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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย สื่อตาชั่ง 

 

1. ชื่อกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เทปเพลง ออกก าลังกาย 

 2) เครื่องเคาะจังหวะ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

  1.1 การฟังและปฏิบัติตามสัญญาณเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เคลื่อนไหวส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกายประกอบเพลงได้ 

 2) ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) เด็ก เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างอสิระตามเครื่องเคาะจังหวะได้ 

 2) น าเทปเพลง เปิดให้เด็กฟังและให้เด็กท าท่าประกอบเพลงอย่างอิสระ 

  3) เด็กนั่งพักผอ่น 2 – 3 นาที 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบเพลง 

 2) สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 

 3) ท าให้กล้ามเนือ้มัดเล็กและกล้ามเนือ้มัดใหญ่แข็งแรง 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย สื่อตาชั่ง 

 

1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ ์(ในวงกลม) 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เพลง “ช่ือของเธอ” 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 ช่ือของตนเอง ชื่อครูประจ าช้ัน ช่ือเพื่อน ชื่อครูพี่เลี้ยง 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การแสดงความรู้สกึด้วยค าพูด 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) รอ้งเพลงช่ือของเธอได้ 

 2) บอกช่ือครูประจ าช้ัน ครูพี่เลี้ยงได้ 

 3) บอกช่ือเล่นของตนได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูแนะน าช่ือจริงและชื่อเล่นของตนเองให้เด็กรู้จัก พร้อมกับให้เด็กออกเสียง

ตามครูหลาย ๆ ครัง้ 

 2) เด็กแนะน าชื่อของตนเองให้เพื่อนและครูรู้จักโดยครูใชเ้พลง “ชื่อของเธอ”  

ประกอบ 

  3) เด็กแนะน าช่ือของตนเองและชื่อครูประจ าชั้นอกีครั้งหนึ่ง 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการรอ้งเพลง 

 2) สังเกตการณบ์อกชื่อครูประจ าชั้น ครูพี่เลีย้ง 

 3) สังเกตการบอกช่ือเล่นของตนเอง 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย สื่อตาชั่ง 

 

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) สื่อตาช่ัง  

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 สื่อตาชั่ง 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ 

  2.2 การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) ใชก้ล้ามเนือ้มือประสานสัมพันธ์กับตาได้ 

 2) มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

           3) เด็กได้เรียนรูส้ื่อ ได้พัฒนาการทางดา้นสังคมและสติปัญญา 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูเตรยีมอุปกรณ์ดังนี้ 

  -  สื่อตาช่ัง 

 2) เด็กได้ใชก้ล้ามเนือ้มอืประสานสัมพันธ์กับตาได้ 

  3) เด็กมีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

           4) เด็กได้พัฒนาการทางด้านสังคมและสติปัญญา 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการใชก้ล้ามเนือ้มือของเด็ก 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย สื่อตาชั่ง 

 

1. ชื่อกิจกรรม เสรี 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) อุปกรณ์ตา่ง ๆ ที่จัดไว้ตามศูนย์กิจกรรมเสรี 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอสิระ  

ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผดิชอบ การรอคอย  

การแบ่งปัน และการอยู่รว่มกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 ช่วยพัฒนาความคิดและจนิตนาการของเด็กควบคู่ไปกับการรับผดิชอบ  

การเล่นรว่มพันและการคิดแก้ไขปัญหา 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ปัญหาในการ

ท างานและการเล่นเป็นกลุ่ม 

 2) เกิดจินตนาการ มคีวามคิดสร้างสรรค์และมีความรับผดิชอบต่องานและสิ่งที่

ตนเล่น 

 3) ได้รับประสบการณต์รง ท าให้ใชภ้าษาสุภาพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและรู้จัก

อดทนรอคอย 

 4) ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
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5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูแนะน าการปฏิบัติตนในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี 

 2) เด็กเลือกเล่นศูนย์กิจกรรมเสรตีามความสนใจ 

  3) ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน 

 

 4) หลังเลิกเล่นให้ท าความสะอาดอุปกรณ์พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรยีบร้อยดู 

