
   รายงานการจัดประสบการณ์ 
 

  ประจ าเดือน...มีนาคม 2561 
 

 
 

โดย... นางสาวพัชรี   เชียงแรง 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนไผ่ 
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 
อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

 



     รายงานการจดัประสบการณ์ 
การจดัประสบการณ ์ ประจ าเดอืน...พฤศจกิายน 2560 
หนว่ยการเรยีนในเดอืนนี ้

สปัดาหท์ี ่ 21 หนว่ย วนัลอยกระทง 
สอนวันท่ี  1 – 3 พฤศจิกายน 2560 

- ความส าคัญของวันลอยกระทง  
- วัสดุท่ีใช้ในการท ากระทง 
- การปฏิบัติตนในการลอยกระทง 
- การอนุรักษ์แหล่งน้ า 

สปัดาหท์ี ่ 22  หนว่ย ชวีตินา่รู ้
    สอนวันท่ี 6 – 10 พฤศจิกายน 2560 

- สิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต 
- ประโยชน-์โทษของสิ่งมีชีวิต 
- ประโยชน-์โทษของสิ่งไม่มีชีวิต 
- การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
- รู้จักพยัญชนะ ฐ  , รู้จักเลข ๔ 
- เปรียบเทียบเปียก--แห้ง  

สปัดาหท์ี ่ 23  หนว่ย วนัคนืชืน่อรุา 
    สอนวันท่ี 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 

- ความหมายของกลางวัน  กลางคืน 
- ปรากฏการณใ์นเวลากลางวนักลางคืน 
- การปฏิบัติตนในเวลากลางวนักลางคืน 
- รู้จักพยัญชนะ ฒ รู้จักเลข ๖ เปรียบเทียบขึ้น-ลง   

สปัดาหท์ี ่ 24  หนว่ย นานาสตัวโ์ลก 
 สอนวันท่ี  20 – 24 พฤศจิกายน 2560 

- เรียนรู้จักสัตว์บก สัตว์น้ า 
- สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
- สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยง 
- รู้จักพยัญชนะ ณ รูจ้ักเลข ๗ และเปรียบเทียบบน-ล่าง 



ตารางกจิกรรมประจ าวัน 
 

 

กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางดา้นร่างกาย อารมณ ์- จิตใจ  
สังคม  และสติปัญญา ได้แก่  

1. กิจกรรมเคลื่อนไวและจังหวะ   
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
3. กิจกรรมสร้างสรรค์   
4. กิจกรรมเสรี   
5. กิจกรรมกลางแจ้ง  
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

 

เวลา กจิกรรม 
07.30 – 08.00  น. รับเด็ก 
08.00– 08.30  น. เคารพธงชาติ  สวดมนต์ 
08.30 – 08.45  น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า  ดื่มน้ า 
08.45 – 09.00  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.00 – 09.20  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.20 – 09.30  น. พัก(ดื่มนมหรือของว่าง) 
09.30 – 10.00  น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
10.00 – 10.50  น. กิจกรรมเสรี 
10.50 – 11.00  น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
11.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 – 12.30 น. ล้างหน้า  แปรงฟัน   
12.30 – 14.30  น. นอนพักผ่อน 
14.30 – 14.45  น. เก็บที่นอน  ล้างหน้า 
14.45 – 15.00  น. พัก(ดื่มนม) 
15.00 – 15.20  น. กิจกรรมเกมการศึกษา 
15.20 – 15.30  น. เตรียมตัวกลับบ้าน 



1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายตาม
จังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง เครือ่งเคาะจังหวะ และอุปกรณอ์ื่นๆ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริม ให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ รู้จักจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง
ของร่างกายตนเองได้ 
 ในเดือนน้ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง  เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบค าคล้องจอง เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบอุปกรณ์ การปฏบัิติตนเป็นผู้น าผู้ตาม  
พร้อมทั้งได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงของแต่ละหน่วยการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ด้วย เช่น 
เพลงต้นไม้ เพลงแมงจินูน เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง  และเพลงก ามือ เป็นต้น 

นักเรียนมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ดี มีความกล้าแสดงออกดีขึ้นรู้จักการท าท่าทาง
ต่าง พร้อมๆกับการร้องเพลงและท่องค าคล้องจอง มีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม 

ตัวอยา่งกจิกรรม  
 

    
   การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง                         การท าท่าทางตามข้อตกลง 
 

 
การปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตาม 

 



                       2. กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญมาก ซึง่กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กมพีัฒนาการ

ทางการเรียนรู้เกิดการเรียนรูจ้ากการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรยีน ครูสามารถให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรือ่งนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรยีน
มีความกลา้แสดงออกในการพูดคุย สนทนา การใช้ความคิดโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การ
ฝึกปฏิบัติการลองผิดลองถูกมาให้นักเรยีนได้เรียนรู้และรบัประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน รวมถึงการเรยีนรู้พยญัชนะไทย การนับจ านวน ค าศัพท์ภาอังกฤษ และการสังเกต การจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ 

ในเดือนน้ีนักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ดังต่อไปนี้ หน่วย วันลอยกระทง เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความส าคัญของวันลอยกระทง วัสดุท่ีใช้ในการท ากระทง การปฏิบัติตนในการลอยกระทง การอนุรักษ์
แหล่งน้ า หน่วย ชีวิตน่ารู้ เรียนรู้เกีย่วกับ  สิ่งมีชีวิต และ สิ่งไม่มีชีวิต ประโยชน-์โทษของสิ่งมีชีวิต 
ประโยชน-์โทษของสิ่งไม่มีชีวิต การดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต รู้จักพยัญชนะ ฐ  , รู้จักเลข ๔ 
เปรียบเทียบเปียก--แห้ง   หน่วย วันคืนชื่นอุรา เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของกลางวัน  กลางคืน 
ปรากฏการณใ์นเวลากลางวนักลางคืน การปฏิบัติตนในเวลากลางวันกลางคืน รู้จักพยัญชนะ ฒ รู้จักเลข 
๖ เปรียบเทียบขึ้น-ลง หน่วย นานาสัตว์โลก เรียนรู้เกี่ยวกับ เรียนรู้จกัสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ า สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยง รู้จักพยัญชนะ ณ รู้จักเลข ๗ และเปรียบเทียบบน-ล่าง 
กจิกรรมทีป่ฏบิัติ   

 

  
          เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ                   เรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต   
  
 
 
 



