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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิต 
ควบคู่การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

ขั้นที่ 1  ขั้นน า 

ขั้นที่ 2  ขั้นสาธติ 

ขั้นที่ 3  ขั้นฝึกปฏิบัติ 

ขั้นที่ 4  ขัน้น าเสนอ/ชืน่ชมผลงาน 

ขั้นที่ 5  ขัน้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
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การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิต 

ควบคู่การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

ขั้น กิจกรรม 
1.  ขั้นน า   -  เตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยการร้องเพลง

และสนทนาถึงประสบการณ์เดิม ให้ดูสื่อที่เป็น
รูปธรรม ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่น ามาประกอบในการ
สร้างภาพในกิจกรรมศิลปะ ร่วมกันสนทนาเพื่อชี้
ปัญหาและระบุปัญหาเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ และมีความพร้อมในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

2.  ขั้นสาธิต   -  ครูแนะน าวัสดุอุปกรณ์ วิธีการใช้อุปกรณ์ท่ีน ามา
ปฏิบัติกิจกรรม พร้อมบอกข้อระวังและอันตรายที่
อาจจะเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  -  ครูสาธิตการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกวิธีในแต่ละ
ขั้นตอนให้นักเรียนดู 

3.  ขั้นฝึกปฏิบัติ   -  นักเรียนได้รับวัสดุอุปกรณ์จากครู  นักเรียนและ
ครูร่วมกันสนทนาถึงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม
สร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ตกแต่งชิ้นงานตาม
ความคิดและจินตนาการ 
  -  ครูคอยดูแลช่วยเหลือ แนะน า ขณะที่นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้วัสดุที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้ง
ชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน 

4.  ขั้นน าเสนอและชื่นชมผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 -  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ หน้า
ชั้นเรียนเป็นรายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
 -  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรม
สร้างสรรค์ท่ีนักเรียนได้ปฏิบัติหน้าชั้นเรียน ว่าเป็น
อย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้ง
ชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม  
-  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน 
ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 
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ขั้น กิจกรรม 
5.  ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
 
 
 
 

  -  นักเรียนท าท่าทางประกอบเพลงได้อย่าง
สนุกสนาน เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
  -  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรม
สร้างสรรคไ์ด้สวยงาม 
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ตารางแสดงหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ 

 เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
  จ านวน  8  หน่วยการเรียนรู้  24  กิจกรรม  มีดังนี้ 

สัปดาห์ที่/หน่วย วัน 
วันที่/เวลา 

ครั้งที ่ ชื่อกิจกรรม 
09.30 – 10.10 

แบบทดสอบก่อนเรียน 1 พ.ย. 2562 
1. โรงเรียนของหนู  จันทร์ 4 พ.ย. 2562 1 - การวาดภาพระบายสีโรงเรียนของหนู 

พุธ 6 พ.ย. 2562 2 - การฉีก ตัด ปะกระดาษสีธงชาติไทย 
ศุกร์ 8 พ.ย. 2562 3 - ร้อยดวงใจให้คุณครู 

2.  ของเล่น ของใช้ จันทร์ 11 พ.ย. 2562 4 - สร้อยแสนสวย 
พุธ 13 พ.ย. 2562 5 - การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม 
ศุกร์ 15 พ.ย. 2562 6 - ปลาหมึกน้อยน่ารัก 

3.  ต้นไม้ที่รัก จันทร์ 18 พ.ย. 2562 7 - การวาดภาพระบายสีต้นไม้ให้ร่มเงา 
พุธ 20 พ.ย. 2562 8 - สร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ 
ศุกร์ 22 พ.ย. 2562 9 - ดอกไม้สวยด้วยการพับ 

4.  สัตว์น้อยน่ารัก จันทร์ 25 พ.ย. 2562 10 - การพับกระดาษแมวจอมซน 
พุธ 27 พ.ย. 2562 11 - หน้ากากแฟนซี 
ศุกร์ 29 พ.ย. 2562 12 - โรยทรายสีสัตว์ป่า 

5.  วันพ่อ จันทร์ 2 ธ.ค. 2562 13 - วาดภาพระบายสีพ่อคนดีที่หนึ่ง 
พุธ 4 ธ.ค. 2562 14 - การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ 
ศุกร์ 6 ธ.ค. 2562 15 - ปั้นดินน้ ามันลอยตวั คณุพ่อ 

6.  ผลไม ้      
แสนอร่อย 

จันทร์ 9 ธ.ค. 2562 16 - ส้มสวยด้วยการขย า 
พุธ 11 ธ.ค. 2562 17 - โมบายผลไม ้
ศุกร์ 13 ธ.ค. 2562 18 - โรยทรายสีแอปเปิ้ล 

7.  ฝนตกแดดออก  จันทร์ 16 ธ.ค. 2562 19 - ไอศกรีมแสนอร่อย 
พุธ 18 ธ.ค. 2562 20 - หมวกใบสวยของหนู 
ศุกร์ 20 ธ.ค. 2562 21 - โมบายสายรุ้ง 

8.  หนูน้อยนัก
เดินทาง 

จันทร์ 23 ธ.ค. 2562 22 - พับจรวดไอพ่น 
พุธ 25 ธ.ค. 2562 23 - สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช 
ศุกร์ 27 ธ.ค. 2562 24 - สร้างเครื่องบินด้วยการขย า 

แบบทดสอบหลังเรียน 30 ธ.ค. 2562 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเดก็ หน่วย  โรงเรียนของหน ู
สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
เด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการวาดภาพระบายสี โรงเรียน
ของหนูได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมศิลปะการวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู  
ด้วยความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู เป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการวาดภาพ
ตามความคิดและจินตนาการในการสร้างผลงานออกมาเป็นรูปภาพ โรงเรียนของหนู                           
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการวาดภาพระบายสี 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ โดยนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  โรงเรียนของเราน่าอยู่  ใช้มือท าท่าทางประกอบ
และเคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
              เพลง  โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
                       โรงเรียนของเราน่าอยู่  
                       คุณครูใจดีทุกคน 
                     เด็ก ๆ ก็ไม่ซุกซน 
   พวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียน 
   ชอบมา  ชอบมาโรงเรียน 
 
 

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู 
 ขั้นสาธิต 
                 4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ สีเทียน  สีไม้  ใบงานวาดภาพระบายสี  ดินสอ 
  4.5  ครูอธิบายและชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู  
ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี                                       
   4.5.2  เริ่มจากวาดรูปสามเหลี่ยมเป็นหน้าจั่ว และวาดต่อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
เป็นหลักคา                                                     
   4.5.3  วาดเส้นตรงลงมาเป็นผนัง วาดสี่เหลี่ยมเป็นหน้าต่างและประตู           
   4.5.4  ระบายสีส่วนต่าง ๆ พร้อมตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกใบงานให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการการวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู        
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู ครูคอย
ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.8  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.9  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.10  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.11  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ ได้อย่างสนุกสนาน
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.12  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสี
โรงเรียนของหนูได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
 5.2  ใบงาน กิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีโรงเรียนของหนู 
 5.3  สีเทียน                                                                                           
 5.4  สีไม ้
 5.5  ดินสอ 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีตามความคิด
และจินตนาการของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีตาม
ความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลงัสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี.................................................. 
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ....................................................  
      

 

                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                   วันที่...........เดือน.....................พ.ศ................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย ของเล่น ของใช้ 

สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การวาด
ภาพ

ระบายสี
โรงเรียน
ของหนู 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

        เพลง  โรงเรียนของเราน่าอยู่ 
        (ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง) 
     โรงเรียนของเราน่าอยู ่ คุณครูในดีทุกคน 
       เด็ก ๆ ก็ไมซุ่กซน   พวกเราทุกคน 
       ชอบมา    ชอบมาโรงเรียน  

 
 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ    
    เล็กและสายตาให้  
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี โรงเรียน
ของหนู ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสีโรงเรียน
ของหนู ได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสีโรงเรียน
ของหนู แต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    กิจกรรมสร้างสรรค์ 
    การวาดภาพ 
    ระบายสีโรงเรียน 
    ของหนู 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสีโรงเรียนของ
หน ูเป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสีโรงเรียนของ
หน ูเป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสีโรงเรียนของ
หน ูเหมือนตัวอย่าง 
หรือเลียนแบบของ
เพ่ือน หรือท าตาม
ค าแนะน าของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพระบายสี โรงเรียนของหนู 

 

 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเดก็ หน่วย  โรงเรียนของหน ู
สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธงชาติไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทยได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมศิลปะการฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธง
ชาติไทยด้วยความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธงชาติไทย เป็นการสร้างภาพกิจกรรม
สร้างสรรคโ์ดยการน ากระดาษสีมาฉีก ตัด เป็นรูปทรงต่าง ๆ แล้วทากาวน ามาปะ ติดบนจานกระดาษ 
รปูธงชาติไทย เพ่ือให้เกิดเป็นภาพตามความคิดและจินตนาการ                                                        
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
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  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ                          
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  ธงไตรรงค์  ใช้มือท าท่าทางประกอบและ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
                 เพลง  ธงไตรรงค์                       
   ไตรรงค์  ธงไทย  
                       ปลิวไสว สวยงามสง่า                                        
   สีแดง หมายถึง ชาติ 
   สีขาว คือ ศาสนา 
   น้ าเงิน คือ พระราชา 
   เราจึงเรียกว่า  ธงไตรรงค์ 
 
 
  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธงชาติ
ไทย   
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 ขั้นสาธิต  
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ จานกระดาษ  กระดาษสีต่าง ๆ   กาว  กรรไกร 
ดินสอ 
  4.5  ครูอธิบายและชี้แจงรายละเอียดการฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธง
ชาติไทย ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษ
   รูปธงชาติไทย 
   4.5.2  ครูน าจานกระดาษท่ีมีรูปธงชาติไทยติดอยู่                                                 
   4.5.3  ทากาวลงบนจานกระดาษท่ีมีรูปธงชาติไทยติดอยู่                                            
   4.5.4  น ากระดาษสีมาฉีก ตัด ปะลงบนจานกระดาษที่ออกแบบ 
   และตกแต่งภาพให้สมบูรณ์ 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกจานกระดาษท่ีมีรูปธงชาติไทยติดอยู่ให้นักเรียน                                               
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการฉีก ตัด ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธงชาติ
ไทย   
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการฉีก ตัด  ปะกระดาษสี บนจานกระดาษรูปธง
ชาติไทย ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู หน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลงธงไตรรงค์ ได้อย่างสนุกสนานเคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะกระดาษสี 
บนจานกระดาษรูปธงชาติไทย ได้สวยงาม 
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5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง ธงไตรรงค์  
 5.2  จานกระดาษธงชาติไทย  
 5.3  กระดาษสี                                                                                           
 5.4  กาว 
 5.5  กรรไกร 

6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานศิลปะการฉีก ตัด ปะกระดาษสีบนจานกระดาษ ตาม
ความคิดและจินตนาการของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะการฉีก ตัด ปะกระดาษสี ตาม
ความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

36 

 
7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...................................... 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ..........................................................  
      