สวยงาม 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรี 

 2) ตรวจผลงานในการท างานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น 

 3) บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย สื่อตาชั่ง 

 
1. ชื่อกิจกรรม กลางแจ้ง 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เครื่องเล่นสนาม 
 2) นกหวีด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 
   1.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  2.2 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

  2.3 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ื่นในกิจวัตรประจ าวัน 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
 1) เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 

 2) เล่นเครื่องเล่นสนามได้อย่างปลอดภัย 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 
 1) เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงในการปฏิบัติตน เมื่อลงไปเล่นที่สนาม

และเด็กวิ่งรอบสนามเป็นการอบอุ่นร่างกาย 

 2) ครูแนะน าการเล่นเครื่องเล่นสนาม อย่างถูกวิธีและแบ่งกลุ่มเด็กใหห้มุนเวียน
เปลี่ยนเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเป่า 2 ครั้ง 

  3) เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการ

เล่นอยู่ใกล้  ๆ 
 4) เด็กได้ยินสัญญาณหยุดเล่น  เด็กล้างมอืให้สะอาดและเขาแถวเดินเข้า

หอ้งเรียน 

6. การประเมินผล 
 1)  สังเกตการณ์เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 2)  สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย สื่อตาชั่ง 

 

1. ชื่อกิจกรรม เกมการศกึษา 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) ภาพตัดต่อรูปสื่อตาชั่ง 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การเล่นเกมภาพตัดต่อ 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม 

  2.2 การตอ่เข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 

  2.3 การเล่นและการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เล่นเกมภาพตัดต่อรูปสื่อตาช่ัง 

 2) รว่มกิจกรรมกับเพื่อนได้ 

 3) จัดเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) น าภาพตัดต่อที่สมบูรณ์มาให้เด็กและสนทนาถึงเนื้อหาของภาพ 

 2) ครูสาธิตวิธีเล่นเกมภาพตัดต่อและแบ่งกลุ่ม ครูแจกเกมให้เด็กเล่นเกมภาพ

ตัดต่อโดยใหส้ังเกตภาพสมบูรณ์ก่อน จากนั้นแยกภาพออกเป็นบัตรย่อยแล้วน าบัตรย่อย

มาประกอบเป็นภาพที่สมบูรณ์อกีครั้ง 

  3) เด็กเล่นเกมาภาพตัดต่อซ้ าอีกครั้ง 

 4) เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรยีบร้อย 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการเล่นเกมภาพตัดต่อ 

 2) สังเกตการรว่มกิจกรรม 

 3) สังเกตการเก็บของเข้าที่ 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย บัตรค า ก- ฮ และ A-Z 

 

1. ชื่อกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เทปเพลง ก. ไก่สอนนอ้ง 

 2) เครื่องเคาะจังหวะ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การฟังและปฏิบัติตามสัญญาณเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เคลื่อนไหวส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกายประกอบเพลง ก.ไก่สอนน้องได้ 

 2) ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) เด็ก เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างอสิระตามเครื่องเคาะจังหวะได้ 

 2) น าเทปเพลง  ก.ไก่สอนน้อง เปิดให้เด็กฟังและให้เด็กท าท่าประกอบเพลง

อย่างอสิระ 

  3) เด็กนั่งพักผอ่น  2 – 3 นาที 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบเพลง 

 2) สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 

           3) ท าให้กล้ามเนือ้มัดเล็กและกล้ามเนือ้มัดใหญ่แข็งแรง 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย บัตรค า ก-ฮ และ A-Z 

 

1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ ์(ในวงกลม) 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เพลง “ช่ือของเธอ” 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 ช่ือของตนเอง ชื่อครูประจ าช้ัน ช่ือเพื่อน ชื่อครูพี่เลี้ยง 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การแสดงความรู้สกึด้วยค าพูด 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) รอ้งเพลงช่ือของเธอได้ 

 2) บอกช่ือครูประจ าช้ัน ครูพี่เลี้ยงได้ 

 3) บอกช่ือเล่นของตนได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูแนะน าช่ือจริงและชื่อเล่นของตนเองให้เด็กรู้จัก พร้อมกับให้เด็กออกเสียง