3. กจิกรรมสรา้งสรรค ์
  

กิจกรรมสรา้งสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ มี
สุนทรีภาพทางศิลปะ  ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเองและรู้จักชื่นชม
ผลงานผู้อ่ืน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติคือ การระบายสีภาพด้วยสีเทียน   การเล่นสีน้ า  และการปั้นดิน
น้ ามัน  เป็นต้น  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความชื่นชอบ มีความกระตือรอืร้น และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นอย่างด ี มีสมาธิในการระบายสีดีขึ้น  มจีินตนาการ สามารถใช้สีระบายภาพได้อย่าง
หลากหลาย และบอกเล่าเรือ่งราวจากผลงานของตนเองได้  

นักเรียนมีจินตนาการในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักการใช้สีได้หลากหลาย มีจินตนาการในการสร้างสรรค์
ผลงาน และมีความภูมใิจในผลงานของตนเองเมื่อน าเสนอหน้าห้องเรียน 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

        
     การพิมพ์ภาพด้วยฝ่ามือ                                   การพับสี                           
 

 
การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

 



4. กจิกรรมเสร ี/ เลน่ตามมมุ 

 กิจกรรมเสร ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นอสิระตามศูนย์การเรียน หรือมุมการ
เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้จากการใช้กระบวนการคิด  การลองผิด
ลองถูก  รูจ้ักการใช้ความคดิจินตนาการที่อิสระไม่ยึดติดกับเรื่องไดเรื่องหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม รู้จักการอ
คอยแบ่งปัน ส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรับผิดชอบ โดยการให้เก็บของเล่นเขา้ที่อย่างเป็นระเบียบทุกครั้ง 
หลังจากเล่นเสร็จ  
 นักเรียนได้สนุกกับการเล่นตามมุมต่างๆภายในห้องเรียน  สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงของ
ห้องเรียนได้อย่างเข้าใจ ปฏบัิติตามได้ดี รู้จักรอคอยและแบ่งปันในการเล่นดีขึ้น และเก็บของเล่นเข้าที่ได้
อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมตามวัย และเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน 
 

 ตัวอย่างกิจกรรม   

         
                                 เล่นมมุบล็อก  
 

 
 

                                  มุมหนังสือ  



        5.  กจิกรรมกลางแจ้ง 

 กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง และ
เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กเป็นหลัก เพื่อ
ประสานความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ และผ่อนคลายความเครยีด เช่น การเล่นเครือ่งเล่นสนาม  การ
เล่นน้ าเล่นทราย การเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น  
 ในการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมานกัเรียนได้รับความสนุกสนาน จากการเล่นเครื่องเล่นสนาม และการ
เล่นทราย  การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ นักเรยีนมีความสนุกสนาน และเล่นร่วมกบัเพื่อนๆได้ดี รู้จักการ
รอคอย และแบ่งปันมากขึ้น  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

      
            เล่นทราย                               เล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

 
การละเล่นมอญซ่อนผ้า 

     
 
 



                    6. กจิกรรมเกมการศกึษา 
 
 

กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกจิกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใชส้ติปัญญา ใช้ความคิดในกา 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกทักษะในการการสังเกต การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยผ่านการเล่นเกม
การศึกษาท่ีครูได้จัดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรยีน เช่น การเล่นเกม เรยีงล าดับภาพเหตุการณ ์เกมจับคู่
ภาพท่ีเหมือนกันเกมภาพตัดต่อ เป็นต้น   
 นักเรียนมีทักษะในการฟังที่ดี สามารถเล่นเกมตามค าแนะน าของครูได้อย่างถูกต้องและแนะน าวิธี
เล่นให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้ รู้จักสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สาเหตุ มเีหตุผลในการหา
ค าตอบในการเล่นเกมต่างๆ และเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียนร้อยหลังจากเล่นเสร็จ 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

         
                เล่นเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน                                         เกมเรยีงล าดับภาพเหตุการณ์ 
 

 
เล่นเกมจับคู่พยัญชนะไทยที่เหมือนกัน    

            



กจิกรรมเพิม่เตมิ 
  

นักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทง ท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของไทย ปีนี้วันเลยกระทงตรงกับวันท่ี 3 เดือนพฤศจิกายน 2560  

         
   ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาต ิ            สถานการณ์จ าลองลอยกระทง 
 

 
 

เด็กหญิงพัชราภรณ์  โอ่งเคลือบ รับรางวัลการแข่งขันระบายสีกระทงจาก คุณครูพัชรินทร์  นิลรัตน์ 
 
 



รายงานการจัดประสบการณ ์
การจดัประสบการณ ์ ประจ าเดือน...ธันวาคม 2560 
หนว่ยการเรยีนในเดอืนนี ้
       สัปดาห์ที่ 25 หน่วย นกน้อยเริงร่า 
   สอนวันท่ี  27-30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 
             - ลักษณะ, รูปร่าง 
             - ท่ีอยู่อาศัย 
             - อาหาร 
             - การดูแล 
             - ประโยชน์และโทษ 

  สปัดาหท์ี ่ 26  หนว่ย  วนัพอ่แหง่ชาต ิ(พอ่จา๋) 
   สอนวันท่ี 4-8 ธันวาคม 2560 

- ความส าคัญของพ่อ 
- พระราชกรณียะกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- สัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ 
- บทบาทหน้าท่ีของพ่อ 
- การปฏิบัติตนท่ีดีต่อพ่อแม่  

 สปัดาห์ที ่ 27 หนว่ย  ตน้ไมค้นืปา่ 
 สอนวันท่ี 12 – 15 ธันวาคม 2560   

- ชื่อของต้นไม้ 
- ลักษณะ รูปร่าง สี 
- การบ ารุงรักษาต้นไม้ ประโยชน์ และโทษของต้นไม้ 
- รู้จักพยัญชนะ ต รู้จักเลข ๙ เปรยีบเทียบสูง-ต่ า 

 สปัดาห์ที ่ 28 หนว่ย ดอกไมง้ามตา 
       สอนวันท่ี  18 – 22 ธันวาคม 2560 
- ลักษณะ รูปร่าง สี 
- การขยายพันธุ์ และการบ ารงุรักษา 
- ประโยชน์ของดอกไม้โทษของดอกไม้ 
- เรียนรู้จักพยัญชนะ ถ รู้จักเลข ๑๐] 

 



สปัดาหท์ี ่ 29  หนว่ย วนัขึน้ปใีหม่ 
    สอนวันท่ี  25 – 29 ธันวาคม 2560  

- ความส าคัญ/ความหมายของวันปีใหม่  
- ความหมายของ ส.ค.ส. 
- ขนบธรรมเนียมประเพณ ี  
- กิจกรรมท่ีปฏิบัติในวันปีใหม ่
- การเลือกและการจัดหาของขวัญ 
- การแสดงความเคารพและอวยพรผู้ใหญ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายตาม
จังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง เครือ่งเคาะจังหวะ และอุปกรณอ์ื่นๆ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริม ให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ รู้จักจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง
ของร่างกายตนเองได้ 
 ในเดือนน้ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง  เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบค าคล้องจอง เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบอุปกรณ์ การปฏบัิติตนเป็นผู้น าผู้ตาม  
พร้อมทั้งได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงของแต่ละหน่วยการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ด้วย เช่น 
เพลงเด็กดี เพลงโรงเรียนนา่อยู่ เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นต้น 

นักเรียนมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ดี มีความกล้าแสดงออกดีขึ้นรู้จักการท าท่าทาง
ต่าง พร้อมๆกับการร้องเพลงและท่องค าคล้องจอง มีจินตนาการในการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความ
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม 

ตัวอยา่งกจิกรรม  

     
       การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง               การท าท่าทางตามค าสั่ง 
 

 
การเคลื่อนไหวตามค าคล้องจอง 

 



                       2. กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
 

กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาก ซึง่กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กมพีัฒนาการ
ทางการเรียนรู้เกิดการเรียนรูจ้ากการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรยีน ครูสามารถให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรือ่งนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรยีน
มีความกลา้แสดงออกในการพูดคุย สนทนา การใช้ความคิดโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การ
ฝึกปฏิบัติการลองผิดลองถูกมาให้นักเรยีนได้เรียนรู้และรบัประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน รวมถึงการเรยีนรู้พยญัชนะไทย การนับจ านวน ค าศัพท์ภาอังกฤษ และการสังเกต การจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ  นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ดังต่อไปนี้คือ  

หนว่ย นกนอ้ยเรงิรา่ ได้เรยีนรู้เกี่ยวกับลักษณะ, รูปร่าง ท่ีอยู่อาศัย อาหาร การดูแล 
ประโยชน์และโทษ   

หนว่ย วนัพอ่แหง่ชาต ิ(พอ่จา๋) เรียนรู้เกีย่วกับ ความส าคัญของพ่อ พระราชกรณียะกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 สัญลกัษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ บทบาทหน้าที่ของพ่อ การ
ปฏิบัติตนท่ีดีต่อพ่อแม่  

หนว่ย ต้นไมค้นืปา่ ชื่อของต้นไม้ ลักษณะ รูปร่าง ส ีการบ ารุงรักษาต้นไม้ ประโยชน์ และ
โทษของต้นไม้ รู้จักพยัญชนะ ต รู้จักเลข ๙ เปรยีบเทียบสูง-ต่ า  

หนว่ย ดอกไมง้ามตา  ลักษณะ รูปร่าง ส ีการขยายพันธุ์ และการบ ารุงรักษา  ประโยชน์ของ
ดอกไม้โทษของดอกไม้  เรียนรู้จักพยัญชนะ ถ รู้จักเลข ๑๐  

หนว่ย วนัขึน้ปใีหม่  ความส าคัญ/ความหมายของวันปใีหม่ ความหมายของ ส.ค.ส. 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี กิจกรรมท่ีปฏิบัติในวันปีใหม ่การเลือกและการจัดหาของขวัญ การแสดงความ
เคารพและอวยพรผู้ใหญ่ 

นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้น และสนใจในการรว่มกิจกรรมดี สนใจตอบค าถามในเรื่องท่ี
เรียนรู้ และยกมือเมื่อขอตอบค าถาม 

กจิกรรมทีป่ฏบิัติ   
 

          
แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่เรียนรู ้     เรยีนจากการลงมือปฏิบัต ิ        ค้นคว้าจากห้องสมุด 
 



3. กจิกรรมสรา้งสรรค ์
  

กิจกรรมสรา้งสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ มี
สุนทรีภาพทางศิลปะ  ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเองและรู้จักชื่นชม
ผลงานผู้อ่ืน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติคือ การระบายสีภาพด้วยสีเทียน   การเล่นสีน้ า  และการปั้นดิน
น้ ามัน  เป็นต้น  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความชื่นชอบ มีความกระตือรอืร้น และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นอย่างด ี มีสมาธิในการระบายสีดีขึ้น  มจีินตนาการ สามารถใช้สีระบายภาพได้อย่าง
หลากหลาย และบอกเล่าเรือ่งราวจากผลงานของตนเองได้  

นักเรียนมีจินตนาการในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักการใช้สีได้หลากหลาย มีจินตนาการในการสร้างสรรค์
ผลงาน และมีความภูมใิจในผลงานของตนเองเมื่อน าเสนอหน้าห้องเรียน 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  
 

        
  การพับนกและระบายสีภาพด้วยสีเทียน                  การประดิษฐ์ดอกไม ้
 

 
ประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ 

 
 
 



4. กจิกรรมเสร ี/ เลน่ตามมมุ 
 

กิจกรรมเสร ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นอสิระตามศูนย์การเรียน หรือมุมการ
เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้จากการใช้กระบวนการคิด  การลองผิด
ลองถูก  รูจ้ักการใช้ความคดิจินตนาการที่อิสระไม่ยึดติดกับเรื่องไดเรื่องหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม รู้จักการอ
คอยแบ่งปัน ส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรับผิดชอบ โดยการให้เก็บของเล่นเขา้ที่อย่างเป็นระเบียบทุกครั้ง 
หลังจากเล่นเสร็จ  
 นักเรียนได้สนุกกับการเล่นตามมุมต่างๆภายในห้องเรียน  สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงของ
ห้องเรียนได้อย่างเข้าใจ ปฏบัิติตามได้ดี รู้จักรอคอยและแบ่งปันในการเล่นดีขึ้น และเก็บของเล่นเข้าที่ได้
อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมตามวัย และเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน 

 ตวัอยา่งกจิกรรม   
 

      
                             เล่นมุมเกมการศึกษา  
 

      
        มุมตัวต่อสร้างสรา้งสรรค์                       มมุบทบาทสมมุติ 
 
 
 



        5. กจิกรรมกลางแจ้ง 
 

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง และ
เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กเป็นหลัก เพื่อ
ประสานความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ และผ่อนคลายความเครยีด เช่น การเล่นเครือ่งเล่นสนาม  การ
เล่นน้ าเล่นทราย การเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น  
 ในการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมานกัเรียนได้รับความสนุกสนาน จากการเล่นเครื่องเล่นสนาม และการ
เล่นน้ า  การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ นักเรยีนมีความสนกุสนาน และเล่นร่วมกับเพ่ือนๆได้ดี รู้จัก
ระมัดระวังตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนามมากขึ้น  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

 

     
           เล่นทราย                              เล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

     
      กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์                    การละเล่นพื้นบ้าน ร ีๆ ข้าว 
 
 
 



