียน สีน ้ า สีไม ้สีชอลก์  การเป่าสี / การหยดสี 
 -  การต่อเติมภาพท่ีก าหนดให ้
 -  การร่างภาพตวัเราตามโครงร่างของนกัเรียน ต่อเติมแลว้ระบายสี 
 -  การพิมพภ์าพดว้ยน้ิวมือ  พิมพมื์อ พิมพเ์ทา้ 
 -  การฉีก ตดั ปะ กระดาษเป็นรูปต่างๆ   
 -  การประดิษฐเ์ศษวสัดุและวสัดุธรรมชาติเป็นของเล่น ของใช ้

4.  กจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์   
     -  มุมภาษา มุมหนังสือ  ประกอบดว้ย ชั้นวางหนงัสือ หนงัสือภาพ หนงัสือนิทานต่างๆ  วิทย ุ เทป    

หูฟัง เอาไวใ้หน้กัเรียนไดอ่้านหนงัสือ  ดูภาพ  ฟังนิทาน และฟังเพลง   
     -  มุมสังคมศึกษา  เช่น หุ่นจ าลอง  หุ่นน้ิวมือ  บุคคลต่างๆ ในชุมชน  สัญญาณจราจร  เป็นตน้                        

เ อาไวใ้หน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัสงัคมต่างๆ รอบตวั 
     -  มุมคณิตศาสตร์  เช่น เคร่ืองชั่ง ตวง วดั เข็มทิศ แม่เหล็ก  แกว้ตวง ช้อนตวง เป็นตน้ เอาไวใ้ห ้            

นกัเรียนไดท้ดลอง จดักลุ่ม และแยกประเภท     
     -  มุมธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ มุมท่ีจดัวางวสัดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช แวน่ขยาย เป็นตน้  

เอาไวใ้หน้กัเรียนไดศึ้กษา คน้ควา้ และทดลอง 
     -  มุมบทบาทสมมติ   เด็กเล็กๆ  ถา้มีส่ิงของประกอบการเล่นบทบาทสมมติจะท าให้นกัเรียนเขา้ใจดี

ยิ่งข้ึน  ครูอาจขอบริจาคเส้ือหมอ  (ของใหม่เพราะถา้ของใชแ้ลว้อาจมีเช้ือโรค)  หมวกทหาร  พยาบาล  ต ารวจ  
จากผูป้กครอง เพ่ือใหน้กัเรียนเล่นบทบาทสมมติ โดยจดัเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมบา้น  มุมหมอ  มุมร้านคา้ เป็นตน้ 

 
   
 



 
  -   มุมสัมผสัสร้างสรรค์/มุมบล็อก  เช่น ขวดเกลียวพร้อมฝาขนาดใหญ่หลายๆ แบบ ภาพตดัต่อ ลูกปัด

สวมแกนไม ้พลาสติกสร้างสรรค ์ไมบ้ล็อก เป็นตน้   เอาไวใ้ห้นกัเรียนพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือมือ
กบัตา และส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

    -   มุมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น สมุดระบายสี  สีไม ้ สีชอลก์  สีเทียน   เป็นตน้  เอาไวใ้หน้กัเรียนฝึก  
ส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค ์

-   มุมดนตรี  เช่น   เคร่ืองเคาะจงัหวะ   เคร่ืองเล่นอดัเทปท่ีอดัเสียงได ้เป็นตน้ เอาไวใ้หน้กัเรียนพฒันา 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลา้มเน้ือมือกบัตา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 

5.  กจิกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 ใหน้กัเรียนเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ ต่อไปน้ี 
 -   การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
 -   การเล่นน ้ า 
 -   การเล่นทราย 
 -   การละเล่นของไทย  เช่น  แม่งู  รีรีขา้วสาร  โพงพาง  มอญซ่อนผา้  เป็นตน้ 
 ก่อนท่ีจะเล่นตอ้งมีการตกลงกติกา-ขอ้ปฏิบติัต่างๆ  และการเรียนรู้วธีิการเล่นท่ีปลอดภยั 

6.  เกมการการศึกษา 
 ใหน้กัเรียนเลือกเล่นส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 
 -   เกมภาพตดัต่อ 
 -   เกมจบัคู่ภาพเหมือน 
 -   เกมเรียงล าดบัภาพ 
 -   เกมเปรียบเทียบขนาด 
 -   เกมเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
 -   เกมโดมิโน 
-    เกมจบัคู่ภาพเงา 
-    เกมจบัคู่ภาพท่ีสมัพนัธ์กนั 
-    เกมจดัหมวดหมู่ภาพ 
-    เกมจบัคู่ภาพกบัจ านวน 
-    เกมจบัคู่ภาพใหส้มบูรณ์ 

7.  กจิกรรมเสนอแนะ 
 การท าแบบฝึกหดั 

 -    การระบายสีภาพ 
 -    การต่อเติมภาพ 
 -    การลากเสน้โยงภาพ 
  ฯลฯ 

 
 
 
 



 
แนวการประเมินผล 
 

วธีิการ เคร่ืองมอื 

1.  การสงัเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

1.  แบบสงัเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหดั 
5.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
1.  นิทาน 
2.  ค าคลอ้งจอง 
3.  เพลง 
4.  เกมกลางแจง้ 
5.  เกมการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
หัวข้อสาระการเรียนรู้  แผนการจดัประสบการณ์รายวนั 

   หน่วยที่ 1 ตวัเรา 
จ านวนเวลาเรียน  4  สัปดาห์  รวม  20  แผน 

วนัเรียนที ่ หัวข้อสาระการเรียนรู้ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ตวัฉนั     

อายขุองฉนั 

อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย 

ตาของฉนั 

หูของฉนั 

มือของฉนั 

จมูกของฉนั 

ปากของฉนั 

ฟันและล้ินของฉนั 

สุขภาพอนามยัดี 

การรับประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย 

การพกัผอ่น 

การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 

การดูแลป้องกนัอุบติัเหตุและส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวติ 

การช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

มารยาทไทยและความเป็นไทย 

คุณธรรมและจริยธรรม 

การแสดงความคิด 

อารมณ์ต่างๆ  ของฉนั 

 
 
 
 



 
 

 
 

หน่วยที ่ 1  ตวัเรา แผนการสอนที่  1 เร่ือง ตวัฉัน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้     

1.  บอกช่ือ - นามสกลุและเพศของตวัเองและเพื่อนได ้
2.  พฒันาความสามารถทางภาษาในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3.  พฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
4.  พฒันากลา้มเน้ือเลก็และกลา้มเน้ือใหญ่ 
5.  ฝึกประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พฒันาพ้ืนฐานดา้นดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผงัวเิคราะห์มโนทศัน์  

                                                        ช่ือเล่น 
 
                                    ช่ือ - นามสกลุ                                       ตวัเรา                                      เพศ 

ระยะเวลาเรียน     
1  วนั                หญิง          ชาย 

 
แนวคิด/ความคิดรวบยอด 

คนทุกคนมีช่ือและนามสกลุ มีเพศเหมือนหรือต่างกนั 
 

สาระการเรียนรู้ 
ตวัเรา 
-     ช่ือ - นามสกลุ 
-     ช่ือเล่น 
-    เพศ    :  หญิง     :  ชาย 



 
กจิกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวนั 
 
วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม       

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

1 1.  บอกช่ือ นามสกลุ 
     ช่ือเล่นและเพศ 
     ของตวัเองได ้
2.  เปรียบเทียบความ