                        ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                         ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                  วันที่..........เดือน......................พ.ศ................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย โรงเรียนของหนู 

สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การฉีก 
ตัด ปะ

กระดาษสี 
รูปธงชาติ

ไทย 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

   เพลง  ธงไตรรงค ์
         (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)                       

 ไตรรงค์  ธงไทย  
                    ปลิวไสว สวยงามสง่า                                           

    สีแดง หมายถึง ชาติ 
  สีขาว คือ ศาสนา 

     น้ าเงิน คือ พระราชา 
 เราจึงเรียกว่า  ธงไตรรงค์ 

  

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

  

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การฉีก ตัด ปะกระดาษสธีงชาติไทย 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการฉีก ตัด 
ปะกระดาษสี บนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทย 
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการฉีก ตัด 
ปะกระดาษสี บนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทย 
ได้อย่างมั่นคง น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการฉีก ตัด 
ปะกระดาษสี บนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทย 
แต่น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการฉีก ตัด    
    ปะกระดาษสี บน 
    จานกระดาษรูปธง 
    ชาติไทย 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการฉีก ตัด ปะ
กระดาษสี บนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทย 
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการฉีก  ตัด ปะ
กระดาษสี บนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทย 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการฉีก ตัด ปะ
กระดาษสีบนจาน
กระดาษรูปธงชาติไทย 
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 การฉีก ตดั ปะกระดาษสรีูปธงชาติไทย 

 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

  

  

 

 

 

  
  

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน  

 

 

 

   

 

 
 

  

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเดก็ หน่วย  โรงเรียนของหน ู
สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 กิจกรรมร้อยดวงใจให้คุณครู คือการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีก
ด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมร้อยดวงใจให้คุณครู ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร้อยดวงใจให้คุณครู ด้วยความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  กิจกรรมร้อยดวงใจให้คุณครู คือการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติกหลากสี โดยการน า
ดอกรักพลาสติกมาร้อยเป็นมาลัย เพ่ือให้เกิดเป็นภาพตามความคิดและจินตนาการ                                                        
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดและจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก                         
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  สวัสดีคุณครู  ใช้มือท าท่าทางประกอบและ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
                               เพลง  สวัสดีคณุครู                       
   สวัสดีคุณครูที่รัก  หนูจะตั้งใจอ่านเขียน  
                       ยามเช้าเรามาโรงเรียน ยามเช้าเรามาโรงเรียน                   
                     หนูจะพากเพียร  ขยันเรียนเอย 
    

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก พร้อมให้นักเรียนดู
ชิ้นงานที่ส าเร็จแล้วเป็นตัวอย่าง 

 ขั้นสาธิต   
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ดอกรักพลาสติกหลากสี  เส้นเอ็น    
  4.5  ครูอธิบายชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก    
   4.5.2  ตัดเส้นเอ็นให้ได้ขนาดตามต้องการ               
   4.5.3  จับปลายด้านหนึ่งของเส้นเอ็นร้อยให้ตรงรูของดอกรัก และตกแต่งชิ้นงาน
ให้สวยงาม      
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 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
  4.6  ครูแจกตระกร้าใส่ดอกรักและเส้นเอ็น                                            
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก   
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก ครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูเป็นรายบุคคล 
โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลงสวัสดีคุณครู  
 5.2  ดอกรัก  
 5.3  เอ็น 

6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานศิลปะการร้อยมาลัยจากดอกรักพลาสติก ตามความคิด
และจินตนาการของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การร้อยมาลัยจากดอกรัก
พลาสติกตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ..................
8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
............................................................................................................................. ................................... 
      

                             ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่...........เดือน......................พ.ศ.................... 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย โรงเรียนของหนู 

สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 8  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

ร้อย
ดวงใจให้
คุณคร ู

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 

 

   

     

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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9.  ภาคผนวก 

    

                       เพลงสวัสดีคุณครู 
      (ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง)                       
      สวัสดีคุณครูที่รัก          หนูจะตั้งใจอ่านเขียน  
                ยามเช้าเรามาโรงเรียน ยามเช้าเรามาโรงเรียน                    
      หนูจะพากเพียร           ขยันเรียนเอย 

 

  

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

  

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยดวงใจให้คุณครู 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์
การร้อยมาลัยจาก
ดอกรักพลาสติก ได้
อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์
การร้อยมาลัยจาก
ดอกรักพลาสติก ได้
อย่างมั่นคง น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมกิจกรรม
สร้างสรรค์การร้อย
มาลัยจากดอกรัก
พลาสติก แต่น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการวาดภาพ 
    ระบายสีโรงเรียน 
    ของหนู 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการร้อยมาลัย
จากดอกรักพลาสติก 
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการร้อยมาลัย
จากดอกรักพลาสติก 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการร้อยมาลัย
จากดอกรักพลาสติก
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 รอ้ยดวงใจให้คุณครู  

 

 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

  

 

 
 
 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

  

  

  

  

 

  

 

 5.  ผลงานนักเรียน 

  

 

 

  

 

 

   



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   หน่วย  โรงเรียนของหนู 

สัปดาห์ที่ 23  สอนวันที่ 4 -8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป การวาด
ภาพ

ระบายสี
โรงเรียน
ของหนู 

การฉีก 
ตัด ปะ
กระดาษ
สีธงชาติ

ไทย 

ร้อยดวงใจ
ให้คุณคร ู

3 3 3 9 3 

1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วย  ของเล่น ของใช้ 
สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การท าสร้อยแสนสวย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้าง
ผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการท าสร้อยแสนสวยได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การท าสร้อยแสนสวย ด้วยความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การท าสร้อยแสนสวย เป็นการสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง โดยใช้วัสดุเหลือใช้มาท า
สร้อยแสนสวย ตามความคิดและจินตนาการ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดและจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
   



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการท าสร้อยแสนสวย 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง ของเล่น ของใช้  และเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยการใช้มือท าท่าทางประกอบ 

 

    ค าคล้องจอง ของเล่น ของใช้ 
 
            ของเล่น ของใช้ อย่าให้เกะกะ  อย่าได้ลดละมองแล้วน่าดู  
   หนูจ๋าเร็วไว มาช่วยคุณครู  เก็บของใส่ตู้ไม่รกรุงรัง  
    
 

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การท าสร้อยแสนสวย พร้อมน าชิ้นงานที่ท าส าเร็จ
แล้วมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษสี  กาว  กรรไกร 
  4.5  ครูอธิบายชี้แจงรายละเอียดและสาธิต การท าสร้อยแสนสวย ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการท าสร้อยแสนสวย    
   4.5.2  ตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตามต้องการ 
   4.5.4  น าปลายกระดาษทั้ง 2 ด้านทากาวแล้วติดเป็นวงกลม  
   4.5.5  ท าเป็นวงกลมต่อกันหลาย ๆ วงให้ได้ความยาวตามต้องการ 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกระดาษนิตยสาร ให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น   
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การท าสร้อยแสนสวย 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การท าสร้อยแสนสวย ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ แนะน า
และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลการ  
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจรรม   
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบค าคล้องจองของเล่น ของใช้ ได้อย่างสนุกสนาน
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การท าสร้อยแสนสวย ได้
สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง ของเล่น ของใช้ 
 5.2  กระดาษโปสเตอร์สี 
 5.3  กาว 
 5.4  กรรไก 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การท าสร้อยแสนสวยของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การท าสร้อยแสนสวย 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี.................................................. 
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
      

                    ลงชื่อ....................................................ผูส้อน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                         ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
               วันที่...........เดือน......................พ.ศ...................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย ของเล่น ของใชเ 

สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การท า
สร้อยแสน

สวย 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

      

    ค าคล้องจอง ของเล่น ของใช้ 
       (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

             ของเล่นของใช้ อย่างให้เกะกะ   
    อย่าได้ลดละมองแล้วนา่ดู  
    หนูจ๋าเร็วไว มาช่วยคุณคร ู 
    เก็บของใส่ตู้ ไม่รกรุงรัก  
     
 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การท าสร้อยแสนสวย 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
สร้อยแสนสวยได้อย่าง
มั่นคง คล่องแคล่ว 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
สร้อยแสนสวย ได้
อย่างมั่นคง น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
สร้อยแสนสวยได้ แต่
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการท าสร้อย 
    แสนสวย 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าสร้อย
แสนสวยเป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าสร้อย
แสนสวยเป็นของ
ตนเอง มีรายละเอียด
ที่แสดงเรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าสร้อย
แสนสวยเหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 4 การท าสรอ้ยแสนสวย 

  

 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 
 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 
 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วย  ของเล่น ของใช้
สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
เด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่อง
นมได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม ด้วย
ความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม เป็นการสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง โดยใช้
วัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ตกแต่งด้วยการตัด ฉีก ปะกระดาษสีต่าง ๆ ลงบนกล่องนม ตามความคิดและ
จินตนาการ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
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  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ตาวิเศษ  ใช้มือท าท่าทางประกอบและ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

 

        เพลง  ตาวิเศษ              
   ตาวิเศษ  ตาวิเศษ    อ๊ะ อ๊ะ อย่าทิ้งขยะ  
   ตาวิเศษเห็นนะ  ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง  
   มะ มา เป็นพวก”ตาวิเศษ”ดีกว่า 
 

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม พร้อมน า
ชิ้นงานที่ท าส าเร็จแล้วมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กล่องนม  กระดาษสี  กาว  กรรไกร 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม 
   4.5.2  เลือกกระดาษสีที่จะปะ ติดกล่องนม แล้วทากาวที่กล่องนม 
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   4.5.3  ปะ ติดกระดาษสีลงบนกล่องนมที่ทากาวแล้วจนเต็มพื้นที่  
   4.5.4  ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกล่องนม ให้นักเรียนคนละ 1 กล่อง 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม   
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม ให้ครูคอย
ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู โดยบอกชื่อ
ผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ตาวิเศษ ได้อย่างสนุกสนาน เคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์กล่องดินสอ
จากกล่องนมได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง ตาวิเศษ 
 5.2  กล่องนม  
 5.3  กระดาษสี 
 5.4  กาว 
 5.5  กรรไกร 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่อง
นมของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์กล่องดินสอ
จากกล่องนม 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี.................................................. 
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
      

                        ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
                   (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                   วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.................. 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

67 

 
 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  หน่วย ของเล่น ของใช้ 

สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การ
ประดิษฐ์
กล่อง

ดินสอจาก
กล่องนม 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

      

           เพลง  ตาวิเศษ  (ไมป่รากฏนามผู้แต่ง) 
             ตาวิเศษ ตาวิเศษ  อ๊ะ อะ๊ อย่าทิ้งขยะ   
    ตาวิเศษเห็นนะ  ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง  
    มะ มา เป็นพวก “ตาวิเศษ”ดีกว่า  
     

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การประดิษฐ์กล่องดินสอจากกล่องนม 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์
การประดิษฐ์กล่อง
ดินสอจากกล่องนม ได้
อย่างมั่นคง
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์กล่องดินสอ
จากกล่องนม ได้อย่าง
มั่นคง น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์กล่องดินสอ
จากกล่องนม 
ประดิษฐ์กล่องดินสอ
จากกล่องนม ได้ แต่
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์ 
    กล่องดินสอจาก 
    กล่องนม 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
กล่องดินสอจากกล่อง
นม เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
กล่องดินสอจากกล่อง
นม เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้  

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
กล่องดินสอจากกล่อง
นม เหมือนตัวอย่าง 
หรือเลียนแบบของ
เพ่ือน หรือท าตาม
ค าแนะน าของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 5 การประดษิฐ์กล่องดินสอจากกลอ่งนม 

 

 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

  

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วย  ของเล่น ของใช้ 
สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กใน
การสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก
ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารักด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก เป็นการสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง โดยใช้วัสดุ
เหลือใช้มาประดิษฐ์ตกแต่งด้วยกระดาษสีต่าง ๆ ให้เป็นปลาหมึกน้อยน่ารัก ตามความคิดและ
จินตนาการ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
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  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  โอ้ทะเลแสนงาม  ใช้มือท าท่าทางประกอบและ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

 

    เพลง  โอ้ทะเลแสนงาม 
             โน่นทะเลแสนงาม  น้ าเขียวครามสดใส  
   มองเห็นเรือใบ  แล่นอยู่ในทะเล  
   หาดทรายงามเห็นปู  ดูสิดูหมู่ปลา  
   กุ้งหอยนานา  อยู่ในท้องทะเล 
 

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก พร้อมน าชิ้นงานที่ท า
ส าเร็จแล้วมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู 
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 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ แกนกระดาษทิชชู  กระดาษสี  กาว  กรรไกร 
   4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก  
ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
   4.5.2  ทากาวบนแกนกระดาษทิชชู น ากระดาษสีติดบนแกนกระดาษทิชชู 
   4.5.4  ตัดแกนกระดาษทิชชูเป็นเส้นให้รอบถึงกึ่งกลางแกน 
   4.5.5  ตกแต่งหน้าตาหมึกน้อยให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกแกนกระดาษทิชชู ให้นักเรียนคนละ 1 อัน เลือกกระดาษสีที่จะปะติดกับ
แกนกระดาษทิชชู 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก ให้ครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์เสนอให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู โดยบอกชื่อ
ผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงผลงานที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชม
ผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง โอ้ทะเลแสนงาม ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อย
น่ารัก ได้สวยงาม 
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5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง โอ้ทะเลแสนงาม 
 5.2  แกนกระดาษทิชชู 
 5.3  กระดาษสี 
 5.4  กาว 
 5.5  กรรไกร 

6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานศิลปะการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารักของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลงัสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                         ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่............เดือน.....................พ.ศ................... 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  หน่วย ของเล่น ของใช้ 

สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

ปลาหมึก
น้อยน่ารัก 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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9.  ภาคผนวก 

      