                    6. กจิกรรมเกมการศกึษา 
 

กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกจิกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใชส้ติปัญญา ใช้ความคิดในกา 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกทักษะในการการสังเกต การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยผ่านการเล่นเกม
การศึกษาท่ีครูได้จัดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรยีน เช่น การเล่นเกม เรยีงล าดับภาพเหตุการณ์ เกมจับคู่
ภาพท่ีเหมือนกันเกมภาพตัดต่อ เป็นต้น   
 นักเรียนมีทักษะในการฟังที่ดี สามารถเล่นเกมตามค าแนะน าของครูได้อย่างถูกต้องและแนะน าวิธี
เล่นให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้ รู้จักสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สาเหตุ มเีหตุผลในการหา
ค าตอบในการเล่นเกมต่างๆ และเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียนร้อยหลังจากเล่นเสร็จ 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

         
                เล่นเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน                                         เกมเรยีงล าดับภาพเหตุการณ์ 
 

 
เล่นเกมจับคู่พยัญชนะไทยที่เหมือนกัน  

              



กจิกรรมเพิม่เตมิ 
  

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนบ้านดอนไผ่ได้จัดกิจกรรมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 โดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
บ าเพ็ญประโยชน์ และปลุกต้นไม้ รดน้ าพรวนดินต้นไม้รอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเรียนรูจ้ักวันส าคัญอีก 1 วัน คือ วันดินโลก 

ภาพกิจกรรม 

                 

               กิจกรรมปลูกต้นไม้                  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม กลุม่สาระภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส และได้
น าขนมมาแจกเด็กๆท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา โดยมีคณุลุงซานต้าผู้ใจดีมาแจกขนมให้เด็กๆ ทั้งนี้ยัง
ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 
มาร่วมแจกขนมให้เด็กได้อิ่มอร่อยกันด้วยค่ะ  
 ภาพกิจกรรม 

       
     

ท่าน ผอ.สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ และคุรลุงซานต้า มาแจกขนมให้เด็กๆเนื่องในวันคริสต์มาส 
 

 



   ในเดือนน้ีผู้รายงานได้จัดท าสารสัมพันธ์ประจ า เดือน พฤศจิกายน แจกให้กับผู้ปกครองนักเรียน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แนบตัวอย่างสารสัมพันธ์ พรอ้มท้ังผลงานนักเรียนมาท้ายนี้ด้วย   

 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน 
                                    (นางสาวพัชรี   เชียงแรง) 

                                                    ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรอง 
                                    (นางวราภรณ ์  อรรถพล) 

                                                  นักวิชาการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

                              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงาน 
                                  (นายเอกสิทธ์  สุทธิศาสนกุล) 

                                                ปลัด อบต.ดอนไผ่ 
 
 

     – รับทราบผลการปฏิบัติงาน 
                                         
                                        ลงชื่อ..................................................................... 

                                     (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 
                                                 นายก อบต.ดอนไผ่ 
 
 

 



รายงานการจดัประสบการณ์ 
 

การจัดประสบการณ ์ประจ าเดือน...มกราคม 2561 
หน่วยการเรยีนในเดอืนนี้ 

สปัดาหท์ี ่ 30 หนว่ย   ขยนัเหลือเจา้มดนอ้ย 
       สอนวนัที ่ 3 -  5  มกราคม  2561 

 - รูปร่าง   
 - ลักษณะ   
 - ท่ีอยู่อาศัย  
 - อาหาร  
 - วงจรชีวิต  
 - ประโยชน์และโทษ 

 

สปัดาหท์ี ่ 31 หนว่ย หนว่ย วนัเดก็ / วนัคร ู  
      สอนวนัที ่ 8 -  12  มกราคม  2561 

- ความหมายและความส าคัญของวันเด็ก / วันครู  
- เรียนรู้จักหน้าท่ีเด็ก 10 ประการ    
- กิจกรรมท่ีปฏิบัติในวันเด็ก / วันครู  
- การปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีของครู 

 

สปัดาหท์ี ่ 32  หนว่ย เตบิใหญเ่พราะเมลด็ขา้ว  
 สอนวนัที ่ 15 – 19  มกราคม  2561 

- ลักษณะของข้าว  ขา้วท่ีเด็กรู้จัก   
- สถานท่ีปลูกข้าว    
- การน าขา้วมาประกอบอาหารประโยชนข์องข้าว   
- รู้จักพยัญชนะ  ฝ  และ  พ  
- รู้จักเลข  ๔  และ  4 และ  
- เปรียบเทียบเล็ก-ใหญ่ 

 
 
 



 
           สัปดาห์ที่  33 หน่วย โลกเราน่าอยู่ 

  สอนวนัที ่ 22 - 26  มกราคม  2561 
  - ความหมาย, ประเภท  สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ
  - สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 

            - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            - ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 
            - โทษของสิ่งแวดล้อม 
 

 สัปดาห์ที่  34 หน่วย สีสวยสดใส 
  สอนวนัที ่ 29 - 31  มกราคม และ 1-2 กมุภาพนัธ ์2561 

            - สีท่ีนักเรียนรู้จัก  (ชื่อของสี) 
            - สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้ 
            - ประเภทของสี 
            - แม่สีและการผสมสี 
            - ประโยชน์และโทษของสี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายตาม
จังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง เครือ่งเคาะจังหวะ และอุปกรณอ์ื่นๆ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริม ให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ รู้จักจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง
ของร่างกายตนเองได้ 
 ในเดือนน้ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง  เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบค าคล้องจอง เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบอุปกรณ์ การปฏบัิติตนเป็นผู้น าผู้ตาม  
พร้อมทั้งได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงของแต่ละหน่วยการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ด้วย เช่น 
เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี เพลงคุณครูที่รัก เพลงแมลง และเพลงออกก าลัง เป็นต้น 

นักเรียนมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ดี มีความกล้าแสดงออกดีขึ้นรู้จักการท าท่าทาง
ต่าง พร้อมๆกับการร้องเพลงและท่องค าคล้องจอง มีจินตนาการในการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความ
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม 

ตัวอยา่งกจิกรรม  

         
     การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง                  การเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 
 

  
 การเคลื่อนไหวตามผู้น า 

 



                        2. กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
 

กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาก ซึง่กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กมพีัฒนาการ
ทางการเรียนรู้เกิดการเรียนรูจ้ากการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรยีน ครูสามารถให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรือ่งนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรยีน
มีความกลา้แสดงออกในการพูดคุย สนทนา การใช้ความคิดโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การ
ฝึกปฏิบัติการลองผิดลองถูกมาให้นักเรยีนได้เรียนรู้และรบัประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน รวมถึงการเรยีนรู้พยญัชนะไทย การนับจ านวน ค าศัพท์ภาอังกฤษ และการสังเกต การจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ  นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ดังต่อไปนี้คือ 