เหมือน ความ
แตกต่างของเพศ
ตวัเองและเพื่อน
ได ้

3.  สนทนาแลก-
เปล่ียนความ
คิดเห็นได ้

1.  กจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

ตวัเรา 
  -  ช่ือ - นามสกลุ 
 -   ช่ือเล่น 
  -  เพศ 
     : หญิง 
     : ชาย 

1.  การอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของส่ิง
ต่างๆ (การใชภ้าษา) 

2.  การเปรียบเทียบ
ความเหมือน  และ
ความแตกต่าง (การ
สงัเกต การจ าแนก  
และการเปรียบ-
เทียบ) 

3.  การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

1.  ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือ    
นามสกลุ  ช่ือเล่น โดยใชค้  า 
น าหนา้วา่ “ช่ือเด็กหญิง.....
ค่ะ”  “ช่ือเด็กชาย.....ครับ” 

2.  ครูและนกัเรียนร่วมสนทนา
ช่ือ นามสกลุ ช่ือเล่น และเพศ
ของแต่ละคน 

3.  ใหน้กัเรียนวาดภาพตนเอง
โดยดูจากกระจก  พร้อม
เขียนช่ือ  นามสกลุ  ช่ือเล่น  
โดยมีค าน าหนา้วา่       
“ด.ญ. .....”  “ด.ช. .....” 

 

1.  กระดาษ  
    100 ปอนด ์
2.  สีเทียน/สีไม ้

1.  การสงัเกต การมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม   

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี
และเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ีได ้

2.  ฟังจงัหวะและ
สญัญาณได ้

 

2.   กจิกรรม 

ดนตรี  การ

เคลือ่นไหว

และจงัหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การเคล่ือนไหว 
     อยูก่บัท่ีและ 
     เคล่ือนท่ีตาม 
     จินตนาการ 
 
 
 

1.  การเคล่ือนไหวอยู่
กบัท่ีและเคล่ือนท่ี
ประกอบเพลง   
(การทรงตวัและการ
ประสานสมัพนัธ์
ของกลา้มเน้ือใหญ่) 

2.   การฟังจงัหวะและ
สญัญาณ(ดนตรี) 

 

ครูใหน้กัเรียนยนืเป็น 
วงกลม และเคล่ือนไหว
ร่างกายอยูก่บัท่ีตาม
จงัหวะเพลง  พร้อมส่ง
บอลไปรอบๆ  เม่ือ 
เพลงหยดุ  ใหทุ้กคน
หยดุการเคล่ือนไหว  
บอลอยูท่ี่ใครใหบ้อกช่ือ
ตนเอง  ช่ือจริงหรือ   
ช่ือเล่นก็ได ้    ถา้บอล
อยูท่ี่ใครเป็นคร้ังท่ี  2  
ใหบ้อกช่ือเพ่ือนท่ีอยู่
ขา้งๆ 
        

1.  เพลง 
2.  ลูกบอล 

1.  การสงัเกตการ     
มีส่วนร่วมใน    
กิจกรรม 

2.   การเคล่ือนไหว  
      ตามจงัหวะและ    
      จินตนาการ  
      ประกอบเพลง 
3.  การฟังจงัหวะและ

สญัญาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผน  ตดัสินใจ
และลงมือปฏิบติัได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนท่ีท าส าเร็จได ้

 

3.  กจิกรรม

ศิลปะสร้าง-

สรรค์ 

การท างาน
ศิลปะสร้าง-
สรรคท่ี์เก่ียว-
ขอ้งกบัเร่ืองตวั
เรา 
 

1.  การวางแผน  
    ตดัสินใจ  และลง

มือปฏิบติั (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

2.  การแสดงความคิด 
สร้างสรรค ์   
(การคิด) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่น       
ผลงาน   (การคิด 
อารมณ์  ความ 

     รู้สึก) 

1.  นกัเรียนเลือกปฏิบติังาน
ศิลปะตามความสนใจใน
กิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม 
ดงัน้ี 
-  การป้ันอิสระ 
-  การวาดภาพและการ
ระบายสีอิสระ    

-  การฉีก ปะ ติดภาพ 
    ตวัเรา 
-   การจุ่มกาวเขียนช่ือ 
ตนเองแลว้โรยทรายสี 

2.  นกัเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ไดป้ฏิบติั 

1.  สีเทียน/สีน ้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100ปอนด ์
3.  ดินน ้ ามนั/แป้งโด 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  ภาพตวัเรา เด็ก 
     ผูห้ญิง / เด็กผูช้าย 
7.  ทรายสี 
 

1.  การสงัเกตการมีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้างสรรค ์
4.  การตรวจ ผลงาน 
5.  การประเมินจากแฟ้ม

สะสมผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม   
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
2.  แกปั้ญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเม่ือ

เลิกเล่นได ้

4.  กจิกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 
-   มุมภาษา/มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสัสร้างสรรค/์

มุมบลอ็ก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 
 
 

1.  การเล่นร่วมกบั   
ผูอ่ื้น (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

2.  การแกปั้ญหาใน
การเล่น  (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน
และรอคอย   (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

4.  การเก็บของเล่น 
เขา้ท่ี  (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

 

1.  นกัเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดงัน้ี 
-   มุมภาษา/มุม
หนงัสือ 

-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสัสร้างสรรค/์

มุมบลอ็ก 
-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 

2.  นกัเรียนเก็บของเล่น      
เขา้ท่ีเม่ือเล่นเสร็จแลว้ 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสงัเกต       
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบติัตาม  

ขอ้ตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที ่
จุดประสงค์ กจิกรรมตาม   

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นเกมบอลบอกช่ือ
ได ้

2.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.  รักษาความปลอดภยั

ของตนเองและผูอ่ื้น
ขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรม  
การเล่น 
กลางแจ้ง 

การเล่นเกมบอลบอก
ช่ือ 
 

1.  การเล่นเกมบอล
บอกช่ือ  (การทรง
ตวัและการใชภ้าษา) 

2.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การรักษาความ
ปลอดภยัของตนเอง
และผูอ่ื้น (การรักษา
ความปลอดภยั) 

1.  ครูตกลงกติกาขอ้ปฏิบติั
ก่อนการเล่น 

2.  ครูแนะน าวธีิการเล่น
เกมท่ีถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 

3.  นกัเรียนเล่นเกมบอล
บอกช่ือ โดยยนืเป็น  
วงกลม  ใหต้วัแทน     
1   คน ยนืกลางวง  
จากนั้นบอกช่ือเพ่ือน
คนใดก็ได ้ จากนั้น
โยนบอลลงพ้ืนให้
เพื่อนท่ีมีช่ือตามนั้น
ออกมารับบอลท่ี    
กลางวง และบอกช่ือ
พร้อมโยนบอลเช่นน้ี
อีก  ใครบอกช่ือหรือ
รับบอลไม่ไดต้อ้ง  
ออกมาท าท่าประกอบ
เพลง 

 

     ลูกบอล 1.  การสงัเกต
การมี      
ส่วนร่วมใน       
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ี     

ถูกวธีิ 

 



 
 

วนัที ่
จุดประสงค์ กจิกรรมตาม   

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  น าภาพมาเรียงล าดบัท่ี
ถูกตอ้งได ้

2.  สงัเกต จ าแนก  และ
เปรียบเทียบส่ิงต่างๆ 
ได ้

3.  เก็บของเล่นเขา้ท่ี 
เม่ือเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมเรียงล าดบัภาพ 1.  การเรียงล าดบัภาพ 
(การสงัเกต  การ
จ าแนก และการ
เปรียบเทียบ) 

