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ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์ ประจ าเดือน พฤษภาคม- มถุินายน 2561 

 

สัปดาห์ที ่1-4     ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ 

สอนวนัที ่15 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 

 ช่ือครูประจ าช้ัน ช้ันเรียน ครูพีเ่ลีย้ง 

 ของใช้ประจ าตัวเด็ก  

 ปฏิบัติตนในการใช้ห้องน า้ ห้องส้วม 

 การเกบ็ของเข้าที่ 

 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 

สัปดาห์ที ่5   ช่ือของหนูกม็ี 

สอนวนัที ่5 มิถุนายน – 9 มิถุนายน 2561 

 ช่ือเล่น ลกัษณะของตนเอง  

 ช่ือ-สกุลของตนเอง 

 ช่ือ-สกุลของเพือ่น 

 ค าน าหน้าช่ือ เพศ อายุ 

 รูปร่าง ลกัษณะ หน้าตา 

 ท่องปากเปล่า 1-5 

 

 

 

 



 

สัปดาห์ที ่6 เป็นเด็กดีมีวนัิย  

สอนวนัที ่12 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561 

 การปฏิบัติตนตามกฎของห้องเรียน 

 การเกบ็อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ในห้องเรียน 

 การใช้ภาษาสุภาพ 

 การช่วยเหลอืตนเองในการรับประทานอาหาร 

 การปฏิบัติตนต่อบุลคลต่างๆ 

 รู้จักพยญัชนะ ก 

 รู้จักเลข 1 

 เปรียบเทยีบเลก็-ใหญ่ 

สัปดาห์ที ่7 สุขสดใสในร่างกาย  

สอนวนัที ่19 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2561 

 หน้าทีแ่ละการดูแลรักษาตา 

 หน้าทีแ่ละการดูแลรักษาหู 

 หน้าทีแ่ละการดูแลรักษาจมูก 

 หน้าทีแ่ละการดูแลรักษาปาก 

 หน้าทีแ่ละการดูแลมือ-เท้า 

 รู้จักพยญัชนะ ข 

 รู้จักเลข 2 

 เปรียบเทยีบใหญ่-เลก็ 

 

 



สัปดาห์ที ่8 แสนสบายกนิดีมีสุข 

สอนวนัที ่26 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560 

 อาหารดีมีประโยชน์ 

 การท าความสะอาดมือ 

 สุขนิสัยในการขับถ่าย 

 การท าความสะอาดปากและฟัน 

 การท าความสะอาดร่างกาย 

 รู้จักพยญัชนะ ข 

 รู้จักเลข 3 

 ท่องปากเปล่า 6-10 

 เปรียบเทยีบอ้วน-ผอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางกจิกรรมประจ าวนั 

 

เวลา กจิกรรม 
07.30 – 08.00 รับเด็ก 

08.00 – 08.30 เคารพธงชาติสวดมนต์ 

08.30 – 08.45 ตรวจสุขภาพ ไปห้องน า้ ดื่มน า้ 

08.45 – 09.00 กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 

09.00 – 09.20  กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

09.20 – 09.30 พกั (ดื่มนมหรือของว่าง) 

09.30 – 10.00 กจิกรรมสร้างสรรค์ 

10.00 – 10.50 กจิกรรมเสรี 

10.50 – 11.00 กจิกรรมกลางแจ้ง 

11.00 – 12.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

12.00 – 12.30 ล้างหน้า แปรงฟัน 

12.30 – 14.30 นอนพกัผ่อน 

14.30 – 14.45 เกบ็ทีน่อนล้างหน้า 

14.45 – 15.00 พกั ดื่มนม 

15.00 – 15.20 กจิกรรมเกมการศึกษา 

15.20 – 15.30 เตรียมตัวกลบับ้าน 
 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม มีวตัถุประสงค์เพือ่พฒันา ทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จติใจ 

สังคมและสตปัิญญา ได้แก่  

1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 

2. กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

3. กจิกรรมสร้างสรรค์ 

4. กจิกรรมเสรี 

5. กจิกรรมกลางแจ้ง 

6. กจิกรรมเกมการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. กจิกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ 

    กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหเ้ดก็ไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย

ตามจงัหวะอยา่งอิสระ โดยใชเ้สียงเพลง ค าคลอ้งจอง เคร่ืองเคาะจงัหวะ และอุปกรณ์ต่างๆ มา

ประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริม ใหเ้ดก็เกิดจินตนาการการสร้างสรรค ์รู้จกัจงัหวะ และ

ควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายตนเองได ้

   ในเดือนน้ีนกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรม การเคล่ือนไหวร่างกายตามขอ้ตกลง เคล่ือนไหวร่างกาย

ประกอบค าคลอ้งจอง เคล่ือนไหวร่างกายตามจินตนาการประกอบอุปกรณ์ ท าท่าทางการกราบ

แม่ พร้อมทั้งไดเ้คล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลงของแต่ละหน่วยการเรียนการสอนในแต่ล่ะ