     เพลง  โอ้ทะเลแสนงาม (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

             โน่นทะเลแสนงาม  น้ าเขียวครามสดใส  
    มองเห็นเรอืใบ   แล่นอยู่ในทะเล  
    หาดทรายงามเห็นปู  ดูสิดูหมู่ปลา  
    กุ้งหอยนานา   อยู่ในท้องทะเล 
 

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

  

  

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 

  

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การประดิษฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ปลาหมึกน้อย
น่ารัก ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ปลาหมึกน้อย
น่ารัก ได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ปลาหมึกน้อย
น่ารักได้ แต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์    
    ปลาหมึกน้อย   
    น่ารัก 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
ปลาหมึกน้อยน่ารัก 
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 

 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

80 

 
 

ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 6 การประดษิฐ์ปลาหมึกน้อยน่ารัก 

 

 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

   

 

 

 

  

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 

 

 

 

  

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก   หน่วย  ของเล่น ของใช้ 

สัปดาห์ที่ 24  สอนวันที่ 11 -15  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป 
สร้อย

แสนสวย 
การ

ประดิษฐ์
กล่อง
ดินสอ
จาก

กล่องนม 

ปลาหมึก
น้อยน่ารัก 

3 3 3 9 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 
 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  ต้นไม้ที่รัก   
สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที1่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
เด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่ม
เงาได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา ด้วย
ความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์ โดยการวาดภาพ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตามความคิดและจินตนาการ ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ในการสร้าง
ผลงานออกมาเป็นรูปภาพ  ต้นไม้ให้ร่มเงา                                                       
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
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  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการวาดภาพระบายสี 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง ต้นไม้ที่รัก  ท าท่าทางและเคลื่อนไหว
ร่างกายประกอบค าคล้องจอง 

  
                     ค าคล้องจอง  ต้นไม้ที่รัก 
                      ต้นไม้ช่วยโลกสวย  เรามาช่วยกันรักษา  
                 รดน้ า  พรวนดิน  ดายหญ้า   ต้นไม้มีค่าอย่าท าลาย 
                      

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง ต้นไม้ที่บ้านของนักเรียน  พร้อมให้ดูรูปภาพต้นไม้ 
 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ใบงานวาดภาพระบายสีต้นไม้ให้ร่มเงา  สีเทียน   
สีไม้    ดินสอ 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา  
   4.5.2  วาดภาพส่วนล าต้น  กิ่งไม้ และใบไม้                     
   4.5.3  ระบายสีล าต้น กิ่งไม้และใบไม้พร้อมตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม  
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา ตาม
ความคิดและจินตนาการให้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม                                            
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา ให้ครูคอย
ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
  4.9  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.10  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบค าคล้องจอง ต้นไม้ที่รัก ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.11 นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีต้นไม้
ให้ร่มเงาได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง ต้นไม้ที่รัก 
 5.2  ใบงานการวาดภาพระบายสีต้นไม้ให้ร่มเงา 
 5.3  สีเทียน                                                                                           
 5.4  สีไม ้
 5.5  ดินสอ 

6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีต้นไม้ให้ร่มเงา
ของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีต้นไม้
ให้ร่มเงา 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
      

                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                         ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่...........เดือน......................พ.ศ................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย ต้นไม้ที่รัก 

สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที่18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น.   

 
 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 

 

 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การวาด
ภาพ

ระบายส ี
ต้นไม้ให้
ร่มเงา 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         
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9.  ภาคผนวก 

    

    ค าคล้องจอง  ต้นไม้ที่รกั (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

                ต้นไม้ช่วยโลกสวย  เรามาช่วยกันรักษา  
          รดน้ า  พรวนดิน  ดายหญ้า   ต้นไม้มีค่าอย่าท าลาย  

 
 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

89 

 
เกณฑ์ประเมินพัฒนาการกิจกรรมสร้างสรรค์   ชั้นอนุบาล 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การวาดภาพระบายสี ต้นไม้ให้ร่มเงา 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี ต้นไม้ให้
ร่มเงา ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี ต้นไม้ให้
ร่มเงา ได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี ต้นไม้ให้
ร่มเงา แต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการวาดภาพ 
    ระบายสี ต้นไม้ให้ 
    รม่เงา 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสี ต้นไม้ให้ร่ม
เงา เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสี ต้นไม้ให้ร่ม
เงา เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสี ต้นไม้ให้ร่ม
เงา เหมือนตัวอย่าง 
หรือเลียนแบบของ
เพ่ือน หรือท าตาม
ค าแนะน าของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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           ภาพการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

                 กิจกรรมที่ 7 การวาดภาพระบายสี ต้นไม้ใหร้่มเงา 

 

 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 
 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  ต้นไม้ที่รัก   
สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที2่0 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
เด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ
ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ ด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ  เป็นกิจกรรมการสร้างภาพศิลปะ โดยการใช้
วัสดุจากธรรมชาติ เช่น รกมะพร้าว เปลือกผลไม้ และใบไม้ ตามความคิดและจินตนาการ                             
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

93 

   
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการสร้างสรรค์จากใบไม้ 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ยามลมโชยมา ท าท่าทางและเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

  
                 เพลงยามลมโชยมา 
   ยามลมโชยมา  พาใบไม้แกว่ง  
                  ยามลมโชยแรง    พาใบไม้กระจุย กระจาย 
     ลา ล้า  ลา ลา  ล้า 
                      

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ พร้อมน าตัวอย่างการสร้างภาพ
ต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ มาให้นักเรียนดู     

 ขั้นสาธิตการ   
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษA4  รกมะพร้าว  เปลือกมะพร้าว   ใบไม ้
กาว  กรรไกร   
  4.5  ครูอธิบายชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ    
   4.5.2  น ารกมะพร้าวมาตัดเป็นรูปล าต้นของต้นไม้แล้วทากาวติดลงบนกระดาษ       
   4.5.3  น าเปลือกผลไม้ และใบไม้มาตัด แล้วติดเป็นรูปใบไม้ และตกแต่งชิ้นงานให้  
            สวยงาม 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

  4.6  ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ  ตาม
ความคิด จินตนาการให้เป็นต้นไม้ที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม                                            
  4.8  ในการท ากิจกรรมการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ  ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู โดยบอกชื่อ
ผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริม พร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ยามลมโชยมา ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติได้
สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลงยามลมโชยมา 
 5.2  กระดาษ A4 
 5.3  รกมะพร้าว เปลือกผลไม้  ใบไม้  
 5.4  กาว 
 5.5  กรรไกร 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่...........เดือน......................พ.ศ.................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย ต้นไม้ที่รัก 

สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที่20 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การสร้าง
ภาพต้นไม้
จากวัสดุ
ธรรมชาต ิ ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

     เพลงยามลมโชยมา 
        (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

    ยามลมโชยมา  พาใบไม้แกว่ง  
                  ยามลมโชยแรง    พาใบไม้กระจุย กระจาย 
     ลา ล้า  ลา ลา  ล้า  

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาติ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการสร้าง
ภาพต้นไม้จากวัสดุ
ธรรมชาติ  ได้อย่าง
มั่นคง คล่องแคล่ว 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการสร้าง
ภาพต้นไม้จากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้อย่าง
มั่นคง น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการสร้าง
ภาพต้นไม้จากวัสดุ
ธรรมชาติ แต่น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการสร้าง  
    ภาพต้นไม้จากวัสดุ 
    ธรรมชาต ิ

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการสร้างภาพ
ต้นไม้จากวัสดุ
ธรรมชาติ  เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการสร้างภาพ
ต้นไม้จากวัสดุ
ธรรมชาติ  เป็นของ
ตนเอง มีรายละเอียด
ที่แสดงเรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการสร้างภาพ
ต้นไม้จากวัสดุ
ธรรมชาติ  เหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 8 การสร้างภาพต้นไม้จากวัสดธุรรมชาต ิ

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  ต้นไม้ที่รัก   
สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที2่2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การท าดอกไม้สวยด้วยการพับ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กใน
การสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมดอกไม้สวยด้วยการพับ ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การท าดอกไม้สวยด้วยการพับ ด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การท าดอกไม้สวยด้วยการพับ  เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้กระดาษสี  
พับให้เป็นรูปดอกไม้ ใส่ก้านและใบต่อเติมความคิดเพ่ือสร้างผลงานดอกไม้สวยด้วยการพับ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการท าดอกไม้สวยด้วยการพับ   
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ดอกลั่นทม ท าท่าทางและเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 

  
                 เพลงดอกลั่นทม    
   โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น   
   เด็ดเช้า....เด็ดเย็น  
   ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม 
   ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม 
                      

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง ดอกไม้ในบทเพลง พร้อมน าตัวอย่างดอกไม้สวยด้วย
การพับ มาให้นักเรียนดู     

 ขั้นสาธิต  
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษสี  กาว  กรรไกร  ไม้ส าหรับเสียบดอก 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการท าดอกไม้สวยด้วยการพับ  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการท าดอกไม้สวยด้วยการพับ      
   4.5.2  พับกระดาษสลับไปมาทั้ง 2 แผ่น เสร็จแล้วพับครึ่งทากาวให้ติดกัน ตัดมุม
บนของกระดาษให้โค้งมน ทั้ง 2 แผ่น                 
   4.5.3  น า 2 แผ่นมาทากาวให้ติดกันเพ่ือให้กางออกมาเป็นดอกไม้สวยด้วยการพับ 
   4.5.4  น าไม้ส าหรับท าก้านมาติดกาวให้ติดกับดอก และติดใบให้สวยงาม 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ  
  4.6  ครูแจกกระดาษสีให้นักเรียนคนละ 2 แผ่น 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการท าดอกไม้สวยด้วยการพับ  ตามความคิด 
จินตนาการให้เป็นการท าดอกไม้สวยด้วยการพับ ที่สมบูรณ์และสวยงาม                                            
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ดอกไม้สวยด้วยการพับ  ให้ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9 นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู โดยบอกชื่อผลงาน
ที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ดอกลั่นทม ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ดอกไม้สวยด้วยการพับได้
สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลงดอกลั่นทม 
 5.2  กระดาษสี 
 5.3  กาว 
  5.4  กรรไกร 
 5.5  ไม้ส าหรับท าก้าน 

 

   

 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์อกไม้สวยด้วยการพับของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ดอกไม้สวยด้วยการพับ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่...........เดือน......................พ.ศ................... 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย ต้นไม้ที่รัก 

สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที่22 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

ดอกไม้
สวยด้วย
การพับ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 

 

    

    

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

     เพลงดอกลั่นทม 
       (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)    
    โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น 
    เด็ดเช้า.....เด็ดเย็น 
    ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม 
    ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม  

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การท าดอกไม้สวยด้วยการพับ   

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
ดอกไม้สวยด้วยการ
พับ  ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
ดอกไม้สวยด้วยการ
พับ ได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
ดอกไม้สวยด้วยการ
พับแต่น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการท า 
    ดอกไม้สวยด้วย 
    การพับ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าดอกไม้
สวยด้วยการพับ  เป็น
ของตนเอง มีความ
แปลกใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าดอกไม้
สวยด้วยการพับ  เป็น
ของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าดอกไม้
สวยด้วยการพับ  
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 9 การท าดอกไม้สวยด้วยการพับ 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

  

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 

 

  

 

 

 
 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   หน่วย  ต้นไม้ที่รัก 

สัปดาห์ที่ 25  สอนวันที่ 18 -22  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป การวาด
ภาพ

ระบายสี 
ต้นไม้ให้
ร่มเงา 

การสร้าง
ภาพ

ต้นไม้จาก
วัสดุ

ธรรมชาติ 

ดอกไม้
สวยด้วย
การพับ 

3 3 3 9 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  สัตว์น้อยน่ารัก   
สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การพับกระดาษแมวจอมซน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ
สร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมการพับกระดาษแมวจอมซน ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษแมวจอมซน ด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การพับกระดาษแมวจอมซน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง  โดยใช้
กระดาษพับให้เป็นรูปร่าง รูปทรง ของแมวจอมซนตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการพับกระดาษแมวจอมซน   
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องบทกลอน แมว ใช้มือท าท่าทางและเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบบทกลอน 

  
                 บทกลอน  แมว    
   ฉันคือแมวสวย  ชอบช่วยจับหนู   
   คนต่างเอ็นดู  ขนฟูพราวตา  
   กระโดดโลดเต้น  ชอบเล่นซ่อนหา 
   เหมียว เหมียว เดี๋ยวมา เคล้าขาเจ้านาย                    
  
