
 

แผนการจัดกจิกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ชุดเกมการละเล่นเด็กไทย ช้ันอนุบาลปีที ่ 2      
 แผนที ่ 6  สาระที ่ 4    ส่ิงต่าง  ๆ รอบตวัเด็ก  หน่วย การคมนาคม 

สัปดาห์ที ่  23    กจิกรรม เกมขี่ม้าพาเทีย่ว 
สอนวนัที ่ 23   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2554   เวลา  10.15-11.00 น  (  45  นาท)ี 

 
สาระส าคัญ  การเล่นเกมข่ีมา้พาเท่ียว ไปเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาดา้นร่างกายการใช้

กลา้มเน้ือใหญ่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว การรอคอยตามล าดบัก่อน-หลงั และการปฎิบติั
กิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.   ใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา และมือในการวิง่ในขณะท่ีแบกเพื่อนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 2.   ใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา และมือในการวิง่ในขณะท่ีแบกเพื่อนโดยไม่เสียการทรงตวั 
 3.   ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
สาระการเรียนรู้ 

 1.   สาระทีค่วรเรียนรู้ 
   การเกมข่ีมา้พาเท่ียว 
 2.   ประสบการณ์ส าคัญ  

   ด้านร่างกาย        การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
     ด้านอารมณ์จิตใจ    การเล่นนอกหอ้งเรียน    
      การแสดงออกอยา่งสนุกสนาน 

ด้านสังคม                    การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
        ด้านสติปัญญา          การแสดงความรู้สึกดว้ยการพูด 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 1.  เด็กร่วมกนัจดัแถว 2 แถว แยกชาย 1 แถว หญิง 1 แถว เด็กไปท่ีสนาม เม่ือไดย้นิเสียง
นกหวดี 
ขั้นด าเนินกจิกรรม 
   2.   เด็กจดัแถวเป็นรูปวงกลมกนัอบอุ่นร่างกาย โดยการ 
    -   กระโดดตบ 10 คร้ัง 
    -   วิง่อยูก่บัท่ีนบั  1- 10  

 
 



 

3.   แนะน าสาธิตวธีิเล่น เกมข่ีมา้พาเท่ียว  ตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.1   หาอาสาสมคัร  2 คน ร่วมกบัครูสาธิตการเล่น  เกมข่ีมา้พาเท่ียว 
3.2   เด็กจบัคู่กนั โดยเด็กแต่ละคู่ตอ้งมีน ้าหนกัไม่แตกต่างกนัเพราะตอ้งใหเ้ด็กข่ี

หลงักนัจะไดรั้บน ้าหนกักนัได ้  
3.3   ทั้งคู่ตกลงกนัสมมติคนหน่ึงเป็นมา้ อีกคนหน่ึงเป็นคนข่ีมา้ 
3.4   เด็กท่ีเป็นมา้ยนืยอ่เข่าและยอ่ตวัเล็กนอ้ย คนเป็นคนข่ีมา้ข่ีหลงัเพื่อนท่ีเป็นมา้ 

ใชมื้อกอดคอผูท่ี้เป็นมา้หลวม ๆ  คนเป็นมา้ใชแ้ขนซา้ยรวบขาซา้ยคนข่ีมา้ ใชแ้ขนขวารวบขาขวาคน
ข่ีมา้ไวใ้หแ้น่น  ยดืตวัข้ึนขยบัตวัเพื่อไม่ให้เพื่อนท่ีอยูบ่นหลงัตก 

เม่ือไดย้นิสัญญาณเร่ิมใหผู้ท่ี้เป็นมา้วิง่ออกจากเส้นเร่ิม โดยไม่ใหผู้เ้ป็นคนข่ีหลงั
ตกลงมา จนไปถึงเส้นชยั 

   3.4   ใหเ้ด็กทั้ง  2 คนหมุนเวียนกนัเป็นมา้และเป็นคนข่ีจนครบทั้ง 2 คน  
  4.   เด็กเล่นเกมข่ีมา้พาเท่ียว                   
  5.   ในขณะท่ีเด็กเล่นตอ้งคอยดูแลแนะน าเด็กอยา่งใกลชิ้ดเพื่อไม่ใหเ้ด็กเกิดอนัตรายได ้