สัปดาห์ดว้ย เช่น เพลงโรงเรียนของเรา ร่างกายของฉนั อาหารดีมีประโยชน ์ออกก าลงั และเพลง

ต ารวจจ๋า เป็นตน้ 

   นกัเรียนมีพฒันาการในการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆไดดี้ ในสัปดาห์แรกๆนกัเรียนยงัไม่มีความ

กลา้แสดงออกเท่าท่ีควร เน่ืองจากนกัเรียนยงัอยูใ่นช่วงของการปรับตวั จึงมีอาการเขินอาย 

หลงัจากท่ีนกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมจากเพื่อนๆ และครูเป็นประจ าแลว้ ท าใหน้กัเรียนมีความ

มัน่ใจมากยิง่ข้ึน รู้จกัการอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ และร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 
 



2.กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
   กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมาก ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะมุ่งเนน้ใหเ้ดก็มี

พฒันาการทางการเรียนรู้ เกิดจาการรู้จาการจดัประสบการณ์ในแต่ล่ะหน่วยการเรียน ครู

สามารถใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนได ้เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้เร่ืองนั้นๆ เพิ่ม

มากข้ึนกิจกรรมน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงออกในการพดูคุย สนทนา การใช้

ความคิด โดยครูจะน ารูปภาพ นิทาน หรือการทายปริศนาการทายต่างๆ มาใหน้กัเรียนได้

เรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง จากกิจกรรมในแต่ล่ะหน่วยการเรียน นกัเรียนจะไดรั้บ

ประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี 

หน่วย ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ เรียนรู้เก่ียวกบั ช่ือครูประจ าชั้น ชั้นเรียน ครูพี่เล้ียง ของใช้ 

ประจ าตวัเดก็ ปฏิบติัตนในการใชห้อ้งน ้าหอ้งส้วมการเกบ็ของเขา้ท่ี 

   หน่วย ช่ือของหนูกม็ ี เรียนรู้เก่ียวกบั ช่ือเล่น สัญลกัษณ์ของตนเอง ช่ือ-สกลุของ ตนเอง 

ช่ือ-สกลุของเพื่อน ค าน าหนา้ช่ือ เพศ อาย ุลกัษณะ หนา้ตา ท่องปากเปล่า 1-5 

หน่วย เป็นเด็กดีมวีนัิย เรียนรู้เก่ียวกบั การปฏิบติัตนตามกฎของหอ้งเรียน การเกบ็

อุปกรณ์และของใชใ้นหอ้งเรียน การใชภ้าษาสุภาพ การช่วยเหลือตนเองในการรัลบ

ประทานอาหาร การปฏิบติัตนต่อบุคคลต่างๆ รู้จกัพยญัชนะ ก รู้จกัเลข 1 และ

เปรียบเทียบใหญ่-เลก็ 

   หน่วย สุขสดใสในร่างกาย เรียนรู้เก่ียวกบั หนา้ท่ีและการดูแลรักษาตา หนา้ท่ีและการ

ดูแลรักษาหู หนา้ท่ีและการดูแลรักษาจมูก หนา้ท่ีและการดูแลรักษาปาก หนา้ท่ีและการ

ดูแลรักษามือ-เทา้ รู้จกัพยญัชนะ ข รู้จกัเลข 2และเปรียบเทียบใหญ่-เลก็ 

   หน่วย แสนสบายกนิดีมสุีข เรียนรู้เก่ียวกบั อาหารดีมีประโยชน ์การท าความสะอาดมือ 

นิสัยในการขบัถ่าย การท าความสะอาดปากและฟัน การท าความสะอาดร่างกาย รู้จกั

พยญัชนะ ข รู้จกัเลข 3 เปรียบเทียบอว้น-ผอม 

 



จากการจดักจิกรรม นักเรียนไดร้บัประสบการณท์ี่หลากหลาย เชน่ การอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้น การสนทนาร่วมกนั การซกั ถาม แสดงขอ้คิดเหน็ และแลกเปลี่ยนประสบการณต์า่งๆ 

จากเพ่ือนๆและคุณครู มคีวามสนใจและตัง้ใจในการปฏิบตัิกจิกรรม และกลา้ที่จะสนทนา

ร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญม่ากขึ้น 

 

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 

 

 

 

 

 

 



3.กจิกรรมสร้างสรรค์ 

 กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรม ท่ีช่วยใหเ้ดก็แสดงออกทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ โดยใชกิ้จกรรมทางศิลปะ นกัเรียนจะไดเ้ตรียมความพร้อมของ

กลา้มเน้ือมือ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น กิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัคือ การ

ระบายสีภาพดว้ยสีเทียน การเล่นสีน ้า การป้ันดินน ้ามนั การประดิษฐก์าร์ดวนัแม่ เป็นตน้ 

นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดว้ยความช่ืนชอบ มีความกระตือรือร้น และตั้งใจปฏิบติักิจกรรม