 

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การพับกระดาษแมวจอมซน  พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท า
เสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง 

 ขั้นสาธิต   
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษA4  สีเทียน  สีไม้  ดินสอ  กรรไกร  
  4.5  ครูอธิบาย  ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการพับกระดาษแมวจอมซน  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการพับกระดาษแมวจอมซน      
   4.5.2  เริ่มพับจากมุมด้านบนลงมาให้เป็นสามเหลี่ยม พับให้เป็นรอยทั้ง 2 ด้าน 
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   4.5.3  พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม  พับปลายทั้ง 2 ด้านขึ้นด้านบน ให้มุมด้านล่าง
ชนกันพอดีที่จุดกึ่งกลาง    
   4.5.4  พับปลายด้านบนกระดาษลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมเล็ก ๆ พลิกกลับมาจะได้
หน้าแมวจอมซน    
   4.5.5  ตกแต่งหน้าแมวให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น   
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพับกระดาษแมวจอมซน     
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการพับกระดาษแมวจอมซน  โดยครูคอยดูแล
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู โดยบอกชื่อ
ผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบบทกลอน แมว ได้อย่างสนุกสนาน เคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษแมวจอม
ซนได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  บทกลอน แมว  
 5.2  กระดาษA4 
 5.3  สีเทียน สีไม้ 
 5.4  ดินสอ 
  5.5  กรรไกร  
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษแมวจอมซนของ
นักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การพับกระดาษแมวจอมซน 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................... ...................... 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี.................... .............................. 
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................  
                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่............เดือน......................พ.ศ................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย สัตว์น้อยน่ารัก 

สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การพับ
กระดาษ
แมวจอม

ซน ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

     บทกลอน แมว  
       (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  

    โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเล่น 
    เด็ดเช้า.....เด็ดเย็น 
    ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม 
    ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดมเด็ดดม  

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 

 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การพับกระดาษแมวจอมซน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพับ
กระดาษแมวจอมซน    
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพับ
กระดาษแมวจอมซน    
ได้อย่างมั่นคง น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพับ
กระดาษแมวจอมซน    
แต่น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการพับ 
    กระดาษแมวจอม 
    ซน     

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพับ
กระดาษแมวจอมซน      
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพับ
กระดาษแมวจอมซน      
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพับ
กระดาษแมวจอมซน    
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 10 การพับกระดาษแมวจอมซน     

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

  
 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  สัตว์น้อยน่ารัก   
สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ
สร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมสร้างสรรคก์ารประดิษฐ์หน้ากาก
แฟนซี ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี ด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี  เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง  โดยใช้
กระดาษวาดรูปหน้าสัตว์ต่าง ๆ ระบายสีภาพหน้าสัตว์ให้สวยงาม เจาะตาให้มองเห็น เป็นหน้ากาก
แฟนซีตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
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  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี   
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง เมตตาสัตว์ พร้อมทั้งใช้มือท าท่าทาง
ประกอบ 

  
                 ค าคล้องจอง เมตตาสัตว ์    
   แม่สอนฉันนี้  ให้มีเมตตา   
   เห็นสัตว์นานา  อย่าแกล้งมันเลย 
   แมวหมาน่ารัก  รู้จักคุ้นเคย 
   หมูอ้วนจริงเอย  หมาวิ่งว่องไว                    
  
 

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี  พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท า
เสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง 
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 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ภาพหน้าสัตว์  สีเทียน  สีไม้  ยางเส้น  กรรไกร 
ตาไก่  
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี      
   4.5.2  น ากระดาษร้อยปอนด์ที่มีภาพหน้าสัตว์ต่าง ๆ มาระบายสีให้สวยงาม และ
ตัดให้เป็นหน้ากากภาพสัตว์ต่าง ๆ ให้สวยงาม  
   4.5.3  เจาะรูด้านข้างเพ่ือใส่ยางเส้นท าเป็นที่คาดหน้ากาก    

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

  4.6  ครูแจกกระดาษร้อยปอนด์ที่มีภาพหน้าสัตว์ ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น    
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี     
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี  ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ
แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครู เพ่ือน ๆ ดูเป็นรายบุคคล โดย
บอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง เมตตาสัตว์  
 5.2  ภาพหน้าสัตว์  
 5.3  สีเทียน สีไม้ 
 5.4  ยางเส้น   
 5.5  กรรไกร 
 5.6  ตาไก่  
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การท าหน้ากากแฟนซีของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การท าหน้ากากแฟนซี 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... .......................................................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่...........เดือน......................พ.ศ.................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย สัตว์น้อยน่ารัก 

สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การ
ประดิษฐ์
หน้ากาก
แฟนซี ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

     ค าคล้องจอง  เมตตาสัตว ์ (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  
    แม่สอนฉันนี้  ให้มีเมตตา 
    เห็นสัตว์นานา  อย่างแกล้งมันเลย 
    แมวหมาน่ารัก  รู้จักคุ้นเคย 
    หมูอ้วนจริงเอย  หมาวิ่งว่องไว   

 

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับ 2.00 ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี   

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์หน้ากาก
แฟนซี  ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์หน้ากาก
แฟนซีได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์หน้ากาก
แฟนซีแต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์ 
    หน้ากากแฟนซี 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
หน้ากากแฟนซีเป็น
ของตนเอง มีความ
แปลกใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
หน้ากากแฟนซีเป็น
ของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
หน้ากากแฟนซีเหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 11 การประดิษฐ์หน้ากากแฟนซ ี

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  สัตว์น้อยน่ารัก   
สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 โรยทรายสีสัตว์ป่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้าง
ผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมโรยทรายสีสัตว์ป่า ได ้
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โรยทรายสีสัตว์ป่า ด้วยความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  โรยทรายสีสัตว์ป่า เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง  โดยใช้ทรายสีโรยลงบน
ภาพสัตว์ป่า ตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการโรยทรายสีสัตว์ป่า 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ครอบครัวสัตว์ป่า พร้อมทั้งท าท่าทางและ
เคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบเพลง 

  
                เพลง  ครอบครัวสัตว์ป่า    
  เฮ เสือชีต้า เฮ เสือชีต้า  อยู่หรือป่าว  อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  เฮ แม่วัวลาย เฮ แม่วัวลาย อยู่หรือป่าว อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  เจ้าแรดตัวโต  เจ้าแรดตัวโต อยู่หรือป่าว อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  เฮ เจ้าช้างน้อย เฮ เจ้าช้างน้อย อยู่หรือป่าว อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  หมีสีน้ าตาล หมีสีน้ าตาล อยู่หรือป่าว  อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว  
     

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การโรยทรายสีสัตว์ป่า 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ภาพสัตว์ป่า  ทรายสีต่าง ๆ  กาว  
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการโรยทรายสีสัตว์ป่า  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการโรยทรายสีสัตว์ป่า    
   4.5.2  ทากาวบนภาพสัตว์ป่า    
   4.5.3  โรยทรายสีต่าง ๆ ลงไปบนภาพสัตว์ป่าตามความคิดและจินตนาการ  
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ  
  4.6  ครูแจกภาพสัตว์ป่าให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น    
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โรยทรายสีสัตว์ป่า   
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการโรยทรายสีสัตว์ป่า โดยครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ครอบครัวสัตว์ป่า ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีสัตว์ป่า ได้
สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง ครอบครัวสัตว์ป่า  
 5.2  ภาพสัตว์ป่า  
 5.3  ทรายสีต่าง ๆ  
 5.4  กาว   
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีสัตว์ป่าของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีสัตว์ป่า 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ...................................... 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ..........................................................  
      

                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
               วันที่............เดือน........................พ.ศ................... 
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 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย สัตว์น้อยน่ารัก 

สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การโรย
ทรายสี
สัตว์ปา่ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 

 

    

    

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

139 

 
9.  ภาคผนวก 

    

    เพลง  ครอบครัวสัตว์ป่า 
         (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)    

  เฮ เสือชีต้า เฮ เสือชีต้า  อยู่หรือป่าว  อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  เฮ แม่วัวลาย เฮ แม่วัวลาย อยู่หรือป่าว  อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  เจ้าแรดตัวโต  เจ้าแรดตัวโต อยู่หรือป่าว  อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  เฮ เจ้าช้างน้อย เฮ เจ้าช้างน้อย อยู่หรือป่าว อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  หมีสีน้ าตาล หมีสีน้ าตาล อยู่หรือป่าว  อยู่นี่ไง  อยู่นี่ไง สบายดีหรือป่าว 
  

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การโรยทรายสีสัตว์ป่า 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการโรย
ทรายสีสัตว์ป่า ได้
อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการโรย
ทรายสีสัตว์ป่าได้อย่าง
มั่นคง น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการโรย
ทรายสีสัตว์ป่าแต่
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการโรย 
    ทรายสีสัตว์ป่าได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการโรยทรายสี
สัตว์ป่าเป็นของตนเอง 
มีความแปลกใหม่ 
และมีรายละเอียดที่
แสดงเรื่องราวได้
สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการโรยทรายสี
สัตว์ป่าเป็นของตนเอง 
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการโรยทรายสี
สัตว์ป่าเหมือนตัวอย่าง 
หรือเลียนแบบของ
เพ่ือน หรือท าตาม
ค าแนะน าของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 12 การโรยทรายสีสัตว์ป่า 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

  

 

 

 

  

 

  
 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   หน่วย  สัตว์น้อยน่ารัก 

สัปดาห์ที่ 26  สอนวันที่ 25 -29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป การพับ
กระดาษ
แมวจอม

ซน 

หน้ากาก
แฟนซี 

โรยส ี 
สัตว์ป่า 

 

3 3 3 9 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน หน่วย  วันพ่อ      
สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อ
เล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
เด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง ด้วย
ความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง  เป็น
การวาดภาพพ่อในลักษณะต่าง ๆ ในการสร้างผลงานเป็นรูปภาพตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง  
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง  พ่อ  และใช้นิ้วมือท าท่าทางและ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบ 

  
                 ค าคล้องจอง  พ่อ   
   สองมือพนมก้มกราบ บนตักพ่อ 
   รักยิ่งหนอ หาใดเปรียบ เทียบไม่ได้ 
   ถึงแม้ลูกจะอยู่ต่างแดน อันแสนไกล 
   แต่ความรักที่ลูกมี  ให้ยังเหมือนเดิม   
  

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง วันพ่อ 

 ขั้นสาธิต   
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ใบงานวาดภาพระบายสี  สีเทียน  สีไม้  ดินสอ  
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง 
   4.5.2  เริ่มจากวาดใบหน้าให้เป็นรูปตัวยู เติมตา จมูก คิ้ว ปาก หู และผม  ตาม 
                 ความคิดและจินตนาการ     
   4.5.3  วาดเสื้อ  กางเกง เติมแขน ขา ถุงเท้าและรองเท้า ตามความคิดและ 
                                จนิตนาการ    
   4.5.4  ระบายสีส่วนต่าง ๆ พร้อมตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม    
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

  4.6  ครูแจกใบงานวาดภาพระบายสี ให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น   
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง   
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง ครูคอย
ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานศิลปะที่นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าชั้นเรียน 
ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขัน้พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบค าคล้องจอง พ่อ ได้อย่างสนุกสนาน เคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสี  พ่อ
คนดีที่หนึ่งได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง พ่อ  
 5.2  กระดาษA4 
 5.3  สีเทียน สีไม้  
 5.4  ดินสอ  
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีพ่อคนดีที่หนึ่ง
ของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การวาดภาพระบายสีพ่อคน
ดีที่หนึ่ง 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลงัสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
      

                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่............เดือน.......................พ.ศ................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย วันพ่อ 

สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 2 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การวาด
ภาพ

ระบายสี
พ่อคนดีที่

หนึ่ง 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

      

    ค าคล้องจอง  พ่อ  (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  
   สองมือพนมก้มกราบ  บนตักพ่อ 
   รักยิ่งหนอหาใดเปรียบ  เทียบไม่ได้ 
   ถึงแม้ลูกจะอยู่ต่างแดน  อันแสนไกล 
   แต่ความรักที่ลูกมีให้  ยังเหมือนเดิม   

   