ตามครูหลาย ๆ ครัง้ 

 2) เด็กแนะน าชื่อของตนเองให้เพื่อนและครูรู้จักโดยครูใชเ้พลง “ชื่อของเธอ”  

ประกอบ 

  3) เด็กแนะน าชื่อของตนเองและชื่อครูประจ าชั้นอกีครั้งหนึ่ง 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการรอ้งเพลง 

 2) สังเกตการณบ์อกชื่อครูประจ าชั้น ครูพี่เลีย้ง 

 3) สังเกตการบอกช่ือเล่นของตนเอง 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



196 

แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย บัตรค า ก-ฮ และ A-Z 

 

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) บัตรค า ก-ฮ  และ  A-Z 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 บัตรค า ก-ฮ  และ  A-Z 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ 

  2.2 การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) ใชก้ล้ามเนือ้มือประสานสัมพันธ์กับตาได้ 

 2) มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

           3) เด็กได้เรียนรูส้ื่อ ได้พัฒนาการทางดา้นสังคมและสติปัญญา 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูเตรยีมอุปกรณ์ดังนี้ 

  -  บัตรค า  ก-ฮ  และ  A-Z 

 2) เด็กได้ใชก้ล้ามเนือ้มอืประสานสัมพันธ์กับตาได้ 

  3) เด็กมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 

           4) เด็กได้พัฒนาการทางด้านสังคมและสติปัญญา 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการใช้กล้ามเนือ้มือประสานสัมพันธ์กับตา 

            2) สังเกตผลงานของเด็ก 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย บัตรค า  ก-ฮ  และ  A-Z 

 

1. ชื่อกิจกรรม เสรี 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) อุปกรณ์ตา่ง ๆ ที่จัดไว้ตามศูนย์กิจกรรมเสรี 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอสิระ  

ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผดิชอบ การรอคอย  

การแบ่งปัน และการอยู่รว่มกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 ช่วยพัฒนาความคิดและจนิตนาการของเด็กควบคู่ไปกับการรับผดิชอบ  

การเล่นรว่มพันและการคิดแก้ไขปัญหา 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ปัญหาในการ

ท างานและการเล่นเป็นกลุ่ม 

 2) เกิดจินตนาการ มคีวามคิดสร้างสรรค์และมีความรับผดิชอบต่องานและสิ่ง 

ที่ตนเล่น 

 3) ได้รับประสบการณต์รง ท าให้ใชภ้าษาสุภาพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและรู้จัก

อดทนรอคอย 

 4) ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
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5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูแนะน าการปฏิบัติตนในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี 

 2) เด็กเลือกเล่นศูนย์กิจกรรมเสรตีามความสนใจ 

  3) ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน 

 4) หลังเลิกเล่นให้ท าความสะอาดอุปกรณ์พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรยีบร้อย 

ดูสวยงาม 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรี 

 2) ตรวจผลงานในการท างานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น 

 3) บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย บัตรค า ก-ฮ  และ  A-Z 

 
1. ชื่อกิจกรรม กลางแจง้ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เครื่องเล่นสนาม 
 2) นกหวีด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 
   1.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  2.2 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

  2.3 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ื่นในกิจวัตรประจ าวัน 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
 1)  เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 

 2)  เล่นเครื่องเล่นสนามได้อย่างปลอดภัย 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 
 1) เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงในการปฏิบัติตน เมื่อลงไปเล่นที่สนาม

และเด็กวิ่งรอบสนามเป็นการอบอุ่นร่างกาย 

 2) ครูแนะน าการเล่นเครื่องเล่นสนาม อย่างถูกวิธีและแบ่งกลุ่มเด็กใหห้มุนเวียน
เปลี่ยนเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเป่า 2 ครั้ง 

  3) เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการ

เล่นอยู่ใกล้ ๆ 
 4) เด็กได้ยินสัญญาณหยุดเล่น เด็กล้างมอืให้สะอาดและเขาแถวเดินเข้า

หอ้งเรียน 

6. การประเมินผล 
 1) สังเกตการณเ์คลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 2) สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย บัตรค า ก-ฮ และ A-Z 