ไดเ้ป็นอยา่งดี ระบายสีไดค้ล่องแคล่วมากข้ึน รู้จกัการบงัคบัใชก้ลา้มเน้ือมือไดดี้ สามารถระบาย

สีใหอ้ยูใ่นกรอบรูปภาพไดดี้มากข้ึน  

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 

 

 

 



4.กจิกรรมเสรี 

   กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ล่นอิสระตามศนูย ์หรือตามมุมการเรียนรู้ 

ต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมน้ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการใชก้ระบวนการคิด การลอง

ผดิลองถูก รู้จกัการใชค้วามคิดจินตนาการท่ีอิสระไม่ยดึติด กบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นกัเรียนจะได้

เรียนรู้เก่ียวกบัการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม การคิดแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และการท างานร่วมกนั

เป็นกลุ่ม รู้จกัการแบ่งปัน ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบโดยการเกบ็ของเล่นเขา้ท่ีอยา่ง

เป็นระเบียบ ทุกคร้ังหลงัจากเล่นเสร็จ 

   นกัเรียนไดส้นุกกบัการเล่นตามมุมต่างๆภายในหอ้งเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่รู้จกัการแบ่งปัน

ของเล่น และวธีิเล่นของเล่นตามมุมต่างๆ ดีมากข้ึน รู้จกัการเล่นท่ีถูกวธีิ และเกบ็ของเล่นเขา้ท่ีได้

อยา่งเรียบร้อย โดยครูตอ้งคอยดูแล และตอ้งคอยแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ 

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 

 



5.กจิกรรมกลางแจ้ง  

กิจกรรมกลางแจง้ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส ใหน้กัเรียนออกไปนอกหอ้งเรียน เพื่อออกก าลงั 

และเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอยา่งอิสระโดยยดึความสนใจและความสามารถของเดก็

เป็นหลกั เพื่อประสานความสัมพนัธ์ของอวยัวะต่างๆ และผอ่นคลายความเครียด เช่นการเล่น

เคร่ืองเล่นสนาม การเล่นน ้าเล่นทราย การเล่นเกมการละเล่นต่างๆ เป็นตน้  

   ในการจดักิจกรรมท่ีผา่นมา นกัเรียนไดรั้บความสนุกสนาน จาการเล่นเคร่ืองเล่นสนามไดดี้ 

รู้จกัระมดัระวงัตนเองในการเล่นเคร่ืองเล่นสนามมากข้ึน และสามารถเล่นเกมท่ีครูก าหนดใหไ้ด้

อยา่งถูกตอ้งตามกติกา  

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 

 

 



6.กจิกรรมเกมการศึกษา 

   กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชส้ติปัญญา ใชค้วามคิดในการ

แกปั้ญหาต่างๆ ฝึกทกัษะในการสังเกต การประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา โดยผา่นการเล่น

เกมการศึกษาท่ีครูไดจ้ดัข้ึนในแต่ล่ะหน่วยการเรียน เช่น การเล่นเกมการเรียงล าดบัภาพ

เหตุการณ์ เกมจบัคู่ภาพท่ีเหมือนกนั เกมภาพตดัต่อ 

   นกัเรียนสามารถเล่นเกมต่างๆไดต้ามท่ีครูแนะน า มีทกัษะในการสังเกตข้ึน สามารถเล่นเกมท่ี

ครูก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเกบ็เกมเขา้ท่ีไดอ้ยา่งเรียบร้อย 

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 

 

 

 



กจิกรรมเพิม่เติม 

   ในระยะเวลาท่ีผา่นมาตั้งแต่เปิดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ศนูยพ์ฒันาเดก็ อบต.ดอนไผ ่ของเรา

นอกจากจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกวนัแลว้ ยงัมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อ

ส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้งน้ีกิจกรรมต่างๆ นกัเรียนไดมี้โอกาสเขา้

ร่วมกิจกรรมอยา่งพร้อมเพียงกนั โดยมีกิจกรรมท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  

   กจิกรรมไหว้ครู 

โรงเรียนวดัเวฬุวนารามไดจ้ดักิจกรรมวนัไหวค้รูข้ึนในวนัพฤหสับดี ท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของเราไดพ้าเดก็นกัเรียนไปร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี  

*ตัวอย่างกจิกรรม* 

 

 



ในเดือนนี้ผู้รายงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ และได้แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองได้รับทราบตามกิจกรรมต่างๆ และได้มี
หลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น รูปภาพ  ไหว้ครู 

ลงชื่อ……………………………………………......ผู้รายงาน 

(นางล าพอง พันธ์กิตติกุล) 

 ครูผู้ดูแลเด็ก 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับรอง 

 (นางวราภรณ์ อรรถพล) 

                                                             นกัวิชาการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ทราบผลการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงชื่อ……………………………………………………………… 

 (นายเอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล) 

 ปลัด อบต.ดอนไผ่ 

                                                                               -ทราบผลการด าเนินงาน 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………… 

(นายโสภณ อุดมโภชน์) 

 นายกอบต.ดอนไผ่ 



 

 