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน  ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การวาดภาพระบายสี  พ่อคนดีที่หนึ่ง 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี  พ่อคน
ดีที่หนึ่ง ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี  พ่อคน
ดีที่หนึ่งได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการวาด
ภาพระบายสี  พ่อคน
ดีที่หนึ่งแต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการวาดภาพ 
    ระบายสี  พ่อคนดี 
    ที่หนึ่ง 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสี  พ่อคนดีที่
หนึ่งเป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสี  พ่อคนดีที่
หนึ่ง เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการวาดภาพ
ระบายสี  พ่อคนดีที่
หนึ่งเหมือนตัวอย่าง 
หรือเลียนแบบของ
เพ่ือน หรือท าตาม
ค าแนะน าของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 13 การวาดภาพระบายสี  พ่อคนดทีี่หน่ึง 

 
 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

  

  

 

 

  

 

 

2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู  
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเดก็ หน่วย  วันพ่อ      
สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 กาพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากทางกล้วยและใบไม้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
การใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในกาพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากทางกล้วยและ
ใบไม้ ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากทาง
กล้วยและใบไม้ ด้วยความสนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  กาพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากทางกล้วยและใบไม้ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์โดยน า
ทางกล้วยและใบไม้มาตกแต่งด้วยมีดเพ่ือเป็นแม่พิมพ์ น าส่วนที่เป็นแม่พิมพ์ไปจุ่ม หรือชุบ หรือทาสีให้
ทั่ว น าไปกดลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเรื่องราวตามความคิดและจินตนาการ   
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
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  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อวัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ  
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง  ยักเอว ยักไหล่   และใช้นิ้วมือท าท่าทาง
ประกอบและเคลื่อนไหวร่างกายโดยท าท่าทางประกอบเพลง  

  
                 เพลง ยักเอว ยักไหล ่   
   ยักเอว  ยักเอว  ยักไหล่    
   ตาชม้าย ยิ้มไป ยิ้มมา 
   ซิก  กะบุ่ม  ซิก  กะบุ่ม  ลันลา 
   ซิก  กะบุ่ม  ซิก  กะบุ่ม  ลันลา 
   จับซ้าย  จีบขวา  ลอยหน้าร าวง 
     

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง กาพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากก้านกล้วยและใบไม้ 
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 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ก้านกล้วย  ใบไม้  กระดาษ  สีน้ า  พู่กัน 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากก้านกล้วย
และใบไม ้ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ 
   4.5.2  ผสมสีน้ าและเตรียมอุปกรณ์ ในการพิมพ์ภาพด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นรูป
ดอกไม้     
   4.5.3  ทาสีลงบนก้านกล้วยแล้วน าไปพิมพ์เป็นส่วนของกลีบดอกไม้ 
   4.5.4  ทาสีลงบนกิ่งไม้แล้วน าไปพิมพ์เป็นส่วนของก้าน 
   4.5.5  ทาสีลงบนใบไม้น าไปพิมพ์เป็นส่วนของใบ  
   4.5.6  น าไปตากแดดให้แห้ง ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม     

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกระดาษคนละ 1 แผ่น พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติให้นักเรียน 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ ครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ยักเอว ยักไหล่ ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้สวยงาม 
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5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง ยักเอว ยักไหล่ 
 5.2  ก้านกล้วย  
 5.3  ใบไม ้ กิ่งไม้ 
 5.4  กระดาษA4  
 5.5  สีน้ า 
 5.6  พู่กัน  

6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
ของนักเรียน   
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ............................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย........................ ........... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย วันพ่อ 

สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 4 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การพิมพ์
ภาพจาก

วัสดุ
ธรรมชาต ิ ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

    เพลง ยักเอว ยักไหล ่ (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  

    ยักเอว  ยักเอว  ยักไหล่    
    ตาชม้าย ยิ้มไป ยิ้มมา 
    ซิก  กะบุ่ม  ซิก  กะบุ่ม  ลันลา 
    ซิก  กะบุ่ม  ซิก  กะบุ่ม  ลันลา 
    จับซ้าย  จีบขวา  ลอยหน้าร าวง 
   

 

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
     เล็กและสายตาให้ 
     สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพิมพ์
ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้อย่าง
มั่นคง คล่องแคล่ว 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพิมพ์
ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติได้อย่าง
มั่นคง น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพิมพ์
ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติ แต่น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการพิมพ์ 
    ภาพจากวัสดุ   
    ธรรมชาต ิ

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพิมพ์ภาพ
จากวัสดุธรรมชาติ 
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพิมพ์ภาพ
จากวัสดุธรรมชาติ 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพิมพ์ภาพ
จากวัสดุธรรมชาติ 
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว  
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 14 การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ  

 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

164 

 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเดก็ หน่วย  วันพ่อ      
สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กใน
การสร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ ด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์การสร้างงานปั้น โดยการ
น าเอาดินน้ ามันปั้นเป็นรูปคน ที่มีลักษณะ 3 มิติ มองเห็นรอบด้าน ตามความคิดและจินตนาการ   
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ  
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง เด็กชาย เด็กหญิง   และใช้มือและการ
เคลื่อนไหวร่างกายท าท่าทางประกอบ  

  
                ค าคล้องจอง เด็กชาย เด็กหญิง  
   เด็กชาย เด็กหญิง ต่างเป็นเพื่อนกัน   
   ในห้องของฉันมีทั้งหญิงชาย    
   เด็กชายกล้าแกร่งแข็งแรงมากหลาย 
   เด็กหญิงข้ีอาย ดูน่ารักจัง 
        

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 

 ขั้นสาธิต  
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ดินน้ ามันสีต่าง ๆ  แผ่นรองปั้น 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ    
   4.5.2  ปั้นดินน้ ามันเป็นส่วนหัวของคน โดยจะปั้นเป็นรูปทรงกลม   
   4.5.3  ปั้นดินน้ ามันเป็นส่วนล าตัวและขา  โดยจะปั้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมน 
   4.5.4  ปั้นดินน้ ามันเป็นส่วนแขน โดยจะปั้นเป็นรูปทรงวงรี 
   4.5.5  ปั้นดินน้ ามันรูปทรงต่าง ๆ เล็ก ๆ น ามาประกอบกันเป็นหน้าตาคน พร้อม
                       ตกแต่งให้สวยงาม      
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกอุปกรณ์ในการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ   
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ ครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบค าคล้องจอง เด็กชาย เด็กหญิง ได้อย่าง
สนุกสนาน เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นดินน้ ามันลอยตัวคุณ
พ่อ ได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง เด็กชาย เด็กหญิง  
 5.2  ดินน้ ามันสีต่าง ๆ  
 5.3  แผ่นรองปั้น   
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
ของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นดินน้ ามันลอยตัว 
คุณพ่อ ตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่............เดือน......................พ.ศ................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  หน่วย วันพ่อ 

สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 6 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การปั้นดิน
น้ ามัน
ลอยตัว
คุณพ่อ ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

    ค าคล้องจอง เด็กชาย เด็กหญิง 
      (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  
    เด็กชาย เด็กหญิง ต่างเป็นเพื่อนกัน   
    เด็กชายกล้าแกร่งแข็งแรงมากหลาย 
    เด็กหญิงข้ีอาย ดูน่ารักจัง 

 

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

171 

 
เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
การปั้นดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
ได้อย่างมั่นคง น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการปั้นดิน
น้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
พ่อคนดีที่หนึ่งแต่
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการปั้นดิน 
    น้ ามันลอยตัว คุณ 
    พ่อ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการปั้นดิน
น้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการปั้นดิน
น้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการปั้นดิน
น้ ามันลอยตัว คุณพ่อ 
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว   
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ           
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 15 การป้ันดินน้ ามันลอยตัว คุณพ่อ  

 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก   หน่วย  วันพ่อ 

สัปดาห์ที่ 27  สอนวันที่ 2 -6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป การวาด
ภาพ

ระบายสี  
พ่อคนดีที่

หนึ่ง 

การพิมพ์
ภาพด้วย

วัสดุ
ธรรมชาติ  

การปั้นดิน
น้ ามัน
ลอยตัว 
คุณพ่อ 

 
3 3 3 9 3 

1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วย  ผลไม้แสนอร่อย      
สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 ส้มสวยด้วยการขย า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้าง
ผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า ด้วยความ
สนุกสนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์การขย า โดยการน าเอา
กระดาษหนังสือพิมพ์ขย าเป็นก้อนกลม แล้วฉีกกระดาษสี ทากาวแปะให้ทั่ว ตามความคิดและ
จินตนาการ   
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
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  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า  
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง ผลไม ้ ใช้มือและเคลื่อนไหวร่างกายโดย
ท าท่าทางประกอบ 

  
                ค าคล้องจอง ผลไม ้  
   ผลไม้เอ๋ย ผลไม้แสนอร่อย   
   มีหลากหลายรูปทรงสี  
   มีทั้งทรงรีและทรงกลม   
   ทั้ง ม่วง  แดง  เขียว  เหลือง  ส้ม ก็มี    
   เลือกสรรเลยสิ  น่ากิน  น่ากิน    
    

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษสี  กาว  ไมท้ าก้าน 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า    
   4.5.2  น ากระดาษหนังสือพิมพ์มาปั้นขย าให้เป็นรูปทรงกลม ทากาวให้ทั่ว 
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   4.5.3  ฉีกกระดาษสี ให้เป็นแผ่นเล็ก ๆ น ากระดาษสีปะติดให้ทั่ว   
   4.5.4  น าไม้พันด้วยกระดาษสี ปักลงไปบนผลส้ม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกอุปกรณ์การประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย าให้นักเรียน 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า  
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ
แนะน า และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมให้ก าลังใจนักเรียนใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบค าคล้องจอง ผลไม้ ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการ
ขย าได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง ผลไม้  
 5.2  กระดาษหนังสือพิมพ์ 
 5.3  กระดาษสี 
 5.4  กาว 
 5.5  ไม้ส าหรับท าก้าน  
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า 
ของนักเรียน 
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการ
ขย า ตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ............................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย........................ ........... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่..........เดือน......................พ.ศ..................... 
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 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  หน่วย ผลไม้แสนอร่อย  

สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 9 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

ส้มสวย
ด้วยการ

ขย า 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

      

    ค าคล้องจอง ผลไม้     (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง)  
    ผลไม้เอ๋ย ผลไม้แสนอร่อย   
    มีหลากหลายรูปทรงสี  
    มีทั้งทรงรีและทรงกลม   
    ทั้ง ม่วง  แดง  เขียว  เหลือ  ส้ม ก็มี    
    เลือกสรรเลยสิ  น่ากิน  น่ากิน  

 

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การประดิษฐ์ส้มสวยด้วยการขย า 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ส้มสวยด้วย
การขย า ได้อย่าง
มั่นคง คล่องแคล่ว 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ส้มสวยด้วย
การขย าได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์ส้มสวยด้วย
การขย าพ่อคนดีที่หนึ่ง
แต่น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์ 
    ส้มสวยด้วยการ 
    ขย า 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
ส้มสวยด้วยการขย า
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
ส้มสวยด้วยการขย า
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
ส้มสวยด้วยการขย า
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 16 ส้มสวยด้วยการขย า 

 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

184 

  
 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วย  ผลไม้แสนอร่อย      
สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 โมบายผลไม้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างผลงานของ
ตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก  รวมทั้งส่งเสริม
สุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการประดิษฐ์โมบายผลไม ้ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายผลไม้ ด้วยความสนุก 
สนาน 

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์โมบายผลไม้ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายโดยการน าเอารูป
ผลไม้เนื้อในผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาระบายสีและห้วยด้วยถ้วยกระดาษเป็นโมบายผลไม้ ตามความคิดและ
จินตนาการ   
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
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  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์โมบายผลไม้    
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ผลไม้  ใช้มือท าท่าทางและเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง 
              เพลง ผลไม้ไทย 
    ผลไม้ไทย ใคร ๆ ก็ชอบ 
    ทั้งหวาน ทั้งกรอบ ชอบกันนักหนา 
    ฝรั่ง  มังคุด  ละมุด  พุทรา 
    อีกท้ัง น้อยหน่า  หนูจ๋า น่าทาน   