หนว่ย   ขยนัเหลอืเจา้มดนอ้ย เรียนรู้เกี่ยวกับ รูปรา่ง   ลักษณะ  ท่ีอยู่อาศัย  อาหาร  วงจร
ชีวิต ประโยชน์และโทษ 

หนว่ย วนัเดก็ / วนัคร ูเรยีนรู้เกี่ยวกับ ความหมายและความส าคัญของวันเด็ก / วันครู 
เรียนรู้จักหน้าที่เด็ก 10 ประการ กิจกรรมท่ีปฏิบัติในวันเด็ก / วันคร ูการปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีของครู 

หนว่ย เตบิใหญเ่พราะเมลด็ขา้ว เรียนรู้เกีย่วกับ ลักษณะของข้าว  ขา้วท่ีเด็กรู้จัก  สถานท่ี
ปลูกข้าว  การน าข้าวมาประกอบอาหารประโยชน์ของขา้ว  รู้จักพยัญชนะ  ฝ  และ  พ รู้จกัเลข  ๔  
และ  4 และ เปรียบเทียบเล็ก-ใหญ่ 
     หน่วย โลกเราน่าอยู่ เรียนรู้เกี่ยวกับ  ความหมาย, ประเภท  สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  ประโยชน์/โทษ ของสิ่งแวดล้อม 
 

     หน่วย สีสวยสดใส เรียนรู้เกี่ยวกับ  สีท่ีนักเรียนรู้จัก  (ชื่อของสี) สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผล
ไม่ ประเภทของสี  แม่สีและการผสมสี  ประโยชน์และโทษของสี 

นักเรียนมีความสนใจในการรว่มกิจกรรมดี ตั้งใจตอบค าถามในเรื่องท่ีเรียนรู ้เรยีนรู้ได้เร็ว และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสมตามวัย  

กจิกรรมทีป่ฏบิัติ  
 

        
     ส ารวจทดลองสิ่งท่ีเรียนรู ้      เรียนจากการลงมือปฏิบัติ        ส ารวจชีวิตสัตว์โลก 
 



3. กจิกรรมสรา้งสรรค ์
  

กิจกรรมสรา้งสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ มี
สุนทรีภาพทางศิลปะ  ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเองและรู้จักชื่นชม
ผลงานผู้อ่ืน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติคือ การระบายสีภาพด้วยสีเทียน   การเล่นสีน้ า  และการปั้นดิน
น้ ามัน  เป็นต้น  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความชื่นชอบ มีความกระตือรอืร้น และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นอย่างด ี มีสมาธิในการระบายสีดีขึ้น  มจีินตนาการ สามารถใช้สีระบายภาพได้อย่าง
หลากหลาย และบอกเล่าเรือ่งราวจากผลงานของตนเองได้  

นักเรียนมีจินตนาการในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักการใช้สีได้หลากหลาย มีจินตนาการในการสร้างสรรค์
ผลงาน และมีความภูมใิจในผลงานของตนเองเมื่อน าเสนอหน้าห้องเรียน 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  
 

    
                          การประดิษฐ์หุ่นถุงกระดาษ 

        

                              การฉีกปะกระดาษ 
 

 



4. กจิกรรมเสร ี/ เลน่ตามมมุ 
 

กิจกรรมเสร ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นอสิระตามศูนย์การเรียน หรือมุมการ
เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้จากการใช้กระบวนการคิด  การลองผิด
ลองถูก  รูจ้ักการใช้ความคดิจินตนาการที่อิสระไม่ยึดติดกับเรื่องไดเรื่องหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม รู้จักการอ
คอยแบ่งปัน ส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรับผิดชอบ โดยการให้เก็บของเล่นเขา้ที่อย่างเป็นระเบียบทุกครั้ง 
หลังจากเล่นเสร็จ  
 นักเรียนได้สนุกกับการเล่นตามมุมต่างๆภายในห้องเรียน  สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงของ
ห้องเรียนได้อย่างเข้าใจ ปฏบัิติตามได้ดี รู้จักรอคอยและแบ่งปันในการเล่นดีขึ้น และเก็บของเล่นเข้าที่ได้
อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมตามวัย และเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน 

 ตวัอยา่งกจิกรรม   
 

   
               เล่นมุมดนตรี                             มุมบล็อก 
 

      
               มุมหนงัสือนิทาน                        มุมตัวต่อสร้างสร้างสรรค ์

 



        5. กจิกรรมกลางแจ้ง 
 

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง และ
เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กเป็นหลัก เพื่อ
ประสานความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ และผ่อนคลายความเครยีด เช่น การเล่นเครือ่งเล่นสนาม  การ
เล่นน้ าเล่นทราย การเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น  
 ในการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมานกัเรียนได้รับความสนุกสนาน จากการเล่นเครื่องเล่นสนาม และการ
เล่นน้ า  การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ นักเรยีนมีความสนกุสนาน และเล่นร่วมกับเพ่ือนๆได้ดี รู้จัก
ระมัดระวังตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนามมากขึ้น  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

 
                             การละเล่นมอญซ่อนผ้า                                

 
เล่นเครื่องเล่นสนาม 

 



                    6. กจิกรรมเกมการศกึษา 
 

กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกจิกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใชส้ติปัญญา ใช้ความคิดในกา 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกทักษะในการการสังเกต การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยผ่านการเล่นเกม
การศึกษาท่ีครูได้จัดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรยีน เช่น การเล่นเกม เรยีงล าดับภาพเหตุการณ์ เกมจับคู่
ภาพท่ีเหมือนกันเกมภาพตัดต่อ เป็นต้น   
 นักเรียนมีทักษะในการฟังที่ดี สามารถเล่นเกมตามค าแนะน าของครูได้อย่างถูกต้องและแนะน าวิธี
เล่นให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้ รู้จักสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สาเหตุ มเีหตุผลในการหา
ค าตอบในการเล่นเกมต่างๆ และเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียนร้อยหลังจากเล่นเสร็จ 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

 
                                                          เกมเรียงล าดับภาพเหตุการณ์ 
 

 
เล่นเกมจับคู่พยัญชนะไทยที่เหมือนกัน  

             



กจิกรรมเพิม่เตมิ 
  

วันที่ 11 มกราคม 2561 หน่วยทันตกรรม ได้เข้าตรวจสุขภาพปากและฟันของ 
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็โรงเรยีนบ้านดอนไผ่ ผู้ปกครองมีความร่วมมือในการอนุญาตให้นักเรียน 
เข้ารับการตรวจสุขภาพปากและฟันในครั้งนี้ครบทุกคน 
  ภาพกจิกรรม 

      
 

 วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราได้เข้าร่วมกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติกับ
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) โดยมีท่านนายกโสภณ  อุดมโภชน์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และได้มอบรางวัลให้กับนักแสดงตัว
น้อยๆ ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กด้วย อีกท้ังได้จับรางวัลใหก้ับนักเรียนท่ีโชคดีในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ    

           
 

           



ในเดือนน้ีผู้รายงานได้จัดท าสารสัมพันธ์ประจ า เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม แจกใหก้ับผู้ปกครอง
นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แนบตัวอย่างสารสัมพันธ์ พร้อมทั้งผลงานนักเรยีนมาท้ายนี้ด้วย   

 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน 
                                    (นางสาวพัชรี   เชียงแรง) 

                                                    ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรอง 
                                    (นางวราภรณ ์  อรรถพล) 

                                                  นักวิชาการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

                              ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงาน 
                                  (นายเอกสิทธ์  สุทธิศาสนกุล) 

                                                ปลัด อบต.ดอนไผ่ 
 
 

     – รับทราบผลการปฏิบัติงาน 
                                         
                                        ลงชื่อ..................................................................... 