4.   เม่ือเล่นเกมข่ีมา้พาเท่ียว    เสร็จเด็กเลือกเล่นอิสระตามความสนใจ 
 5.   เด็กพกัคลายกลา้มเน้ือ หลงัการเล่นน าเด็กไปท าความสะอาดร่างกายแลว้ 
ข้ันสรุป 

6.   สรุปถึงประโยชน์ของการเล่นเกมข่ีมา้พาเท่ียว    เป็นการช่วยพฒันากลา้มเน้ือขาให้แขง็แรง  
การเล่นโดยไม่เกิดอนัตราย 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
              1.   นกหวดี    
              2.   เกมข่ีมา้พาเท่ียว     
การประเมินพฒันาการ 
               วธีิประเมิน            การสังเกตพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
                เคร่ืองมือ               แบบสังเกตพฤติกรรมแนบทา้ยแผน 
รายการประเมิน 

 1.   การใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา และมือในไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
 2.   การใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา ในการวิง่ในขณะท่ีแบกเพื่อนไดโ้ดยไม่เสียการทรงตวั  
 3.   การปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 
 
 

 

 



 

รายละเอยีดเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม 
 

รายการ 
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรม 

ระดับคุณภาพ 3 ระดับคุณภาพ 2 ระดับคุณภาพ 1 
 

การแขน ขา และมือใน
การปฏิบติักิจกรรมได้
อยา่งคล่องแคล่ว 

 
การใชก้ลา้มเน้ือมือ 
แขน ขา ปฏิบติั
กิจกรรมได ้   
ถูกตอ้งและ
คล่องแคล่ว                                
 

 

 การใชก้ลา้มเน้ือมือ 
แขน ขา ปฏิบติั 
กิจกรรมการเล่นได้
ถูกตอ้งแต่ไม่
คล่องแคล่ว 
 

  

 การใชก้ลา้มเน้ือมือ 
แขน ขา ปฏิบติั
กิจกรรมไม่ถูกตอ้งไม่
คล่องแคล่ว 
 

 
การใชก้ลา้มเน้ือ แขน 
ขา และมือในการวิง่
ในขณะท่ีแบกเพื่อนได้
โดยไม่เสียการทรงตวั 
 

 
ใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา 
และมือในการวิง่ใน
ขณะท่ีแบกเพื่อนได้
โดยไม่เสียการทรงตวั
ตลอดถึงเส้นชยั 
 

 
ใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา 
และมือในการวิง่ใน
ขณะท่ีแบกเพื่อนไดแ้ต่
ลม้บา้งเป็นบางคร้ัง 

 
ใชก้ลา้มเน้ือ แขน ขา 
และมือในการวิง่ใน
ขณะท่ีแบกเพื่อนไม่ได ้

 

การปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้นโดยมีปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนัและกนั 

 

ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบั
ผูอ่ื้นโดยมีปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนัและกนัเป็น
บางคร้ัง 
 

 
ปฏิบติักิจกรรมคน
เดียวเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่โดยใช้ใช้ชุดเกมการละเล่นเด็กไทย   
 

ที ่ ช่ือสกลุ การแขน ขา 
และมือใน
การปฏิบติั
กิจกรรมได้
อยา่ง

คล่องแคล่ว 

การใช้
กลา้มเน้ือ แขน 
ขา และมือใน
การวิง่ใน
ขณะท่ีแบก
เพื่อนไดโ้ดยไม่
เสียการทรงตวั 
 

 

การ
ปฏิบติั
กิจกรรม
ร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

 
สรุปผล 

3 3 3 รวม เฉลีย่ สรุป ผ/มผ 
1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 1   ปรับปรุง     คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.49  ผลสรุปไม่ผา่น 
ระดบัคุณภาพ 2   พอใช ้         คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50-2.49  ผลสรุปผา่น 
ระดบัคุณภาพ 3  ดี                  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50-3.00  ผลสรุปผา่น 



 

 
 
         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