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์โมบายผลไม้  พร้อมน าตัวอย่างผลงาน
การประดิษฐ์โมบายผลไม้ให้นักเรียนดู 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษรูปผลไม้  ถ้วยกระดาษ  กระดาษสี  สีไม้  
สีเทียน  เชือก  กาว   
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์โมบายผลไม้ ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โมบายผลไม้    
   4.5.2  น ารูปผลไม้และเนื้อในผลไม้ติดเข้าด้วยกัน   
   4.5.3  ฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นเล็ก ติดบนถ้วยกระดาษ 
   4.5.4  เจาะรูด้านล่างถ้วยกระดาษ    
   4.5.5  น าผลไม้ท่ีได้ผูกกับเชือกห้อยในถ้วยกระดาษ  ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม 
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 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  
  4.6  ครูแจกกระดาษรูปผลไม้และรูปเนื้อในผลไม้ ให้นักเรียนระบายสี  
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์โมบายผลไม้ 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายผลไม้ ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ผลไม้ไทย ได้อย่างสนุกสนาน เคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายผลไม้
ได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง  ผลไม้ไทย 
 5.2  กระดาษรูปผลไม้ 
 5.3  ถ้วยกระดาษ 
 5.4  กระดาษสี 
 5.5  เชือก 
 5.6  กาว   
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายผลไม้ ของ
นักเรียน  
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายผลไม้    
ตามความคิดจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
      

                     ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่............เดือน......................พ.ศ................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  หน่วย ผลไม้แสนอร่อย  

สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 11 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การ
ประดิษฐ์
โมบาย
ผลไม้ ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

     

    เพลง ผลไม้ไทย      (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
    ผลไม้ไทย ใคร ๆ ก็ชอบ 
    ทั้งหวาน ทั้งกรอบ ชอบกันนักหนา 
    ฝรั่ง  มังคุด  ละมุด  พุทรา 
    อีกท้ัง น้อยหน่า  หนูจ๋า น่าทาน  

 

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การประดิษฐ์โมบายผลไม ้

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์โมบายผลไม้ 
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์โมบายผลไม้
ได้อย่างมั่นคง น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์โมบายผลไม้
แต่น้ าหนักในการ 
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์ 
    โมบายผลไม ้

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์โม
บายผลไม ้เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์โม
บายผลไม ้เป็นของ
ตนเอง มีรายละเอียด
ที่แสดงเรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์โม
บายผลไม้ เหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 17 โมบายผลไม ้

 
1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

  

  

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

  

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก หน่วย  ผลไม้แสนอร่อย      
สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 โรยทรายสีแอปเปิ้ล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้าง
ผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมโรยทรายสีแอปเปิ้ล ได้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้ 
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์โรยทรายสีแอปเปิ้ล ด้วยความสนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  โรยทรายสีแอปเปิ้ล เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง  โดยใช้ทรายสีโรยลง
บนภาพแอปเปิ้ล ตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการโรยทรายสีแอปเปิ้ล 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ผลไม้ไทย พร้อมทั้งท าท่าทางและเคลื่อนไหว
ร่างกาย ประกอบเพลง 

  
                เพลง ผลไม้ไทย 
    ผลไม้ไทย ใคร ๆ ก็ชอบ 
    ทั้งหวาน ทั้งกรอบ ชอบกันนักหนา 
    ฝรั่ง  มังคุด  ละมุด  พุทรา 
    อีกท้ัง น้อยหน่า  หนูจ๋า น่าทาน  
     

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การโรยทรายสีแอปเปิ้ล  พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท าเสร็จ
แล้วเป็นตัวอย่าง  

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ภาพแอปเปิ้ล  ทรายสีต่าง ๆ  กาว  
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการโรยทรายสีแอปเปิ้ล ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการโรยทรายสีแอปเปิ้ล    
   4.5.2  ครูแจกภาพแอปเปิ้ล ให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น       
   4.5.3  ทากาวบนภาพแอปเปิ้ล    
   4.5.4  โรยทรายสีต่าง ๆ ลงไปบนภาพแอปเปิ้ล ตามความคิดและจินตนาการ 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกอุปกรณ์กิจกรรมโรยทรายสีแอปเปิ้ลให้นักเรียน 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโรยทรายสีแอปเปิ้ล    
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีแอปเปิ้ล ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 

  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ผลไม้ไทย ได้อย่างสนุกสนาน เคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีแอปเปิ้ล ได้
สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง ผลไม้ไทย 
 5.2  ภาพแอปเปิ้ล  
 5.3  ทรายสีต่าง ๆ  
 5.4  กาว   
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีแอปเปิ้ลของนักเรียน  
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การโรยทรายสีแอปเปิ้ลตาม
ความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ............................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย........................ ........... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
      

                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆรอบตัวเด็ก  หน่วย ผลไม้แสนอร่อย 

สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การโรย
ทรายสี
แอปเปิ้ล 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

     

     เพลง ผลไม้ไทย 
      (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

    ผลไม้ไทย ใคร ๆ ก็ชอบ 
    ทั้งหวาน ทั้งกรอบ ชอบกันนักหนา 
    ฝรั่ง  มังคุด  ละมุด  พุทรา 
    อีกท้ัง น้อยหน่า  หนูจ๋า น่าทาน  

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การโรยทรายสีแอปเปิ้ล 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการโรย
ทรายสีแอปเปิ้ล ได้
อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการโรย
ทรายสีแอปเปิ้ล ได้
อย่างมั่นคง น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการโรย
ทรายสีแอปเปิ้ล แต่
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการโรย  
    ทรายสีแอปเปิ้ล ได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการโรยทรายสี
แอปเปิ้ล เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการโรยทรายสี
แอปเปิ้ล เป็นของ
ตนเอง มีรายละเอียด
ที่แสดงเรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการโรยทรายสี
แอปเปิ้ล เหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว  
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง  
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 18 การโรยทรายสีแอปเปิ้ล 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 

สาระการเรียนรู้  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก   หน่วย  วันพ่อ 
สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 9-13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป 
ส้มสวย
ด้วยการ

ขย า 

โมบาย
ผลไม ้

โรยทรายสี
แอปเปิ้ล 

 
3 3 3 9 3 

1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  ฝนตก แดดออก      
สัปดาห์ที่ 29  สอนวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 การท าไอศกรีมแสนอร่อย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ
สร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก 
รวมทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท าไอศกรีมแสนอร่อย ได ้ 
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้  
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การท าไอศกรีมแสนอร่อย ด้วยความ
สนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การท าไอศกรีมแสนอร่อย เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานในลักษณะหนึ่ง  โดยใช้กระดาษ
สีแข็งพับให้เป็นรูปร่างทรงกรวย และขย ากระดาษขาวท าเป็นก้อนไอศกรีม ตามความคิดและ
จินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

207 

   
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการท าไอศครีมแสนอร่อย 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง ฝนเอยท าไมจึงตก ใช้มือท าท่าทางประกอบและ
เคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบเพลง 

  
              เพลง ฝนเอยท าไมจึงตก 
  ฝนเอยท าไมจึงตก (ซ้ า) ที่ฝนมันตกก็เพราะว่ากบมันร้อง 
  กบเอยท าไมจึงร้อง(ซ้ า) ที่กบมันร้องก็เพราะว่าท้องมันปวด 
  ท้องเอยท าไมจึงปวด (ซ้ า) ที่ท้องมันปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบ 
  ข้าวเอยท าไมจึงดิบ (ซ้ า) ที่ข้าวมันดิบก็เพราะว่าไฟมันดับ 
  ไฟเอยท าไมจึงดับ (ซ้ า) ที่ไฟมันดับก็เพราะว่าฟืนมันเปียก 
  ฟืนเอยท าไมจึงเปียก(ซ้ า)   ที่ฟืนมันเปียกก็เพราะว่าฝนมันตก   
  

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การท าไอศกรีมแสนอร่อย พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท าเสร็จ
แล้วเป็นตัวอย่าง 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษแข็งสี  กระดาษขาว  สี  กาว   
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการท าไอศกรีมแสนอร่อย ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการท าไอศกรีมแสนอร่อย    
   4.5.2  ม้วนกระดาษแข็งให้เป็นรูปทรงกรวย    
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   4.5.3  น ากระดาษA4 มาระบายสี แล้วขย าให้เป็นก้อนกลม ใส่ลงในกรวยที่ท าไว้ 
พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกระดาษสีแข็ง ให้กบันักเรียนคนละ 1 แผ่น      
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการท าไอศกรีมแสนอร่อย    
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการท าไอศกรีมแสนอร่อย ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ
แนะน า และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง ฝนเอยท าไมจึงตก ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ไอศกรีมแสนอร่อยได้
สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลงฝนเอยท าไมจึงตก 
 5.2  กระดาษแข็งสี 
 5.3  กระดาษA4 
 5.4 สี 
 5.5  กาว   
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 6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การท าไอศกรีมแสนอร่อย ของ
นักเรียน  
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การท าไอศกรีมแสนอร่อย 
ตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ 
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ......................................... 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... .................  
      

                 ลงชื่อ........................................................ผูส้อน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                       ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่...........เดือน........................พ.ศ.................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย ฝนตก แดดออก 

สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 16 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การท า
ไอศกรีม

แสนอร่อย 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

        

           เพลง ฝนเอยท าไมจึงตก  
  ฝนเอยท าไมจึงตก (ซ้ า) ที่ฝนมันตกก็เพราะว่ากบมันร้อง 
  กบเอยท าไมจึงร้อง(ซ้ า) ที่กบมันร้องก็เพราะว่าท้องมันปวด 
  ท้องเอยท าไมจึงปวด (ซ้ า) ที่ท้องมันปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบ 
  ข้าวเอยท าไมจึงดิบ (ซ้ า) ที่ข้าวมันดิบก็เพราะว่าไฟมันดับ 
  ไฟเอยท าไมจึงดับ (ซ้ า) ที่ไฟมันดับก็เพราะว่าฟืนมันเปียก 
  ฟืนเอยท าไมจึงเปียก(ซ้ า)   ที่ฟืนมันเปียกก็เพราะว่าฝนมันตก  

 

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การท าไอศกรีมแสนอร่อย 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
ไอศครีมแสนอร่อย ได้
อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
ไอศครีมแสนอร่อย ได้
อย่างมั่นคง น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการท า
ไอศครีมแสนอร่อย แต่
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการท า 
    ไอศกรีมแสนอร่อย  
    ได ้

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าไอศครีม
แสนอร่อย เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าไอศครีม
แสนอร่อย เป็นของ
ตนเอง มีรายละเอียด
ที่แสดงเรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการท าไอศครีม
แสนอร่อย เหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 19 ไอศกรมีแสนอร่อย 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วย  ฝนตก แดดออก      
สัปดาห์ที่ 29  สอนวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 หมวกใบสวยของหนู เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้าง
ผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู ได้  
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้  
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู ด้วยความ
สนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ในลักษณะหนึ่ง  
โดยม้วนกระดาษขาวเทา ให้เป็นรูปทรงกรวย ใช้มือฉีกกระดาษสี ทากาวแปะบนกระดาษขาวเทา 
ตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
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  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันท่องค าคล้องจอง ฝนจ๋า ใช้มือและเคลื่อนไหวร่างกายท า
ท่าทางประกอบ 

  
       ค าคล้องจอง  ฝนจ๋า 
  หน้าฝนเริ่มมา  หนูจ๋าน่ากลัว 
  เปียกฝนทั้งตัว  ครูกลัวไม่สบาย 
  ร่างกายอ่อนแรง  ผอมแห้งทั้งกาย 
  เดี๋ยวจะวุ่นวาย  ถ้าไม่สบายเอย   

   

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู พร้อมให้ดูชิ้นงานที่
ท าเสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง  

 ขั้นสาธิต  
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษขาวเทา  กระดาษสี  ตาไก่  เชือก  กาว
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู   
   4.5.2  ม้วนกระดาษให้เป็นรูปทรงกรวย 
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   4.5.3  นักเรียนฉีกกระดาษสี ทากาว ปะติดบนกระดาษขาวเทา  
   4.5.4  เจาะรูด้านข้าง ใส่เชือก พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกระดาษขาวเทา  ให้กบันักเรียนคนละ 1 แผ่น    
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู ครูคอยดูแล
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน  
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบค าคล้องจอง ฝนจ๋า ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หมวกใบสวย
ของหนูได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  ค าคล้องจอง ฝนจ๋า 
 5.2  กระดาษขาวเทา 

 5.3  กระดาษส ี
 5.4 ตาไก่ 
 5.5  เชือก 
 5.6  กาว 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู 
ของนักเรียน  
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หมวกใบสวย
ของหนู ตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ  
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
      
                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                  (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                         ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่...........เดือน....................พ.ศ..................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย ฝนตก แดดออก 

สัปดาห์ที่ 28  สอนวันที่ 18 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การ
ประดิษฐ์
หมวกใบ
สวยยอง

หน ู

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         
  รวม          

เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

      