 

1. ชื่อกิจกรรม เกมการศกึษา 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) ภาพตัดต่อ ก-ฮ และ A-Z 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การเล่นเกมภาพตัดต่อ 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม 

  2.2 การตอ่เข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 

  2.3 การเล่นและการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เล่นเกมภาพตัดต่อ  ก- ฮ  และ A-Z 

 2) ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้ 

 3) จัดเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) น าภาพตัดต่อที่สมบูรณ์มาให้เด็กและสนทนาถึงเนื้อหาของภาพ 

 2) ครูสาธิตวิธีเล่นเกมภาพตัดต่อและแบ่งกลุ่ม ครูแจกเกมให้เด็กเล่นเกมภาพ

ตัดต่อโดยใหส้ังเกตภาพสมบูรณ์ก่อน จากนั้นแยกภาพออกเป็นบัตรย่อยแล้วน าบัตรย่อย

มาประกอบเป็นภาพที่สมบูรณ์อกีครั้ง 

  3) เด็กเล่นเกมาภาพตัดต่อซ้ าอีกครั้ง 

 4) เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรยีบร้อย 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการเล่นเกมภาพตัดต่อ 

 2) สังเกตการรว่มกิจกรรม 

 3) สังเกตการเก็บของเข้าที่ 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 

1. ชื่อกิจกรรม การเคลื่อนไหวและจังหวะ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เทปเพลง สิ่งมีชีวติ 

 2) เครื่องเคาะจังหวะ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การฟังและปฏิบัติตามสัญญาณเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เคลื่อนไหวส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกายประกอบเพลง   

 2) ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) เด็ก เคลื่อนไหวรา่งกายอย่างอสิระตามเครื่องเคาะจังหวะได้ 

 2) น าเทปเพลง เปิดให้เด็กฟังและให้เด็กท าท่าประกอบเพลงอย่างอิสระ 

  3) เด็กนั่งพักผอ่น 2 – 3 นาที 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบเพลง 

 2) สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ 

           3) ท าให้กล้ามเนือ้มัดเล็กและกล้ามเนือ้มัดใหญ่แข็งแรง 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 

1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ ์(ในวงกลม) 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เพลง ช่ือของสัตว์ต่าง ๆ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 ช่ือแมว สุนัข ช้าง 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การแสดงความรู้สกึด้วยค าพูด 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) รอ้งเพลงช่ือของสัตว์ตา่ง ๆ ได้ 

 2) บอกช่ือสัตวต์่าง ๆ ได้ 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูแนะน าชื่อสัตว ์สิ่งมีชีวิต 

 2) เด็กได้เรียนรูเ้รื่องสัตว์ และสิ่งมีชีวติ 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการรอ้งเพลง 

 2) สังเกตการบอกช่ือสัตว ์สิ่งมีชีวติต่าง ๆ 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 

1. ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) แผน่ซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวิต 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวิต 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ 

  2.2 การช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) ใชก้ล้ามเนือ้มือประสานสัมพันธ์กับตาได้ 

 2) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 

 3) เด็กได้เรียนรูส้ื่อ ได้พัฒนาการทางดา้นสังคมและสติปัญญา 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูเตรยีมอุปกรณ์ดังนี้ 

  -  สื่อแผ่นซีดีหมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 2) เด็กได้ใชก้ล้ามเนือ้มอืประสานสัมพันธ์กับตาได้ 

  3) เด็กมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 

           4) เด็กได้พัฒนาการทางด้านสังคมและสติปัญญา 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการรอ้งเพลง 

           2) สังเกตการบอกช่ือสัตว ์สิ่งมีชีวติต่าง ๆ 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 

1. ชื่อกิจกรรม เสรี 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) อุปกรณ์ตา่ง ๆ ที่จัดไว้ตามศูนย์กิจกรรมเสรี 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 

   1.1 การเล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอสิระ  

ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผดิชอบ การรอคอย  

การแบ่งปัน และการอยู่รว่มกันเพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 ช่วยพัฒนาความคิดและจนิตนาการของเด็กควบคู่ไปกับการรับผดิชอบ  