2.  การเก็บของเล่นเขา้ท่ี
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

1.  ครูแนะน าวธีิการเล่น
เกมเรียงล าดบัภาพ 

2.  นกัเรียนเล่นเกม
เรียงล าดบัภาพ 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่น     
เขา้ท่ีเม่ือเลิกเล่น 

เกมเรียงล าดบั 
ภาพ 

 

1.  การสงัเกต 
     การมีส่วนร่วม 
     ในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจ        

ผลงาน 
 

 



 

กจิกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเสน้โยงภาพ 

การประเมินผล  

วธีิการ เคร่ืองมอื 

1.  การสงัเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

1.  แบบสงัเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหดั 
5.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 เกมการศึกษา    
เกมเรียงล าดบัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

   
 

 
  

 
 

 

 
  

 

 



 

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
กจิกรรมตามหน่วยการจดัประสบการณ์ “ตวัเรา” 

 ช่ือ          ชั้น            เลขท่ี  
ใหเ้ดก็ ๆ น าตวัเลขจากภาพท่ีก าหนดใหม้าเติมแทนภาพท่ีหายไปโดยเรียงตามล าดบั 
 

 
                             

       
               1                             2                                 3                               4 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมนิ   1. เด็กมคีวามสามารถในการเรียงล าดับภาพได้ 
               2. เด็กสามารถระบายสีได้สวยงาม 

 
 

 
  

 

 

 
   

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

หน่วยที ่ 1  ตวัเรา แผนการสอนที่  2 เร่ือง  อายุของฉัน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้     

1.  บอกอายขุองตนเองได ้        
2.  พฒันาความสามารถทางภาษาในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3.  พฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
4.  พฒันากลา้มเน้ือเลก็และกลา้มเน้ือใหญ่ 
5.  ฝึกประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พฒันาพ้ืนฐานดา้นดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ผงัวเิคราะห์มโนทศัน์  

 
                                                                                      ตวัเรา 

ระยะเวลาเรียน     
1  วนั                        การเจริญเติบโต                           
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
รู้อายขุองตนเอง  และรู้วา่เม่ือเวลาผา่นไป  อายขุองคนเราก็เพ่ิม  พร้อมกบัมีการเจริญเติบโต 

สาระการเรียนรู้ 
ตวัเรา 
-  อาย ุ
    : การเจริญเติบโต 

 

อาย ุ





 

   กจิกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวนั 
 
วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

2 
 
 
 

1.  รู้วา่ทุกคนมีการ
เจริญเติบโต และ    
มีอายเุพ่ิมข้ึน 

2.  สนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได ้

1.  กจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

  ตวัเรา 
  -  อาย ุ  

1.  การอธิบายเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ  (การใช้
ภาษา) 

2.  การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  
(การเรียนรู้ทาง
สงัคม) 

1.  ครูน าภาพการเจริญเติบโตของ
คน  สตัว ์ พืช  ท่ีมีอายบุอก
ดา้นล่างใหน้กัเรียนดู แลว้ร่วม
สนทนาถึงความเจริญเติบโตนั้น 
พร้อมใหส้งัเกตตวัเลข 

2.  ครูใหน้กัเรียนบอกอายตุนเอง 
3.  ครูใหน้กัเรียนดูความเจริญเติบโต

ในเร่ืองส่วนสูงและน ้ าหนกัจาก
สถิติท่ีครูจดไว ้

 

1.  ภาพการเจริญ   
เติบโตของคน  
สตัว ์ พืช 

2.  สมุดบนัทึก 
     น ้ าหนกั  ส่วนสูง 

1.  การสงัเกต 
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เคล่ือนไหวอยู่
กบัท่ีและ
เคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ีตาม
จินตนาการ
ประกอบเพลง
ได ้

2.  ฟังจงัหวะและ
สญัญาณได ้

 
 

2.   กจิกรรม
ดนตรี   การ
เคลือ่นไหว
และจงัหวะ 

1.  การฟังเพลง 

2.  การเคล่ือน-  

    ไหวอยูก่บัท่ี  

     และเคล่ือนท่ี 

     ประกอบ 

     เพลง 

 

1.  เคล่ือนไหวอยูก่บั
ท่ีและเคล่ือนท่ี
ตามจินตนาการ
ประกอบเพลง 
(การทรงตวั และ
การประสาน
สมัพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือใหญ่) 

2.  การฟังจงัหวะ 
(ดนตรี) 

ครูเปิดเพลงใหน้กัเรียนเคล่ือนไหว
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยูก่บัท่ี    
และเคล่ือนท่ีไปรอบๆ บริเวณ   
อยา่งอิสระตามจงัหวะ  

 

    เทปเพลง 
 

1.  การสงัเกตการมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

2.  การเคล่ือนไหวตาม
จงัหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง 



 

 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผน  ตดัสิน-
ใจและลงมือ
ปฏิบติัได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนท่ีท า
ส าเร็จได ้

 

3.  กจิกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ 

การท างานศิลปะ  
สร้างสรรคท่ี์  
เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
อายขุองฉนั 

 

1.  การวางแผน        
ตดัสินใจและ            
ลงมือปฏิบติั   
(การเรียนรู้ทาง
สงัคม) 

2.  การแสดงความคิด 
สร้างสรรค ์         
(การคิด) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่น      
ผลงาน (การคิด 
อารมณ์ ความ     
รู้สึก) 

1.  นกัเรียนเลือกปฏิบติังาน
ศิลปะตามความสนใจ  
ในกิจกรรมเด่ียวและ 
กลุ่มดงัน้ี 
-  การป้ันอิสระ 
-  การพิมพภ์าพดว้ยกา้น
ผกัหางหงส์ 

-  การวาดภาพและการ
ระบายสีอิสระ 

-  การตดักระดาษตาม
รอย 

-  การพบักระดาษ 
2.  นกัเรียนน าเสนอผลงาน   

ท่ีไดป้ฏิบติั 

1.  สีเทียน/สีน ้ า 
2.  กระดาษโรเนียว /

กระดาษ  100  
ปอนด ์

3.  ดินน ้ ามนั/แป้งโด/ 
     ข้ีเล่ือย 
4.  รูปภาพส าหรับตดั 
5.  กรรไกร 
6.  กา้นผกัหางหงส์ 
7.  กระดาษส าหรับ

พบั 
 

1.  การสงัเกต         
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสมผลงาน 

 
 

-20
- 

 



 

 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นร่วมกบั          
     ผูอ่ื้นได ้
2.  แกปั้ญหาใน

การเล่นได ้
3.  เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่น 
     เม่ือเลิกเล่นได ้

4.  กจิกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการ
ณ์ 

การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 
-   มุมภาษา/ 
    มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสัสร้าง- 
    สรรค/์มุมบลอ็ก 
-   มุมศิลปะสร้าง 
    สรรค ์
-   มุมดนตรี 

1.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น   
(การเรียนรู้ทาง
สงัคม) 

2.  การแกปั้ญหาใน    
การเล่น   (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน
และรอคอย   (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

4.  การเก็บของเล่น    
     เขา้ท่ี  (การเรียนรู้ 
     ทางสงัคม) 

1.  นกัเรียนเลือกเล่น  
      ตามมุมต่างๆ  ดงัน้ี 

-   มุมภาษา/ 
    มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
    วทิยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสั
สร้างสรรค/์มุม
บลอ็ก 