     ค าคล้องจอง  ฝนจ๋า  
    หน้าฝนเริ่มมา  หนูจ๋าน่ากลัว 
    เปียกฝนทั้งตัว  ครูกลัวไม่สบาย 
    ร่างกายอ่อนแรง  ผอมแห้งทั้งกาย 
    เดี๋ยวจะวุ่นวาย  ถ้าไม่สบายเอย  

 

 
 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การประดิษฐ์หมวกใบสวยของหนู 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์หมวกใบสวย
ของหนูไดอ้ย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์หมวกใบสวย
ของหนูได้อย่างมั่นคง 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาไม่
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์หมวกใบสวย
ของหนูได้แต่น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์ 
    หมวกใบสวยของ 
    หนูได ้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
หมวกใบสวยของหนู 
เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
หมวกใบสวยของหนู 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์
หมวกใบสวยของหนู
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 20 หมวกใบสวยของหนู 

  
  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

  

 

 

 

 

  
 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562    โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   หน่วย  ฝนตก แดดออก      
สัปดาห์ที่ 29  สอนวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 โมบายสายรุ้ง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างผลงาน
ของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริม
สุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง ได้  
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้  
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง ด้วยความ
สนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  การประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง เป็นการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ในลักษณะหนึ่ง  โดยตัด
จานกระดาษเป็นครึ่งวงกลม ระบายสีและติดกระดาษสีรุ้งตามความคิดและจินตนาการ  
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง สายรุ้ง ใช้มือท าท่าทางประกอบ และเคลื่อนไหว
ร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
                เพลง  สายรุ้ง 
  เรนโบว์  นั่นคือ  สายรุ้ง งดงามอยู่บนฟ้าไกล 
  มี 7 สีสดใส นั่นไง คือ สายรุ้งงาม 
  สีม่วง  สีคราม  น้ าเงิน  เขียว  เหลือง  แสด  แดง 
 
  

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท าเสร็จ
แล้วเป็นตัวอย่าง  

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ จานกระดาษ  กระดาษย่นสี  กรรไกร  เชือก  กาว 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง  
   4.5.2  ตัดจานกระดาษรูปครึ่งวงกลมและระบายสีจานกระดาษ  
   4.5.3  ตัดกระดาษย่นสีเป็นเส้นยาวตามสีรุ้ง    
   4.5.4  น ามาติดบนจานกระดาษ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

  4.6  ครูแจกจานกระดาษท่ีตัดเป็นครึ่งวงกลม  ให้กบันักเรียนคนละ 1 ชิ้น    
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง  ครูคอยดูแล 
ช่วยเหลือ แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดู โดยบอกชื่อ
ผลงานที่ท า  
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลงสายรุ้ง ได้อย่างสนุกสนาน เคลื่อนไหว
ร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การพิมพ์ภาพจากวัสดุ
ธรรมชาติ ได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง  สายรุ้ง 
 5.2  จานกระดาษ 
 5.3  กระดาษย่นสี 
 5.4  กรรไกร 
 5.5  เชือก 
 5.6  กาว 
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานศิลปะการประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง ของนักเรียน   
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง 
ตามความคิดจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ  
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลงัสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ....................................................  
      
                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                 (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                        ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่...........เดือน...................พ.ศ...................... 
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การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  หน่วย ฝนตก แดดออก 

สัปดาห์ที่ 29  สอนวันที่ 20 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การ
ประดิษฐ์
โมบาย
สายรุ้ง ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

      

          เพลง  สายรุ้ง    (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

    เรนโบว์  นั่นคือ  สายรุ้ง งดงามอยู่บนฟ้าไกล 
    มี 7 สีสดใส นั่นไง คือ สายรุ้งงาม 
    สีม่วง  สีคราว  น้ าเงิน  เขียว  เหลือง  แสด  แดง 
 
 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

การประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง
ได้อย่างมั่นคง น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการ
ประดิษฐ์โมบายสายรุ้ง 
ไดแ้ต่น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    ศิลปะการประดิษฐ์ 
    โมบายสายรุ้งได้  

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์ 
โมบายสายรุ้ง เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์ 
โมบายสายรุ้ง เป็นของ
ตนเอง มีรายละเอียด
ที่แสดงเรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการประดิษฐ์ 
โมบายสายรุ้ง เหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 21 โมบายสายรุ้ง 

  
  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  ธรรมชาติรอบตัวเด็ก   หน่วย  ฝนตก แดดออก 

สัปดาห์ที่ 29  สอนวันที่ 16 - 20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป 
ไอศกรีม

แสนอร่อย 
หมวกใบ
สวยของ

หน ู

โมบาย
สายรุ้ง 

 
3 3 3 9 3 

1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก                         หนว่ย  หนูน้อยนักเดินทาง      
สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 พับจรวดไอพ่น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้างผลงาน
ของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้งส่งเสริม
สุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการพับจรวดไอพ่นได้   
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้  
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์พับจรวดไอพ่นด้วยความสนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  พับจรวดไอพ่น เป็นการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์การพับกระดาษในลักษณะหนึ่ง  โดย
การพับเป็นเป็นจรวดไอพ่นร่อนบนฟ้าได้ ตกแต่งด้วยการระบายสีตามความคิดและจินตนาการ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
   



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

238 

   
  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยเรือน้อยคอยรัก(การพับเรือ) 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง เครื่องบินล าน้อย ใช้มือท าท่าทางประกอบ และ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
  เพลง  เครื่องบินล าน้อย 
  เครื่องบินล าน้อย ๆ เหินลอยสู่ฝากฟ้าไกล  
  บินทยานขึ้นฟ้า แล้วพาผู้โดยสารไป 
  ฝ่าก้อนเมฆปุยขาว หมู่ดาวสกาวพร่างพราย 
  มันสะดวกสบายถึงจุดหมายเร็วทันใจ  
    

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การพับจรวดไอพ่น  พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท าเสร็จแล้ว
เป็นตัวอย่าง 

 ขั้นสาธิต  
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษA4  สีเทียน  สีไม้   
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิตการพับจรวดไอพ่น  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์การพับจรวดไอพ่น     
   4.5.2  พับครึ่งกระดาษตามยาวให้เท่ากัน แล้วคลี่ออก   
   4.5.3  พับมุมบนของกระดาษทั้ง 2 ด้าน  ลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมปลายแหลม
   4.5.4  พับปลายแหลมลงมาชนกับเส้นขอบสามเหลี่ยม 
   4.5.5  จับมุมด้านบนพับลงมาทั้ง 2 ข้างอีกครั้ง 
   4.5.6  พับครึ่งกระดาษตามแนวยาว  
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   4.5.7  พับด้านบนลงมาให้เสมอกับเส้นขอบทั้ง 2 ข้างเป็นปีก  
   4.5.8  ระบายสีเพื่อตกแต่งให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

  4.6  ครูแจกกระดาษ A4 ให้กบันักเรียนคนละ 1 แผ่น พับครึ่งกระดาษจากบนลงล่าง 
จากซ้ายไปขวา แล้วกางออก 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพับจรวดไอพ่น 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การพับจรวดไอพ่น  ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ แนะน า
และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9 นักเรียนน าเสนอผลงานให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล โดยบอก
ชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 
 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง พายเรือน้อย ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์จรวดไอพ่น ได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง  เครื่องบิน าล าน้อย 
 5.2  กระดาษA4 
 5.3  สีเทียน 
 5.4  สีไม ้
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์พับจรวดไอพ่นของนักเรียน   
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พับจรวดไอพ่นตามความคิด
จินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ  
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู.......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ............................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย........................ ........... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................  
      
                 ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                   (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                           ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                 วันที่.............เดือน.....................พ.ศ.................. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  หน่วย หนูน้อยนักเดินทาง 

สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 23 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

การพับ
จรวดไอ

พ่น 
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

243 

 
9.  ภาคผนวก 

     

     เพลง  เครื่องบินล าน้อย 
                                          (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 
   เครื่องบินล าน้อย ๆ เหินลอยสู่ฝากฟ้าไกล  
   บินทยานขึ้นฟ้า แล้วพาผู้โดยสารไป 
   ฝ่าก้อนเมฆปุยขาว หมู่ดาวสกาวพร่างพราย 
   มันสะดวกสบายถึงจุดหมายเร็วทันใจ  
 

 

 

 
หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เรือน้อยคอยรัก(การพับเรือ) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพับ
จรวดไอพ่น ได้อย่าง
มั่นคง คล่องแคล่ว 
น้ าหนักในการควบคุม
มือและสายตาอย่าง
สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพับ
จรวดไอพ่น ได้อย่าง
มั่นคง น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมการพับ
จรวดไอพ่น(การพับ
เรือ)ได้แต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    การพับจรวดไอพ่น
ได ้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพับจรวดไอ
พ่น เป็นของตนเอง มี
ความแปลกใหม่ และ
มีรายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพับจรวดไอ
พ่นเป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานการพับจรวดไอ
พ่น เหมือนตัวอย่าง 
หรือเลียนแบบของ
เพ่ือน หรือท าตาม
ค าแนะน าของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

245 

 

ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 22 การพับจรวดไอพ่น 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก                         หนว่ย  หนูน้อยนักเดินทาง      
สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการสร้าง
ผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท าสร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช ได้   
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้  
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช ด้วยความสนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช เป็นการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โดยการน าเมล็ดพืชต่าง ๆ มา
ปะติดลงในกระดาษรูปรถไฟ ตกแต่งด้วยสีตามความคิดและจินตนาการ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยเรือน้อยคอยรัก(การพับเรือ) 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง รถไฟสามัคคี ปู๊น ปู๊น ใช้มือท าท่าทางประกอบ 
และเคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
  เพลง  รถไฟสามัคคี ปู๊น ปู๊น 
  ปู๊น ปู๊น ปู๊น ปู๊น รถเอ๋ย รถไฟ วิ่งไปทุกที  
  รวมกันทุกที สนุกจริงเชียว 
  วิ่งเล่นรถไฟ ต่อท้ายทางเดียว เกาะกันกลมเกลียว 
  ปู๊น ปู๊น ปู๊น ปู๊น 
  จับไหล่  ต่อไหล่  น้ าใจเกื้อกูล 
  ร้องเพลง ปู๊น ปู๊น เป็นเสียงรถไฟ 
  ร้องเล่นทุกครา  ร่าเริงสดใส 
  กอดคอกันไว้ รถไฟสามัคคี   

    

  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การสร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช  พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท า
เสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง 

 ขั้นสาธิต 
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ใบงานรูปรถไฟ  ฐานรอง  เมล็ดพืชต่างๆ  กาว 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดและสาธิต การสร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช  ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช    
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   4.5.2  น าเมล็ดพืชมาปะติดลงในใบงานรูปรถไฟ    
   4.5.9  พร้อมตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม 

 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกกระดาษใบงานรูปรถไฟ ให้กบันักเรียนคนละ 1 แผ่น 
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช  ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง รถไฟสามัคคี ปู๊น ปู๊น ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การสร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช 
ได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง  รถไฟสามัคคี ปู๊น ปู๊น 
 5.2  ใบงานรูปรถไฟ  
 5.3  เมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ  
 5.4  กาว 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

250 

 
6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืชของ
นักเรียน   
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช 
ตามความคิดและจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ  
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
เพ่ือพัฒนาความสามารถ การใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม้างอน 

 นางสิรินดา  เกิดศิริ  โรงเรียนบ้านม้างอน สพป.สข.3  

251 

 
7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลงัสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .........................................................  
      