                                     (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 
                                                 นายก อบต.ดอนไผ่ 
 
 
   



รายงานการจดัประสบการณ์ 
 

การจัดประสบการณ ์ประจ าเดือน...กมุภาพนัธ ์ 2561 
หน่วยการเรยีนในเดอืนนี้ 

สปัดาหท์ี ่   35  หนว่ย เดนิทางทัว่ไทย 
สอนวนัที ่ 5 – 9  กมุภาพนัธ ์ 2561 
- ความหมายของการคมนาคม  
- ประเภทของการคมนาคม  
- การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ 
- ประโยชน์ของการคมนาคม   
- โทษของการใช้ยานพาหนะ  
- รู้จักพยัญชนะ  ร  และ  ล รู้จักเลข  ๗  และ  7   
- เปรียบเทียบใหญ่-เล็ก 

 

  สปัดาหท์ี ่   36  หนว่ย  โลกไรพ้รมแดน 
สอนวนัที ่ 12– 16  กมุภาพนัธ ์ 2561  
- ความหมายของการสื่อสาร  
- ประเภทของการสื่อสาร  
- วิธีการสื่อสาร  
- มารยาทในการสื่อสาร  
- ประโยชน์ของการสื่อสาร  
- รู้จักพยัญชนะ ว  และ ศ  รู้จักเลข  ๘  และ  8  
- เปรียบเทียบเย็น-ร้อน 

 

  สปัดาหท์ี ่   37  หนว่ย  สิง่ของเครือ่งใช ้
สอนวนัที ่ 19– 23  กมุภาพนัธ ์ 2561  
- สิ่งของเครื่องใช้ 
- สิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียน 
- สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
- การเก็บรักษา/ประโยชน์/โทษ 



- รู้จักพยัญชนะ  ษ และ  ส 
- รู้จักเลข  ๙ และ  9                                                                                                                                    
- เปรียบเทียบเท่ากัน-ไม่เท่ากัน 

 

สปัดาหท์ี ่   38  หนว่ย  วนัมาฆบชูา 
สอนวนัที ่ 26  กมุภาพนัธ ์ 2  มนีาคม  2561 
- ความส าคัญของวันมาฆบูชา  
- กิจกรรมท่ีปฏิบัติในวันมาฆบูชา  
- การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา  
- การแสดงบทบาทสมมติการเวียนเทียน  
- การแสดงบทบาทสมมติการตักบาตร 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 

 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายตาม
จังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง เครือ่งเคาะจังหวะ และอุปกรณอ์ื่นๆ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริม ให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ รู้จักจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง
ของร่างกายตนเองได้ 
 ในเดือนน้ีนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม การเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลง  เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบค าคล้องจอง เคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบอุปกรณ์ การปฏบัิติตนเป็นผู้น าผู้ตาม  
พร้อมทั้งได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงของแต่ละหน่วยการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ด้วย 
นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกท่องค าคล้องจอง และท าท่าทางตามจินตนาการด้วย 

นักเรียนมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ดี มีความกล้าแสดงออกดีขึ้นรู้จักการท าท่าทาง
ต่าง พร้อมๆกับการร้องเพลงและท่องค าคล้องจอง มีจินตนาการในการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความ
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม 

ตัวอยา่งกจิกรรม  

            
       การเคลื่อนไหวร่างตามจินตนาการ                 การท าท่าทางตามค าสั่ง 
 

 
การเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ ์



 
                       2. กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
 

กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาก ซึง่กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กมพีัฒนาการ
ทางการเรียนรู้เกิดการเรียนรูจ้ากการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรยีน ครูสามารถให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรือ่งนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรยีน
มีความกลา้แสดงออกในการพูดคุย สนทนา การใช้ความคิดโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การ
ฝึกปฏิบัติการลองผิดลองถูกมาให้นักเรยีนได้เรียนรู้และรบัประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน รวมถึงการเรยีนรู้พยญัชนะไทย การนับจ านวน ค าศัพท์ภาอังกฤษ และการสังเกต การจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ  นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ดังต่อไปนี้คือ  

หนว่ย เดนิทางทัว่ไทย เรยีนรู้เกีย่วกับ ความหมายของการคมนาคม ประเภทของกา 
คมนาคม การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ ประโยชน์ของการคมนาคม โทษของการใช้ยานพาหนะ 
รู้จักพยัญชนะ ร และ ล รูจ้ักเลข ๗ และ 7 เปรียบเทียบใหญ่-เล็ก 

หนว่ย  โลกไรพ้รมแดน  เรยีนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการสื่อสาร ประเภทของการ 
สื่อสาร วิธีการสื่อสาร มารยาทในการสื่อสาร ประโยชน์ของการสื่อสาร รู้จักพยัญชนะ ว และ ศ รู้จัก
เลข ๘ และ 8 เปรยีบเทียบเย็น-ร้อน 

  หนว่ย  สิง่ของเครือ่งใช้  เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งของเครื่องใช ้ สิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียน 
ส่ิงของเครื่องใช้ในบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง การเก็บรักษา/
ประโยชน์/โทษ รู้จักพยัญชนะ  ษ และ ส รู้จักเลข ๙ และ 9 เปรียบเทียบเท่ากัน-ไม่เท่ากัน                                                                                                                 

หนว่ย  วนัมาฆบชูา  เรียนรู้เกี่ยวกับ ความส าคัญของวันมาฆบูชา กิจกรรมท่ีปฏิบัติใน 
วันมาฆบูชา การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา การแสดงบทบาทสมมติการเวียนเทียน การแสดงบทบาท
สมมติการตักบาตร 

นักเรียนมีความสนใจ ในการร่วมกิจกรรมดี ตอบค าถามในเรื่องท่ีเรียนรู้ และมีความกล้า
แสดงออก 