การเล่นรว่มพันและการคิดแก้ไขปัญหา 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

 1) เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ปัญหาในการ

ท างานและการเล่นเป็นกลุ่ม 

 2) เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผดิชอบต่องานและสิ่งที่

ตนเล่น 

 3) ได้รับประสบการณต์รง ท าให้ใชภ้าษาสุภาพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นและรู้จัก

อดทนรอคอย 

 4) ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
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5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) ครูแนะน าการปฏิบัติตนในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี 

 2) เด็กเลือกเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีตามความสนใจ 

  3) ครู เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน 

 4) หลังเลิกเล่นให้ท าความสะอาดอุปกรณ์พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรยีบร้อยดู

สวยงาม 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรี 

 2) ตรวจผลงานในการท างานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น 

 3)  บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรี 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 
1. ชื่อกิจกรรม กลางแจง้ 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) เครื่องเล่นสนาม 
 2) นกหวีด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 
   1.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
  2.2 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 

  2.3 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ื่นในกิจวัตรประจ าวัน 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
 1) เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 

 2) เล่นเครื่องเล่นสนามได้อย่างปลอดภัย 

5. วิธีการจัดกิจกรรม 
 1) เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงในการปฏิบัติตน เมื่อลงไปเล่นที่สนาม

และเด็กวิ่งรอบสนามเป็นการอบอุ่นร่างกาย 

 2) ครูแนะน าการเล่นเครื่องเล่นสนาม อย่างถูกวิธีและแบ่งกลุ่มเด็กใหห้มุนเวียน
เปลี่ยนเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเป่า 2 ครั้ง 

  3) เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โดยมีครูคอยดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีการ

เล่นอยู่ใกล้ ๆ 
 4) เด็กได้ยินสัญญาณหยุดเล่น เด็กล้างมอืให้สะอาดและเขาแถวเดินเข้า

หอ้งเรียน 

6. การประเมินผล 
 1) สังเกตการณเ์คลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 2) สังเกตการเล่นเครื่องเล่นสนาม 
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แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธาราม 

  สาระการจัดประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
หน่วยการจัดประสบการณ์ สื่อ 

หน่วยการจัดประสบการณ์ย่อย แผ่นซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวติ 

 
1. ชื่อกิจกรรม เกมการศกึษา 

2. การเตรยีมสื่อเพื่อจัดกิจกรรม 

 1) แผน่ซีดหีมุนวงจรสิ่งมีชีวิต 
           2) ภาพแมว 

3. สาระการเรียนรู้ 

 1) สาระที่ควรเรียนรู้ 
   1.1 การเล่นเกมภาพตัดต่อ ภาพแมว 

 2) ประสบการณ์ส าคัญ 

  2.1 การเล่นรายบุคคลการเล่นเป็นกลุ่ม 
  2.2 การตอ่เข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 

  2.3  การเล่นและการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
 1) เล่นเกมภาพตัดต่อ ภาพแมว 

 2) รว่มกิจกรรมกับเพื่อนได้ 

 3) จัดเก็บของเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ 
5. วิธีการจัดกิจกรรม 

 1) น าภาพตัดต่อที่สมบูรณ์มาให้เด็กและสนทนาถึงเนื้อหาของภาพ 

 2) ครูสาธิตวิธีเล่นเกมภาพตัดต่อและแบ่งกลุ่ม ครูแจกเกมให้เด็กเล่นเกมภาพ
ตัดต่อโดยใหส้ังเกตภาพสมบูรณ์ก่อน จากนั้นแยกภาพออกเป็นบัตรย่อยแล้วน าบัตรย่อย

มาประกอบเป็นภาพที่สมบูรณ์อกีครั้ง 

  3) เด็กเล่นเกมาภาพตัดต่อซ้ าอีกครั้ง 
 4) เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรยีบร้อย 

6. การประเมินผล 

 1) สังเกตการเล่นเกมภาพตัดต่อ ภาพแมว 
 2) สังเกตการรว่มกิจกรรม 

 3) สังเกตการเก็บของเข้าที่ 
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