     ลงชื่อ........................................................ผูส้อน 
      (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
             ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
          วันที่........เดือน...................พ.ศ............. 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  หน่วย หนูน้อยนักเดินทาง 

สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 23 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

สร้าง
รถไฟด้ว
เมล็ดพืช 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

            
     เพลง  รถไฟสามัคคี ปู๊น ปู๊น (ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง) 

    ปู๊น ปู๊น ปู๊น ปู๊น รถเอ๋ย รถไฟ วิ่งไปทุกที  
    รวมกันทุกที สนุกจริงเชียว 
    วิ่งเล่นรถไฟ ต่อท้ายทางเดียว เกาะกันกลมเกลียว 
    ปู๊น ปู๊น ปู๊น ปู๊น 
    จับไหล่  ต่อไหล่  น้ าใจเกื้อกูล 
    ร้องเพลง ปู๊น ปู๊น เป็นเสียงรถไฟ 
    ร้องเล่นทุกครา  ร่าเริงสดใส 
    กอดคอกันไว้ รถไฟสามัคคี  
 
 

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

 เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมเรือน้อย
คอยรัก(การพับเรือ) 
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมเรือน้อย
คอยรัก(การพับเรือ) 
ได้อย่างมั่นคง น้ าหนัก
ในการควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมเรือน้อย
คอยรัก(การพับเรือ)ได้
แต่น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    สร้างรถไฟด้วย 
    เมล็ดพืชได ้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานสร้างรถไฟด้วย 
 เมล็ดพืชได ้เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
รถไฟด้วยเมล็ดพืชได้ 
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานสร้างรถไฟด้วย 
เมล็ดพืชได ้เหมือน
ตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 23 สร้างรถไฟด้วยเมล็ดพืช 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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 3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

 

  

 

 

 5.  ผลงานนักเรียน 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม้างอน 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก                         หนว่ย  หนูน้อยนักเดินทาง      
สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

1.  สาระส าคัญ 
 สร้างเครื่องบินด้วยการขย า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กในการ
สร้างผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก รวม 
ทั้งส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์ – จิตใจ ให้แก่นักเรียนอีกด้วย  

2.  จุดประสงค์ 
 2.1  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.2  นักเรียนสามารถสร้างผลงานศิลปะในการท ากิจกรรมสร้างเครื่องบินด้วยการขย า ได้     
 2.3  นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองท าตามความคิดและจินตนาการได้  
 2.4  นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์การสร้างเครื่องบินด้วยการขย า ด้วยความ
สนุกสนาน  

3.  สาระการเรียนรู้ 
 3.1  สาระที่ควรรู้ 
  สร้างเครื่องบินด้วยการขย า เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์การขย ากระดาษให้
เป็นทรงกลมติดลงลงในใบงานที่ออกแบบเป็นภาพเครื่องบิน  ตามความคิดและจินตนาการ 
 3.2  ประสบการณ์ส าคัญ 
  ด้านร่างกาย 
  -  การประสานกันของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์ในการท ากิจกรรม 
  ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
  -  การชื่นชมผลงานของตนเองตามความคิดจินตนาการ 
  -  การกล้าแสดงออกในการท าผลงานทางศิลปะ 
  ด้านสังคม 
  -  การแก้ปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมและเล่น 
  -  การรู้จักการรอคอย 
  -  การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  -  การแบ่งปันและเสียสละ 
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  -  การให้อภัยผู้อ่ืน 
  ด้านสติปัญญา 
  -  การวางแผน ตัดสินใจ และเลือกลงมือปฏิบัติ 
  -  การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อ วัสดุต่าง ๆ  
  -  การรับรู้และแสดงความรู้สึกด้วยการสร้างเครื่องบินด้วยการขย า 
  -  การแสดงความรู้สึกด้วยค าพูด 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  4.1  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยนั่งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม 
  4.2  นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลง เครื่องบินล าน้อย ใช้มือท าท่าทางประกอบ และ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการท าท่าทางประกอบเพลง 

  
         เพลง  เครื่องบินล าน้อย 
  เครื่องบินล าน้อย ๆ เหินลอยสู่ฝากฟ้าไกล  
  บินทยานขึ้นฟ้า แล้วพาผู้โดยสารไป 
  ฝ่าก้อนเมฆปุยขาว หมู่ดาวสกาวพร่างพราย 
  มันสะดวกสบายถึงจุดหมายเร็วทันใจ   

 
  4.3  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง สร้างเครื่องบินด้วยการขย า พร้อมให้ดูชิ้นงานที่ท า
เสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง 

 ขั้นสาธิต  
  4.4  ครูแนะน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ใบงานรูปเครื่องบิน  กระดาษแก้วขุ่นสี  กาว  
ดินสอ  สีเทียน  สีไม้ 
  4.5  ครูอธิบาย ชี้แจงรายละเอียด และสาธิตการสร้างเครื่องบินด้วยการขย า ดังนี้ 
   4.5.1  เตรียมอุปกรณ์สร้างเครื่องบินด้วยการขย า  
   4.5.3  ขย ากระดาษแก้วขุ่นสีเป็นก้อนกลม ๆ  
   4.5.3  ทากาวลงบนใบงานรูปเครื่องบิน 
   4.5.3  น ากระดาษแก้วติดลงบนใบงานรูปเครื่องบิน  
   4.5.4  ตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ 
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 ขั้นฝึกปฏิบัติ 
  4.6  ครูแจกใบงานที่มีภาพปะติดเครื่องบิน ให้กบันักเรียนคนละ  1 แผ่น  
  4.7  นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างเครื่องบินด้วยการขย า 
  4.8  ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สร้างเครื่องบินด้วยการขย า ครูคอยดูแล ช่วยเหลือ 
แนะน า และกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  

 ขั้นน าเสนอและช่ืนชมผลงาน 
  4.9  นักเรียนน าเสนอผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ครูและเพ่ือน ๆ ดูหน้าชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล โดยบอกชื่อผลงานที่ท า 
  4.10  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
หน้าชั้นเรียน ว่าเป็นอย่างไร โดยครูแนะน านักเรียนที่ควรเสริมพร้อมทั้งชื่นชมและให้ก าลังใจนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรม 
  4.11  นักเรียนน าผลงานไปจัดแสดงที่โต๊ะแสดงผลงาน  ผลัดเปลี่ยนกันชื่นชมผลงาน 

 ขั้นพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
  4.12  นักเรียนใช้มือท าท่าทางประกอบเพลง เครื่องบินล าน้อย ได้อย่างสนุกสนาน 
เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว 
  4.13  นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์การสร้างเครื่องบินด้วยการ
ขย าได้สวยงาม 

5.  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1  เพลง เครื่องบินล าน้อย 
 5.2  ใบงานรูปเครื่องบิน 
 5.3  กระดาษแก้วขุ่นสี 
 5.4  กาว   
 5.5  ดินสอ   
 5.6  สีเทียน  สีไม้ 

 

 

 

 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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6.  การประเมินผล 
 6.1  วิธีการ 
  1)  สังเกตการณ์ใช้กล้ามเนื้อเล็กและสายตาให้สัมพันธ์กันในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 
  2)  สังเกตจากการปฏิบัติผลงานกิจกรรมสร้างสรรค์การสร้างเครื่องบินด้วยการขย า 
ของนักเรียน   
  3)  สังเกตจากการเล่าเรื่องเก่ียวกับผลงานตามความคิดและจินตนาการ  
  4)  สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างเครื่องบินด้วยการขย า  
ตามความคิดจินตนาการ 
 6.2  เครื่องมือ  
  1)  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
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7.  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
                     (นางสาระภี  อับดุลเล๊าะ) 
            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม้างอน 
              วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................. 

8.  บันทึกหลังสอน 
 8.1  จ านวนผู้เรียน.................คน  ไม่มา...........คน คือ เลขท่ี..................................................  
 8.2  การด าเนินการของครู...................................................................................................... . 
........................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 8.3  ผลการเรียน   ได้คะแนนรวม.................................คะแนน   เฉลี่ย................................... 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน...............................คน  ไม่ผ่าน.......................คน 
 8.4  ปัญหาที่พบ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 8.5  วิธีการแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................  
      
                          ลงชื่อ........................................................ผู้สอน 
                (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 
                      ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านม้างอน 
                วันที่............เดือน......................พ.ศ................... 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  หน่วย หนูน้อยนักเดินทาง 

สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 27 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

การใช้
กล้ามเน้ือเล็ก
และสายตา
ให้สัมพันธ์

กัน 

การเล่า
เรื่อง/บอก
ผลงานที่
ปฏิบตั ิ

การปฏบิัติ
กิจกรรม

ด้วยความ
สนุกสนาน 

สร้าง
เครื่องบิน
ด้วยการ

ขย า ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 

3 3 3 3 12 3 
1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ         
2 ด.ช.ธนภัทร หมดัหมัน         
3 ด.ช.ภูวดล  นุ้ยดอน         
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า         
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา         
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน         

รวม         
เฉลี่ย         

 

    

     ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 
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9.  ภาคผนวก 

    

            
     เพลง  เครื่องบินล าน้อย 
    เครื่องบินล าน้อย ๆ เหินลอยสู่ฝากฟ้าไกล  
    บินทยานขึ้นฟ้า แล้วพาผู้โดยสารไป 
    ฝ่าก้อนเมฆปุยขาว หมู่ดาวสกาวพร่างพราย 
    มันสะดวกสบายถึงจุดหมายเร็วทันใจ   
 
 

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การแปลผลของคุณลักษณะระดับพฤติกรรมใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

   ช่วงคะแนน  แปลความหมาย 
   2.51 – 3     ดีมาก 
   2.00 – 2.50     ดี 
   1.00 – 1.99     พอใช้ 

 

เกณฑ์การผ่าน   ได้ระดับ  2.00  ขึ้นไป 
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เกณฑ์ประเมินพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนบ้านม้างอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สร้างเคร่ืองบินด้วยการขย า 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
1.  การใช้กล้ามเนื้อ 
    เล็กและสายตาให้ 
    สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท ากิจกรรมสร้าง
เครื่องบินด้วยการขย า
ได้อย่างมั่นคง 
คล่องแคล่ว น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาอย่างสม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท าสร้างเครื่องบินด้วย
การขย า ได้อย่าง
มั่นคง น้ าหนักในการ
ควบคุมมือและสายตา
ไม่สม่ าเสมอ 

นักเรียนใช้กล้ามเนื้อ
เล็กและสายตาในการ
ท าสร้างเครื่องบินด้วย
การขย า แต่น้ าหนักใน
การควบคุมมือและ
สายตาไม่สม่ าเสมอ 

2.  การสร้างผลงาน 
    สร้างเครื่องบินด้วย 
    การขย า 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
ผลงานสร้างเครื่องบิน
ด้วยการขย า เป็นของ
ตนเอง มีความแปลก
ใหม่ และมี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้สัมพันธ์กัน 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
เครื่องบินด้วยการขย า
เป็นของตนเอง มี
รายละเอียดที่แสดง
เรื่องราวได้ 

นักเรียนใช้มือและ
สายตาในการสร้าง
เครื่องบินด้วยการขย า 
เหมือนตัวอย่าง หรือ
เลียนแบบของเพ่ือน 
หรือท าตามค าแนะน า
ของครู 

3.  การเล่าเรื่องราว 
    จากผลงาน 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคต่อเนื่อง
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
เป็นประโยคสั้นๆ ได้
โดยไม่มีผู้ชี้น า 

นักเรียนเล่าเรื่องราว
ได้แต่ต้องมีผู้ชี้น า เล่า
เรื่องได้เป็นค า ๆ 

4.  การปฏิบัติ 
    กิจกรรมอย่าง 
    สนุกสนาน 

นักเรียนมีท่าที
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส สนุกสนาน ใน
การร่วมกิจกรรมโดย
ตลอด 

นักเรียนแสดงสีหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
สนุกสนาน พึงพอใจ
เป็นบางช่วงกิจกรรม 

นักเรียนแสดงสีหน้า
ท่าทางไม่เต็มใจบ่าย
เบี่ยงขณะปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดทั้ง
กิจกรรม 
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ภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 24 สร้างเครื่องบินด้วยการขย า 

  
 1.  วัสดุอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ครูสาธิตให้นักเรียนดู 
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3.  นักเรียนปฏิบัติ 

 

 

  

 

 

 

 

4.  นักเรียนน าเสนอผลงาน 

 

 

   

 

  

 

5.  ผลงานนักเรียน 
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สรุปบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 
สาระการเรียนรู้  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก   หน่วย  หนูน้อยนักเดินทาง 

สัปดาห์ที่ 30  สอนวันที่ 23-27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 – 10.10 น. 

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 

รวม สรุป พับจรวด
ไอพ่น 

สร้าง
รถไฟ
ด้วย

เมล็ดพืช 

สร้าง
เครื่องบิน
ด้วยการ

ขย า 
3 3 3 9 3 

1 ด.ช.อชิรวัตร  หมัดแอ      
2 ด.ช.ธนภัทร หมัดหมัน      
3 ด.ช.ภวูดล  นุ้ยดอน      
4 ด.ญ.นรินยา  หัดต า      
5 ด.ญ.นันทิชา  เขร็มบากา      
6 ด.ญ.ณัชฐาวีรนุช หวันระมัน      

รวม      
เฉลี่ย      

 

 

      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
    (นางสิรินดา  เกิดศิริ) 

      ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านม้างอน 

 
 

 
 



 
 

แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการสาธิตควบคู่การฝึกปฏิบัติ                       
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