 กจิกรรมทีป่ฏิบตัิ  

       
 

                 การยนืสมาธ ิ                  การจ าลองการบินของจรวจ 



 

3. กจิกรรมสรา้งสรรค ์
  

กิจกรรมสรา้งสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ มี
สุนทรีภาพทางศิลปะ  ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเองและรู้จักชื่นชม
ผลงานผู้อ่ืน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติคือ การระบายสีภาพด้วยสีเทียน   การเล่นสีน้ า  และการปั้นดิน
น้ ามัน  เป็นต้น  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความชื่นชอบ มีความกระตือรอืร้น และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นอย่างด ี มีสมาธิในการระบายสีดีขึ้น  มจีินตนาการ สามารถใช้สีระบายภาพได้อย่าง
หลากหลาย และบอกเล่าเรือ่งราวจากผลงานของตนเองได้  

นักเรียนมีจินตนาการในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักการใช้สีได้หลากหลาย มีจินตนาการในการสร้างสรรค์
ผลงาน และมีความภูมใิจในผลงานของตนเองเมื่อน าเสนอหน้าห้องเรียน 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  
 

      
          ระบายสีภาพด้วยสีเทียน                    การประดิษฐ์ลูกข่าง 
 

 
 

การระบายสีด้วยน้ า 
 



 
4. กจิกรรมเสร ี/ เลน่ตามมมุ 

 

กิจกรรมเสร ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นอสิระตามศูนย์การเรียน หรือมุมการ
เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้จากการใช้กระบวนการคิด  การลองผิด
ลองถูก  รูจ้ักการใช้ความคดิจินตนาการที่อิสระไม่ยึดติดกับเรื่องไดเรื่องหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม รู้จักการอ
คอยแบ่งปัน ส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรับผิดชอบ โดยการให้เก็บของเล่นเขา้ที่อย่างเป็นระเบียบทุกครั้ง 
หลังจากเล่นเสร็จ  
 นักเรียนได้สนุกกับการเล่นตามมุมต่างๆภายในห้องเรียน  สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงของ
ห้องเรียนได้อย่างเข้าใจ ปฏบัิติตามได้ดี รู้จักรอคอยและแบ่งปันในการเล่นดีขึ้น และเก็บของเล่นเข้าที่ได้
อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมตามวัย และเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน 

 ตวัอยา่งกจิกรรม   
 

 
                                 เล่นมมุดนตรี  
 

           
               มุมเกมการศึกษา                         มุมบล็อก 
 
 



 
        5. กจิกรรมกลางแจ้ง 

 

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง และ
เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กเป็นหลัก เพื่อ
ประสานความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ และผ่อนคลายความเครยีด เช่น การเล่นเครือ่งเล่นสนาม  การ
เล่นน้ าเล่นทราย การเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น  
 ในการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมานกัเรียนได้รับความสนุกสนาน จากการเล่นเครื่องเล่นสนาม และการ
เล่นน้ า  การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ นักเรยีนมีความสนกุสนาน และเล่นร่วมกับเพ่ือนๆได้ดี รู้จัก
ระมัดระวังตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนามมากขึ้น  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

 

             
                เล่นทราย                             เล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

                 
                         การละเล่นพื้นบ้านม้าก้านกล้วย 
 
 
 



                    6. กจิกรรมเกมการศกึษา 
 

กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกจิกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใชส้ติปัญญา ใช้ความคิดในกา 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกทักษะในการการสังเกต การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยผ่านการเล่นเกม
การศึกษาท่ีครูได้จัดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรยีน เช่น การเล่นเกม เรยีงล าดับภาพเหตุการณ์ เกมจับคู่
ภาพท่ีเหมือนกันเกมภาพตัดต่อ เป็นต้น   
 นักเรียนมีทักษะในการฟังที่ดี สามารถเล่นเกมตามค าแนะน าของครูได้อย่างถูกต้องและแนะน าวิธี
เล่นให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้ รู้จักสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สาเหตุ มเีหตุผลในการหา
ค าตอบในการเล่นเกมต่างๆ และเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียนร้อยหลังจากเล่นเสร็จ 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

           
                                                             เล่นเกมนับจ านวนให้เท่ากับตัวเลข  
 

 
เลน่เกมเรียงล าดับวงจรชีวิตผเีสื้อ 

 
              



กจิกรรมเพิม่เตมิ 
  

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ ์ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่ได้รับเกียรติจากคุณ
บุญมา  สุขสมอารีย์วงค์ มาเป็นวิทยาการในการท าม้าก้านกล้วย นักเรยีนได้เรียนรู้ประโยชนข์องต้น
กล้วย ซึ่งนอกจากจะน าผลมาเป็นอาหารแล้ว ใบและก้านของกล้วยยงัมีประโยชน์ที่สามารถน ามาเป็นของ
เล่นที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได ้

 ภาพกิจกรรม 

     
 

                  

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรยีนได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบชูา ซึ่งในปีนี้
ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 

       
 



     ผลงานนกัเรยีน 

 

การประดษิฐ์โมบายจากแกนกระดาษทชิชู ่

  

 

 

การพับกระดาษ 

 

 
 

 



รายงานการจดัประสบการณ์ 
 

การจัดประสบการณ ์ประจ าเดือน...มีนาคม 2561 
หน่วยการเรยีนในเดอืนนี้ 

สปัดาหท์ี ่   39  หนว่ย นกัประดิษฐ์ตวันอ้ย 
สอนวันท่ี  5 – 9  มีนาคม  2561 
- แสง  
- เสียง    
- แม่เหล็ก   
- แว่นขยาย  
- อากาศ รู้ 
- จักพยัญชนะ  อ และ  ฮ    
- รู้จักเลข  0 
 

 

  สปัดาหท์ี ่   40 – 41   
สอนวนัที ่ 12– 23  มนีาคม  2561  

 

- ประเมินพัฒนาการประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



             1.กจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายตาม
จังหวะอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง  ค าคล้องจอง เครือ่งเคาะจังหวะ และอุปกรณอ์ื่นๆ มาประกอบการ
เคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริม ให้เด็กเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ รู้จักจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง
ของร่างกายตนเองได้ 
 นักเรียนได้รับการประเมินพฒันาการตามแบบการประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นักเรียน มีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ดี มีความกล้าแสดงออกดีขึ้นรู้จักการท าท่าทางต่าง 
พร้อมๆกับการร้องเพลงและท่องค าคล้องจอง มีจินตนาการในการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความ
สนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม 

ตัวอยา่งกจิกรรม  

        
 

    การกระโดดพร้อมกัน 2 ขา                      การรับส่งลูกบอล 
 

 
การเตะบอลไปข้างหน้า 

 
 