-   มุมศิลปะ
สร้างสรรค ์

-   มุมดนตรี 
2.  นกัเรียนเก็บของเล่น

เขา้ท่ีเม่ือเล่นเสร็จแลว้ 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสงัเกตการมี    
     ส่วนร่วมใน 
     กิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบติัตาม 
     ขอ้ตกลง 



 

 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นน ้ าได ้
2.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้
3.  รักษาความ

ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น
ขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรม  
การเล่น 
กลางแจ้ง 

การเล่นน ้ า 
 

1.  การเล่นน ้ า (การทรงตวั
และการประสานสมัพนัธ์
ของกลา้มเน้ือเลก็และ
กลา้มเน้ือใหญ่) 

2.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น  
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การแสดงความคิดสร้าง-
สรรค ์(การคิด) 

4.  การรักษาความปลอดภยั
ของตนเองและผูอ่ื้น (การ
รักษาความปลอดภยั) 

 

1.  ครูตกลงกติกาขอ้ปฏิบติั
ก่อนการเล่น  

2.  แนะน าวธีิการเล่นน ้ า   
ท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 

3.  นกัเรียนเล่นน ้ าอยา่ง
อิสระ 

อุปกรณ์การเล่นน ้ า 
 

1.  การสงัเกต         
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวธีิ 

 
 
 



 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  น าภาพมาจบัคู่กบั
จ านวนได ้

2.  สงัเกต  จ าแนก  
และเปรียบเทียบ  
ส่ิงต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเขา้ท่ี
เม่ือเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจบัคู่ภาพ
กบัจ านวน  

1.  การจบัคู่ภาพ            
กบัจ านวน (การคิด      
การสงัเกต  การจ าแนก  
และการเปรียบเทียบ) 

2.  การเก็บของเล่นเขา้ท่ี  
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

1.  ครูแนะน าวธีิการเล่นเกม
จบัคู่ภาพกบัจ านวน 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจบัคู่ภาพ
กบัจ านวน   

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเขา้ท่ี
เม่ือเลิกเล่น 

เกมจบัคู่ภาพกบั
จ านวน 

1.  การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กจิกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การตอ่เติมภาพ 
-  การลากเสน้โยงภาพ 

การประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื 

1.  การสงัเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

1.  แบบสงัเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหดั 
5.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

 
เกมการศึกษา 

เกมจบัคู่ภาพกบัจ านวน 
 

 
 
 
 

 

 

 33  

 

 22 

 

 44 

 

 

 11  



 

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
กจิกรรมตามหน่วยการจดัประสบการณ์ “ตวัเรา” 

 ช่ือ          ชั้น            เลขท่ี  
      ใหเ้ดก็ ๆ จบัคู่ภาพกบัตวัเลขท่ีมีจ านวนเท่ากนันะจ๊ะ 
 

 

  

 

 

 33  

 

 22 

 

 44 

 

 

 11  

ประเมนิ   1. เด็กมคีวามสามารถในการจับคู่ภาพกบัตัวเลขได้ 
               2. เด็กสามารถระบายสีได้สวยงาม 



 

 
 

 
 

หน่วยที ่ 1  ตวัเรา แผนการสอนที่  3 เร่ือง อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกช่ืออวยัวะต่างๆได ้
2.  พฒันาความสามารถทางภาษาในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3.  พฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
4.  พฒันากลา้มเน้ือเลก็และกลา้มเน้ือใหญ่ 
5.  ฝึกประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พฒันาพ้ืนฐานดา้นดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผงัวเิคราะห์มโนทศัน์                                                      ตา 
                                                           ปาก                                                           หู 

 
                              
 
 

ระยะเวลาเรียน 
 1 วนั 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด   

ร่างกายประกอบดว้ยอวยัวะต่างๆ ซ่ึงท างานประสานสมัพนัธ์กนั 

สาระการเรียนรู้ 
อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย 

- ตา 
- หู 
- ปาก 
- มือ 
- จมูก 
- ล้ิน 
- ฟัน 
- ฯลฯ

อวยัวะต่างๆ ของร่างกาย 

     ล้ิน มือ จมูก 
  ฟนั 



 

   กจิกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวนั 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

3 1.  บอกช่ืออวยัวะ
ต่างๆ ของ    
ร่างกายได ้

2.  เปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความแตกต่าง
ของอวยัวะได ้

3.  สนทนา
แลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น
ได ้

1.   กจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

อวยัวะต่างๆของ
ร่างกาย เช่น ตา  หู
ปาก  มือ จมูก  ล้ิน 
ฟัน  เป็นตน้ 

1.  การอธิบายเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ  (การใช้
ภาษา) 

2.   การเปรียบเทียบ 
ความเหมือน  และ
ความแตกต่าง  (การ
สงัเกต การจ าแนก
และการเปรียบเทียบ) 

3.  การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

1.  ใหน้กัเรียนแตะอวยัวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย  พร้อมบอก
ช่ือ 

2.  ครูน าภาพโครงร่างคน พร้อม
บตัรภาพช้ินส่วนอวยัวะของ
ร่างกาย  เช่น  ตา  หู  จมูก  
ปาก ฯลฯ แลว้ใหน้กัเรียน    
น าช้ินส่วนอวยัวะวางใหถู้ก
ตามต าแหน่งบนภาพ        
โครงร่าง 

3.  ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง      
“ร่างกายของฉนั”    

 

1.  ภาพโครงร่าง 
     คน 
2.  บตัรภาพอวยัวะ 
     ส่วนต่างๆ  ของ 
     ร่างกาย 
3.  เพลง “ร่างกาย 
     ของฉนั” 

1.   การสงัเกต            
การมีส่วนร่วมใน     
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 



 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 เคล่ือนไหวตาม
จงัหวะได ้

2.   กจิกรรม
ดนตรี การ
เคลือ่นไหว
และจงัหวะ 

การเคล่ือนไหว
ประกอบจงัหวะ 

     การเคล่ือนไหว
ประกอบจงัหวะ    
(การคิด  การทรงตวั  
และการประสาน-
สมัพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือใหญ่) 

ครูใหน้กัเรียนเคล่ือนไหวส่วน
ต่างๆ  ของร่างกายตามจงัหวะ  
เช่น  หมุนคอ  พยกัหนา้      
เอียงศีรษะ  หมุนไหล่  ยดืตวั
กม้ตวัสลบักนั  ขยบัน้ิวมือ  
สลดัขอ้มือ  ซอยเทา้อยูก่บัท่ี  
ฯลฯ 

    เคร่ืองเคาะจงัหวะ 1.  การสงัเกต             
การมีส่วนร่วมใน  
กิจกรรม 

2.  การเคล่ือนไหว   
ตามจินตนาการ
ประกอบจงัหวะ 

 1.  วางแผน        
ตดัสินใจและ
ลงมือปฏิบติัได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้าง-
สรรคไ์ด ้

3.  อธิบายผลงาน
ของตนท่ีท า
ส าเร็จได ้

3.  กจิกรรม
ศิลปะ     
สร้างสรรค์ 

การท างาน
ศิลปะ         
สร้างสรรค์
อิสระและท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองอวยัวะ
ต่างๆ ของ        
ร่างกาย 
 

1.  การวางแผน ตดัสิน-
ใจ และลงมือปฏิบติั  
(การเรียนรู้ทาง
สงัคม) 

2.  การแสดงความคิด 
สร้างสรรค ์(การคิด) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่นผลงาน
(การคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก) 

1.  นกัเรียนเลือกปฏิบติังาน
ศิลปะตามความสนใจใน
กิจกรรมเด่ียวและกลุ่มดงัน้ี 
-  การป้ันอิสระ 
-  การวาดภาพอิสระ/  
ระบายสี 

-  การต่อเติมภาพ   
-  การฉีก  ปะภาพ         
โครงสร้างร่างกาย 

-  การพบักระดาษเป็นรูป 
หวัใจ 

2.  นกัเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ไดป้ฏิบติั 

1.  สีน ้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ 100 ปอนด ์
3.  ดินน ้ ามนั/แป้งโด/ 
     ข้ีเล่ือย 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  ภาพโครงสร้าง         

ร่างกาย 
7.  ภาพส าหรับต่อเติม 
8.  กระดาษส าหรับพบั 
9.  กระดาษสี 

1.  การสงัเกต             
การมีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้างสรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสมผลงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้

2.  แกปั้ญหาใน
การเล่นได ้

3.  เอ้ือเฟ้ือ    
     แบ่งปันและ 
     รอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเม่ือ

เลิกเล่นได ้

4.  กจิกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 
-   มุมภาษา/ มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสัสร้างสรรค/์
มุมบลอ็ก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 

 
 

1.  การเล่นร่วมกบั   
ผูอ่ื้น   (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

2.  การแกปั้ญหาใน
การเล่น  (การ  
เรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ      
แบ่งปัน และ      
รอคอย (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

4.  การเก็บของเล่น 
เขา้ท่ี  (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

 

1.  นกัเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดงัน้ี 
-   มุมภาษา/มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 

    -   มุมสมัผสัสร้างสรรค/์
มุมบลอ็ก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 

2.  นกัเรียนเก็บของเล่นเขา้ท่ี
เม่ือเล่นเสร็จแลว้ 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

 

1.  การสงัเกตการมี 
     ส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบติัตาม 
     ขอ้ตกลง 



 

 
 
 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นเคร่ืองเล่น 
     สนามได ้
2.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.  รักษาความปลอด-

ภยัของตนเองและ
ผูอ่ื้นขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรม   
     การเล่น  
     กลางแจ้ง 

การเล่นเคร่ือง
เล่นสนาม 

1.  การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม
(การทรงตวัและการ
ประสานสมัพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือใหญ่) 

2.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น(การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การรักษาความปลอดภยั
ของตนเองและผูอ่ื้น(การ
รักษาความปลอดภยั) 

1.  ครูตกลงกติกาขอ้ปฏิบติั
ก่อนการเล่น 

2.  ครูแนะน าวธีิการเล่น
เคร่ืองเล่นสนามท่ี      
ถูกตอ้งและปลอดภยั 

3.  นกัเรียนเลือกเล่น
เคร่ืองเล่นสนามอยา่ง
อิสระ 

เคร่ืองเล่นสนาม 1.  การสงัเกต             
การมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวธีิ 

 
 
 
 
 
 
 

1.  น าภาพมาจบัคู่กบั
ค าได ้

2.  สงัเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบได ้

3.  เก็บของเล่นเขา้ท่ี 
เม่ือเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา เกมจบัคู่ภาพกบั
ค า 

1.  การจบัคู่ภาพกบัค า    
(การคิด การสงัเกต    
การจ าแนก                 
การเปรียบเทียบ) 

2.  การเก็บของเล่นเขา้ท่ี       
    (การเรียนรู้ทางสงัคม) 

1.  ครูแนะน าวธีิการเล่น
เกมจบัคู่ภาพกบัค า 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจบัคู ่
      ภาพกบัค า 
3.  นกัเรียนเก็บของเล่น

เขา้ท่ีเม่ือเลิกเล่น 
 

เกมจบัคู่ภาพกบัค า 1.  การสงัเกต             
การมีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 



 

กจิกรรมเสนอแนะ 
การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเสน้โยงภาพ 

การประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื 

1.  การสงัเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

1.  แบบสงัเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหดั 
5.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 
ร่างกายของฉัน      

(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
ร่างกายของฉนั    จมูก  ปาก  ฟัน  หวั  หู   แกม้  ตา 
หวัไหล่  แขน  มือ  ขา     กระโดด  และพยกัหนา้ 
กม้ตวัลงมาจบัน้ิวเทา้เรา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.  เกมการศึกษา 
 

เกมจบัคู่ภาพกบัค า 

 

ปากปาก 

 

จมูกจมูก 

 

มือมือ 

 

 

          หูหู 

 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
กจิกรรมตามหน่วยการจดัประสบการณ์”ตวัเรา” 

 ช่ือ          ชั้น            เลขท่ี  
ใหเ้ดก็ ๆ จบัคู่ภาพกบัค าอ่านท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งนะจะ๊ 

 

 

ปากปาก 

 

 

จมูกจมูก 

 

 

มือมือ 

 

 

 

          หูหู 

ประเมนิ   1. เด็กรู้จักอวยัวะและจับคู่ค าได้ถูกต้อง 
               2. เด็กสามารถระบายสีได้สวยงาม 



 

 
 

 

หน่วยที ่ 1  ตวัเรา แผนการสอนที่  4 เร่ือง ตาของฉัน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  บอกหนา้ท่ีและความส าคญัของตาได ้
2.  พฒันาความสามารถทางภาษาในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3.  พฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
4.  พฒันากลา้มเน้ือเลก็และกลา้มเน้ือใหญ่ 
5.  ฝึกประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พฒันาพ้ืนฐานดา้นดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผงัวเิคราะห์มโนทศัน์ 
      ดูส่ิงต่างๆ  

 
  

                 ตาของฉัน 

ระยะเวลาเรียน 
1  วนั 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 ตาเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของร่างกาย มีหนา้ท่ีในการมองเห็นส่ิงต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
ตาของฉนัมีไวเ้พ่ือดูส่ิงต่างๆ



 
    กจิกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวนั 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 
 

4 1.  บอกหนา้ท่ีและ
ความส าคญัของ
ตาได ้

2.   การเปรียบเทียบ
ความเหมือนและ
ความแตกต่าง
ของตาได ้

3.  สนทนาแลก-
เปล่ียนความ
คิดเห็นได ้

1.  กจิกรรม
เสริม
ประสบการ
ณ์ 

ตาของฉนัมี  
หนา้ท่ีดูส่ิงต่างๆ 

1.  การอธิบายเก่ียวกบั     
     ส่ิงต่างๆ (การใชภ้าษา )                    
2.  การเปรียบเทียบความ 
     เหมือน  ความแตกต่าง  
     (การสงัเกต การจ าแนก 
     และการเปรียบเทียบ) 
3.  การแลกเปล่ียน      
     ความคิดเห็น  (การ

เรียน 
     รู้ทางสงัคม) 

1.  ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมจบั        
ลูกบอลใส่ตะกร้า  โดยใชผ้า้
ปิดตานกัเรียน  ใหน้กัเรียนเดิน
ถือลูกบอลไปใส่ในตะกร้า 

2.  ครูใหน้กัเรียนบอกความรู้สึก 
     เม่ือถูกปิดตา  และเดินน า      

ลูกบอลไปใส่ตะกร้า 
 3. ครูและนกัเรียนสนทนา         
     ซกัถามถึงหนา้ท่ี  ความส าคญั