                       2. กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ 
 

กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาก ซึง่กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กมพีัฒนาการ
ทางการเรียนรู้เกิดการเรียนรูจ้ากการจัดประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรยีน ครูสามารถให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรือ่งนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรยีน
มีความกลา้แสดงออกในการพูดคุย สนทนา การใช้ความคิดโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การ
ฝึกปฏิบัติการลองผิดลองถูกมาให้นักเรยีนได้เรียนรู้และรบัประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน รวมถึงการเรยีนรู้พยญัชนะไทย การนับจ านวน ค าศัพท์ภาอังกฤษ และการสังเกต การจ าแนกสิ่ง
ต่างๆ  นักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ดังต่อไปนี้คือ  

หนว่ย นกัประดษิฐต์วัน้อย  นักเรียนได้เรียนรู้เกีย่วกับ การเกิด แสง เสียง  เรียนรู้แรงดึงดูด
จากแม่เหล็ก รูจ้ักแว่นขยาย การใช้ผิวหนังสัมผัสอากาศ รู้จักพยัญชนะ  อ และ  ฮ รู้จักเลข  0 

นักเรียนมีความสนใจ ในการร่วมกิจกรรมดี ตอบค าถามในเรื่องท่ีเรียนรู้ และมีความกล้า
แสดงออก 

 กจิกรรมทีป่ฏิบตัิ  

          
 

      การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนรู้                    การบอกต าแหน่ง 

 
การชิมรสชาต ิ



3. กจิกรรมสรา้งสรรค ์
  

กิจกรรมสรา้งสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อมือ มี
สุนทรีภาพทางศิลปะ  ฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเองและรู้จักชื่นชม
ผลงานผู้อ่ืน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติคือ การระบายสีภาพด้วยสีเทียน   การเล่นสีน้ า  และการปั้นดิน
น้ ามัน  เป็นต้น  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความชื่นชอบ มีความกระตือรอืร้น และตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมได้เป็นอย่างด ี มีสมาธิในการระบายสีดีขึ้น  มจีินตนาการ สามารถใช้สีระบายภาพได้อย่าง
หลากหลาย และบอกเล่าเรือ่งราวจากผลงานของตนเองได้  

นักเรียนมีจินตนาการในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักการใช้สีได้หลากหลาย มีจินตนาการในการสร้างสรรค์
ผลงาน และมีความภูมใิจในผลงานของตนเองเมื่อน าเสนอหน้าห้องเรียน 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  
 

           
                         การประดิษฐ์ปลาจากจานกระดาษ 

 
การพับเรือ 



 
4. กจิกรรมเสร ี/ เลน่ตามมมุ 

 

กิจกรรมเสร ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เล่นอสิระตามศูนย์การเรียน หรือมุมการ
เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้จากการใช้กระบวนการคิด  การลองผิด
ลองถูก  รูจ้ักการใช้ความคดิจินตนาการที่อิสระไม่ยึดติดกับเรื่องไดเรื่องหนึ่ง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  การคิดแก้ปัญหาเฉพาะหนา้ และการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม รู้จักการอ
คอยแบ่งปัน ส่งเสริมให้นักเรยีนมีความรับผิดชอบ โดยการให้เก็บของเล่นเขา้ที่อย่างเป็นระเบียบทุกครั้ง 
หลังจากเล่นเสร็จ  
 นักเรียนได้สนุกกับการเล่นตามมุมต่างๆภายในห้องเรียน  สามารถเรียนรู้กฎระเบียบข้อตกลงของ
ห้องเรียนได้อย่างเข้าใจ ปฏบัิติตามได้ดี รู้จักรอคอยและแบ่งปันในการเล่นดีขึ้น และเก็บของเล่นเข้าที่ได้
อย่างเป็นระเบียบเหมาะสมตามวัย และเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน 

 ตวัอยา่งกจิกรรม   
 

 
                              เล่นมุมตัวต่อสร้างสรรค ์

          

 มุมบล็อก 
 



        5. กจิกรรมกลางแจ้ง 
 

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกจิกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลัง และ
เคลื่อนไหวส่วนต่างของร่างกายอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กเป็นหลัก เพื่อ
ประสานความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ และผ่อนคลายความเครยีด เช่น การเล่นเครือ่งเล่นสนาม  การ
เล่นน้ าเล่นทราย การเล่นเกม และการละเล่นต่างๆ เป็นต้น  
 ในการจัดกิจกรรมท่ีผ่านมานกัเรียนได้รับความสนุกสนาน จากการเล่นเครื่องเล่นสนาม และการ
เล่นน้ า  การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ นักเรยีนมีความสนกุสนาน และเล่นร่วมกับเพ่ือนๆได้ดี รู้จัก
ระมัดระวังตนเองในการเล่นเครื่องเล่นสนามมากขึ้น  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้อย่างถูกต้อง 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

             
                            เล่นการละเล่นรีๆข้าวสาร 
 

    
                             การละเล่นงูกินหาง 
 
 



 
                    6. กจิกรรมเกมการศกึษา 

 

กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกจิกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใชส้ติปัญญา ใช้ความคิดในกา 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกทักษะในการการสังเกต การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา โดยผ่านการเล่นเกม
การศึกษาท่ีครูได้จัดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรยีน เช่น การเล่นเกม เรยีงล าดับภาพเหตุการณ์ เกมจับคู่
ภาพท่ีเหมือนกันเกมภาพตัดต่อ เป็นต้น   
 นักเรียนมีทักษะในการฟังที่ดี สามารถเล่นเกมตามค าแนะน าของครูได้อย่างถูกต้องและแนะน าวิธี
เล่นให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันได้ รู้จักสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สาเหตุ มเีหตุผลในการหา
ค าตอบในการเล่นเกมต่างๆ และเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียนร้อยหลังจากเล่นเสร็จ 
 

 ตวัอยา่งกจิกรรม  

                  
                                                                    การจ าแนกรูปทรง  

  
ต่อภาพตัดต่อท่ีมีจ านวน 3 ชิ้นได้ 

           



กจิกรรมเพิม่เตมิ 
  

ในวันที่ 16   มีนาคม  2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่ได้รับเกียรติจากคุณครู
ธนัง ศรีพินิจ  มาเป็นวิทยาการในการท าป๊อบอัพกบกินแมลง นักเรียนได้เรยีนรู้การท าของเล่นจาก
กระดาษกล่องขนมท่ีไม่ใช้แล้ว รู้จักการระบายสีตามจินตนาการ มีความกระตือรือร้น และร่วมกิจกรรม
ด้วยความตั้งใจ    

ภาพกจิกรรม 

  
 

  
 

 



     ผลงานนกัเรยีน 

 

การประดษิฐ์ปอ๊บอัพกบกินแมลง 

  

 

 

การพับเรอื 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