และรูปร่างลกัษณะ 
     ของตา 
4.  นกัเรียนจบัคูเ่ล่นเกมส่อง 
     กระจกโดยใชต้าท าอาการ

ต่างๆ  
     เช่น หลบัตาขา้งหน่ึง ท าตาโต  
     ฯลฯ  
 

1.  ลูกบอล 
2.  ตะกร้า 
3.  ผา้ปิดตา 

1.  การสงัเกต         
การมีส่วนร่วมใน    

      กิจกรรม 
2.   การสนทนา 
 

 
 
 



 
 
 

 

วนัที ่
จุดประสงค์ กจิกรรมตาม   

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 เคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี 
และเคล่ือนไหว
เคล่ือนท่ีตาม
จินตนาการประกอบ
เพลงได ้
 

2.   กจิกรรม 

ดนตรี   การ

เคลือ่นไหว

และจงัหวะ 

1.  การฟังเพลง 
2.  การเคล่ือนไหว  
     อยูก่บัท่ีและ 
     เคล่ือนท่ี 
     ประกอบเพลง  
 

การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี  
และเคล่ือนท่ีตาม 
จินตนาการประกอบเพลง  
(การทรงตวัและการ
ประสานสมัพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือใหญ่) 
 
 

เคล่ือนไหวร่างกายตาม
จินตนาการประกอบ 
เพลง “กายบริหาร” 

เพลง “กายบริหาร” 1.  การสงัเกต             
การมีส่วนร่วมใน   
กิจกรรม 

2.  การเคล่ือนไหวตาม
จงัหวะและ
จินตนาการประกอบ
เพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่
วย

ที ่
 1 

 ต
ัวเร

า 



 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผน  ตดัสินใจ
และลงมือปฏิบติัได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของ
ตนท่ีท าส าเร็จได ้

 

3.  กจิกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ 

การท างาน
ศิลปะ       
สร้างสรรค์
อิสระและท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองตาของฉนั 

 

1.  การวางแผน ตดัสินใจ
และลงมือปฏิบติั  (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

2.  การแสดงความคิด 
สร้างสรรค ์ (การคิด) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่นผลงาน
(การคิด  อารมณ์  
ความรู้สึก) 

1.  นกัเรียนเลือกปฏิบติังาน
ศิลปะตามความสนใจ  
ในกิจกรรมเด่ียวและ 
กลุ่มดงัน้ี 
-  การป้ันอิสระ 
-  การพิมพภ์าพจาก
ฟองน ้ า 

-  การวาดภาพอิสระและ
ระบายสี 

- การประดิษฐแ์วน่ตา 
-  การร้อยลูกปัด 

2.  นกัเรียนน าเสนอผลงานท่ี
ไดป้ฏิบติั 

1.  สีเทียน/สีน ้ า 
2.  กระดาษ 100

ปอนด/์ กระดาษ 
     โรเนียว 
3.  ดินน ้ ามนั/แป้งโด/ 
     ข้ีเล่ือย 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  อุปกรณ์ส าหรับ

ประดิษฐแ์วน่ตา 
เช่น กระดาษแขง็ 
กระดาษแกว้ 

7.  ลูกปัด 
8.  เชือก 
 

1.  การสงัเกต        
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค ์
4.  การตรวจผลงาน 
5.  การประเมินจาก

แฟ้มสะสมผลงาน 

 
 
 



 
 
 
 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกบั      
ผูอ่ื้นได ้

2.  แกปั้ญหาใน
การเล่นได ้

3.  เอ้ือเฟ้ือ          
แบ่งปันและ     
รอคอยได ้

4.  เก็บของเล่นเม่ือ
เลิกเล่นได ้

4.  กจิกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 
-  มุมภาษา/มุมหนงัสือ 
-  มุมสงัคมศึกษา 
-  มุมคณิตศาสตร์/  
    วทิยาศาสตร์ 
-  มุมธรรมชาติ 
-  มุมบทบาทสมมติ 
 -  มุมสมัผสัสร้างสรรค/์

มุมบลอ็ก 
-  มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-  มุมดนตรี 
 
 

1.  การเล่นร่วมกบั   
ผูอ่ื้น   (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

2.  การแกปั้ญหาใน
การเล่น   (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ     
แบ่งปัน และ      
รอคอย (การ    
เรียนรู้ทางสงัคม) 

4.  การเก็บของเล่น  
เขา้ท่ี  (การเรียนรู้
ทางสงัคม) 

 

1.  นกัเรียนเลือกเล่นตามมุม
ต่างๆ  ดงัน้ี 
-   มุมภาษา/มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 

      -   มุมสมัผสัสร้างสรรค/์ 
มุมบลอ็ก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 

2.  นกัเรียนเก็บของเล่นเขา้ท่ี
เม่ือเล่นเสร็จแลว้ 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสงัเกต       
การมีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบติัตาม     

ขอ้ตกลง 

 



 

 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นทรายได ้
2.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 

ได ้
3.  รักษาความ 

ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น
ขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรม 
     การเล่นกลาง 
     แจ้ง 

การเล่นทราย 1.  การเล่นทราย (การทรงตวั  
และการประสานสมัพนัธ์
ของกลา้มเน้ือเลก็และ
ใหญ่) 

2.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น      
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การรักษาความปลอดภยั
ของตนเองและผูอ่ื้น  (การ
รักษาความปลอดภยั) 

1.  ครูตกลงกติกาขอ้
ปฏิบติัก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวธีิการเล่น
ทรายท่ีถูกตอ้งและ
ปลอดภยั 

 

อุปกรณ์ส าหรับ 
เล่นทราย 

1.  การสงัเกต       
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวธีิ 

 1.  น าช้ินส่วนของ
ภาพมาต่อเป็น
ภาพท่ีสมบูรณ์ได ้

2.  สงัเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ
ส่ิงต่างๆ ได ้

3.  เก็บของเล่นเขา้ท่ี
เม่ือเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา 

 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การตดัต่อภาพ                  
     (การสงัเกต  การจ าแนก  
     การเปรียบเทียบ) 
2.  การเก็บของเล่นเขา้ท่ี   

(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

1.  ครูแนะน าวธีิการเล่น
เกมภาพตดัต่อ 

2.  นกัเรียนเล่นเกมภาพ
ตดัต่อ 

3.  นกัเรียนเก็บของเล่น
เขา้ท่ีเม่ือเลิกเล่น 

 

เกมภาพตดัต่อ 1.  การสงัเกต       
การมีส่วนร่วมใน            
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 



 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 

การท าแบบฝึกหดั 
-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเสน้โยงภาพ 

การประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื 

1.  การสงัเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

1.  แบบสงัเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหดั 
5.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 

ภาคผนวก 

1.  เพลง 
กายบริหาร 

     (เตือนใจ  ศรีมารุต) 
ร่างกายของเรา  เท่าน้ีเชิญดู น่ีคือหู ไหล่ ขา และมือ  
ฉนัมีหวัไวคิ้ด คิด คิด, คิดคิด คิด,คิด คิด คิด 
ฉนัมีตาไวดู้ ดู ดู, ดู ดู ดู, ดู ดู ดู 
ฉนัมีหูไวฟั้ง ฟัง ฟัง,ฟัง ฟัง ฟัง,ฟัง ฟัง ฟัง 
ฉนัมีจมูกไวด้ม ดม ดม, ดม ดม ดม,ดม ดม ดม 
ฉนัมีมือไวใ้ชท้ างาน ท า ท า ท า,ท า ท า ท า,ท า ท า ท า 
ฉนัมีเทา้ไวเ้ดิน เดิน เดิน , เดิน เดิน เดิน , เดิน เดิน เดิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.  เกมการศึกษา 

เกมภาพตดัต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
กจิกรรมตามหน่วยการจดัประสบการณ์”ตวัเรา” 

 ช่ือ          ชั้น            เลขท่ี  
ใหเ้ดก็ ๆ จบัคู่ภาพกบัค าอ่านท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งนะจะ๊ 

 

 

ปากปาก 

 

 

จมูกจมูก 

 

 

มือมือ 

 

 

 

          หูหู 

ประเมนิ   1. เด็กรู้จักอวยัวะและจับคู่ค าได้ถูกต้อง 
               2. เด็กสามารถระบายสีได้สวยงาม 



 

 
 
 

หน่วยที ่ 1  ตวัเรา แผนการสอนที่  5 เร่ือง หูของฉัน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.  บอกหนา้ท่ีและความส าคญัของหูได ้
2.  พฒันาความสามารถทางภาษา ในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
3.  พฒันาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
4.  พฒันากลา้มเน้ือเลก็และกลา้มเน้ือใหญ่ 
5.  ฝึกประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
6.  ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
7.  พฒันาพ้ืนฐานดา้นดนตรี การเคล่ือนไหวและจงัหวะตามจินตนาการ 
8.  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น 
9.  ช่วยเหลือตนเองได ้

ผงัวเิคราะห์มโนทศัน์ 
 ฟังเสียงต่างๆ  

 
 

   หูของฉัน 

ระยะเวลาเรียน  
1 วนั 

 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
หูเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงของร่างกาย มีหนา้ท่ีไวฟั้งเสียงต่างๆ 

สาระการเรียนรู้ 
หูของฉนัมีหนา้ท่ีฟังเสียงต่างๆ 

 

 
 



 

   กจิกรรมเสนอแนะตามตารางประจ าวนั 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

5 1. บอกหนา้ท่ี  
ความส าคญัของ
หูได ้

2. เปรียบเทียบ  
ความเหมือน  
ความแตกต่าง
ของหูได ้

3. สนทนาแลก-
เปล่ียนความ     
คิดเห็นได ้

1.  กจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

หูของฉนัมี       
หนา้ท่ีฟังเสียง
ต่างๆ 

1.  การอธิบายเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ  

     (การใชภ้าษา) 
2.  การเปรียบเทียบ 
     ความเหมือน      
     ความแตกต่าง         
     (การสงัเกต การ

จ าแนก และการ
เปรียบเทียบ) 

3.  การสนทนาแลก- 
     เปล่ียนความคิดเห็น  
     (การเรียนรู้ทางสงัคม) 

1.  ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม
จบัคู ่

     กล่องเสียง โดยครูน า
เมลด็ 

     พืชต่างๆ จ านวนมากนอ้ย 
     ต่างๆ กนัไป ใส่ในกล่อง 
     ฟิลม์ เขยา่ใหน้กัเรียนฟัง 
     เสียง และจบัคู่กล่องท่ีมี 
     เสียงเหมือนกนั 
2.  นกัเรียนและครูร่วม

สนทนาซกัถาม
ความส าคญั หนา้ท่ีและ
รูปร่างลกัษณะของหู 

3.  ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง   
“ร่างกายของเรา” 

 

1.  กล่องฟิลม์ 
2.  เมล็ดพืช 
3.  เพลง  “ร่างกาย 
     ของเรา”  
 

1.   การสงัเกต        
การมีส่วนร่วมใน             
กิจกรรม 

2.   การสนทนา 
 



 

 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เคล่ือนไหว      
ร่างกายตาม
จงัหวะไปใน     
ทิศทางต่างๆ ตาม   
ค  าสัง่ได ้

2.  ฟังจงัหวะและ
สญัญาณได ้

 
 

2.   กจิกรรม 

ดนตรี  การ

เคลือ่นไหวและ

จงัหวะ 

1.  การฟัง 
     จงัหวะและ 
     สญัญาณ 
2.  การเคล่ือน- 
     ไหวอยูก่บัท่ี  
     และเคล่ือนท่ี 
     ตามจงัหวะใน 
     ทิศทางต่างๆ 
  
 

1.  การเคล่ือนไหวอยู่
กบัท่ีและเคล่ือนท่ี
ตามจงัหวะใน      
ทิศทางต่างๆ   (การ
ทรงตวั และการ
ประสานสมัพนัธ์
ของกลา้มเน้ือใหญ่) 

2.  การฟังจงัหวะและ
สญัญาณ (ดนตรี) 

 

เคล่ือนไหวร่างกายตาม 
จงัหวะไปในทิศทางต่างๆ   
เมือไดย้นิจงัหวะเคาะ 
ใหห้ยดุ ใหทุ้กคนหยดุ และ 
ท าท่าตามท่ีครูบอก เช่น  
ท าท่าบินเหมือนผึ้ง            
คลานเหมือนเต่า 
วิง่เหมือนมา้  
กระโดดเหมือนกบ  
 

เคร่ืองเคาะจงัหวะ 
 

1.  การสงัเกต         
การมีส่วนร่วมใน           
กิจกรรม 

2.  การเคล่ือนไหว
ตามจงัหวะและ
ค าสัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัที ่
จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          

ตารางประจ าวนั 
สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  วางแผน  ตดัสินใจ
และลงมือปฏิบติัได ้

2.  แสดงออกตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ได ้

3.  อธิบายผลงานของตน
ท่ีท าส าเร็จได ้

 

3.  กจิกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ 

การท างาน
ศิลปะ       
สร้างสรรคท่ี์
เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองหูของฉนั 

 

1.  การวางแผน ตดัสินใจ
และลงมือปฏิบติั  
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

2.  การแสดงความคิด 
สร้างสรรค ์ (การคิด) 

3.  การรับรู้และแสดง
ความรู้สึกผา่น        
ผลงาน  (การคิด 
อารมณ์  ความรู้สึก) 

1.  นกัเรียนเลือกปฏิบติังาน
ศิลปะตามความสนใจ  
ในกิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม
ดงัน้ี 
-  การป้ันอิสระ 
-  การฝนสีจากเปลือกไม ้
-  การพน่ละอองสี 
-  การวาดภาพอิสระและ
ระบายสี 

-  การประดิษฐเ์ศษวสัดุ 
3.  นกัเรียนน าเสนอผลงานท่ี

ไดป้ฏิบติั 

1.  สีเทียน/สีน ้ า 
2.  กระดาษโรเนียว/

กระดาษ100 
ปอนด ์

3.  ดินน ้ ามนั/แป้งโด/ 
    ข้ีเล่ือย 
4.  กาว 
5.  กรรไกร 
6.  กระบอกฉีดน ้ า 
7.  เปลือกไม ้
8.  เศษวสัดุ เช่น 

กล่องไหมพรม 
กระดุมสี  

     กากเพชร ฯลฯ 
 

1.  การสงัเกต      
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  ความคิดสร้าง-

สรรค ์
4.  การตรวจ         

ผลงาน 
5.  การประเมิน

จากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
 
 



 

 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม   
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 
 
 
 

1.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
2.  แกปั้ญหาในการ

เล่นได ้
3.  เอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน

และรอคอยได ้
4.  เก็บของเล่นเม่ือ

เลิกเล่นได ้

4.  กจิกรรมการ
เล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

การเล่นตามมุมประสบ-
การณ์ 
-   มุมภาษา/มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 
-   มุมคณิตศาสตร์/ 
     วทิยาศาสตร์ 
-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสั

สร้างสรรค/์มุม
บลอ็ก 

-   มุมศิลปะสร้าง-สรรค ์
-   มุมดนตรี 
 
 

1.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น 
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

2.  การแกปั้ญหาในการ
เล่น(การเรียนรู้ทาง
สงัคม) 

3.  การเอ้ือเฟ้ือ  แบ่งปัน
และรอคอย  (การ
เรียนรู้ทางสงัคม) 

4.  การเก็บของเล่นเขา้ท่ี 
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

 

1.  นกัเรียนเลือกเล่นตาม
มุมต่างๆ  ดงัน้ี 
-   มุมภาษา/มุมหนงัสือ 
-   มุมสงัคมศึกษา 

      -   มุมคณิตศาสตร์/ 
           วทิยาศาสตร์ 

-   มุมธรรมชาติ 
-   มุมบทบาทสมมติ 
-   มุมสมัผสัสร้างสรรค/์
มุมบลอ็ก 

-   มุมศิลปะสร้างสรรค ์
-   มุมดนตรี 

2.  นกัเรียนเก็บของเล่น
เขา้ท่ีเม่ือเล่นเสร็จแลว้ 

ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ 

1.  การสงัเกต        
การมีส่วนร่วมใน         
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การปฏิบติัตาม     

ขอ้ตกลง 

 
 
 
 



 

 

วนัที ่ จุดประสงค์ กจิกรรมตาม          
ตารางประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การประเมนิผล 

สาระทีค่วรรู้ ประสบการณ์ส าคญั 

 1.  เล่นกาฟักไขไ่ด ้
2.  เล่นร่วมกบัผูอ่ื้น

ได ้
3.  รักษาความ

ปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้น
ขณะเล่นได ้

5.  กจิกรรม 
     การเล่น

กลางแจ้ง 

การละเล่นของ
ไทย   “กาฟักไข่” 

1.  การเล่นกาฟักไข่ (การใช้
ภาษา การทรงตวัและ 
การประสานสมัพนัธ์ของ
กลา้มเน้ือเลก็และใหญ่) 

2.  การเล่นร่วมกบัผูอ่ื้น   
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

3.  การรักษาความปลอดภยั
ของตนเองและผูอ่ื้น (การ
รักษาความปลอดภยั) 

1.  ครูตกลงกติกาขอ้ปฏิบติั
ก่อนการเล่น 

2.  แนะน าวธีิการเล่น “กาฟัก
ไข”่  ท่ีถูกตอ้งและ   
ปลอดภยั 

 

ถุงถัว่ 
 

1.  การสงัเกต       
การมีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การเล่นท่ีถูกวธีิ 

 1.  น าภาพท่ีมี 
     จ านวนเท่ากนั 
     มาจบัคู่กนัได ้
2.  สงัเกต จ าแนก

และเปรียบ-
เทียบส่ิงต่างๆ
ได ้

3.  เก็บของเล่นเขา้ 
ท่ีเม่ือเลิกเล่นได ้

6.  เกมการศึกษา
การศึกษา 

จบัคู่ภาพท่ีมี
จ านวนเท่ากนั 

1.  การเปรียบเทียบจ านวน
(การคิด การสงัเกต การ
จ าแนกและเปรียบเทียบ) 

2.  การเก็บของเล่นเขา้ท่ี 
(การเรียนรู้ทางสงัคม) 

1.  ครูแนะน าวธีิการเล่นเกม 
จบัคู่ภาพท่ีมีจ านวน    
เท่ากนั 

2.  นกัเรียนเล่นเกมจบัคู่ภาพ
ท่ีมีจ านวนเท่ากนั  

3.  นกัเรียนเก็บของเล่นเขา้ท่ี
เม่ือเลิกเล่น 

จบัคู่ภาพท่ีมี
จ านวนเท่ากนั 

1.  การสงัเกต           
การมีส่วนร่วมใน          
กิจกรรม 

2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
 



 

กจิกรรมเสนอแนะ 
              การท าแบบฝึกหดั 

-  การระบายสีภาพ 
-  การต่อเติมภาพ 
-  การลากเสน้โยงภาพ 

การประเมินผล 

วธีิการ เคร่ืองมอื 

1.  การสงัเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2.  การสนทนา 
3.  การตรวจผลงาน 
4.  การท าแบบฝึกหดั 
5.  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 

1.  แบบสงัเกต 
2.  การตอบค าถาม 
3.  ช้ินงาน/ผลงาน 
4.  แบบฝึกหดั 
5.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 

ภาคผนวก 
1. เพลง 

ร่างกายของเรา       
(ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

น่ีคือหวัของฉนั   มีผมและใบหนา้ มีหู 
มีตา คิ้ว คาง ปาก ฟัน     น่ีคือแกม้นวลผอ่งเฉิดฉนั 
น่ีจมูกของฉนั    คมสนัไม่แพใ้คร 

  น่ีคือคอ     ต่อมาคือไหล่ ถดัลงไปคือแขนทั้งสอง 
  น่ีล าตวั เอว สะโพก เป็นรอง และน่ีขาทั้งสองขา้งของฉนัเอง 

 
2.  การละเล่นของไทย 

กาฟักไข่ 
วธีิเล่น 
       ใหน้กัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ครูเขียนวงกลม 2 วง ซอ้นกนั เป็นวงเล็กซอ้นวงใหญ่ น าถุง

ถัว่สมมติเป็นไข่ วางไวใ้นวงกลมเล็กหลายๆ ถุง ให้นกัเรียนคนหน่ึงเฝ้าถุงถัว่ท่ีสมมติเป็นไข่ไว ้ส่วนเด็กๆ ท่ีอยู่
นอกวงอีก 5 คน ช่วยกนัหลอกล่อใหค้นท่ีเป็นกา (เด็กนกัเรียนท่ีอยูก่ลางวงเล็ก) เผลอ เพ่ือจะหยิบถุงถัว่ ขณะท่ีกา
ป้องกนัไข่ ถา้กาเอาเทา้ไปแตะถูกคนใด คนนั้นตอ้งมาเป็นกาแทน  

 
 
 
 



 

3.  เกมการศึกษา 
เกมจบัคู่ภาพทีม่จี านวนเท่ากนั 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



 

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
กจิกรรมตามหน่วยการจดัประสบการณ์ “ตวัเรา” 

 ช่ือ          ชั้น            เลขท่ี  
      ใหเ้ดก็ ๆ จบัคู่ภาพท่ีมีจ านวนเท่ากนันะจ๊ะ 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ประเมนิ   1. เด็กมคีวามสามารถในการจับคู่ภาพทีม่จี านวนเท่ากนัได้ได้ 
               2. เด็กสามารถระบายสีได้สวยงาม 



 

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
กจิกรรมตามหน่วยการจดัประสบการณ์”ตวัเรา” 

 ช่ือ          ชั้น            เลขท่ี  
ใหเ้ดก็ ๆ จบัคู่ภาพกบัค าอ่านท่ีก าหนดใหถู้กตอ้งนะจ๊ะ 

 

 

ปากปาก 

 

 

จมูกจมูก 

 

 

มือมือ 

 

 

 

          หูหู 

ประเมนิ   1. เด็กรู้จักอวยัวะและจับคู่ค าได้ถูกต้อง 
               2. เด็กสามารถระบายสีได้สวยงาม 



 

 


