
แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2554 

เรื่อง อาณาจักรฟน 

วันจันทรท่ี  12  กันยายน พ.ศ. 2554 

กิจกรรมเสริมประสบการณ               ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เพ่ือใหเด็กสนใจ

แปรงฟน 

เนื้อหา 

การแปรงฟนชวยให

ฟนสะอาด 

แนวคิด 

เราตองดูแลรักษาฟน

ของเรา 

1. การชมภาพยนต

การตูน 

2. การแสดงความ

คิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับผูอื่น 

ข้ันนํา 

1. ครูนําหุนนิ้วฟน มาทักทายเด็กๆ และบอกเด็กๆ วา

วันนี้มีภาพยนตเกี่ยวกับอาณาจักรฟนมาใหเด็กๆ ชม 

ข้ันสอน 

2. ใหเด็กชมภาพยนตรการตูนเรื่อง “อาณาจักรฟน” 

ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟนจากพลักซ 

ข้ันสรุป 

3. ใหเด็กแสดงความคิดเห็น โดยครูถามคําถาม

ตอไปนี ้

     - เรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร (ฟน และพลักซ) 

     - พวกพลักซทํารายฟนไดอยางไร (หลอกใหกิน

ขนมหวาน และไมแปรงฟน) 

     - พวกฟนชนะพวกพลักซไดอยางไร (ไมกินขนม

หวาน และแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด) 

 

1. หุนนิ้วฟน 

2. ภาพยนตรการตูน

เรื่อง “อาณาจักรฟน” 

3. โทรทัศน 

สังเกตพฤติกรรมการ

แปรงฟนของเด็ก 



แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2554 

 เรื่อง ฟนน้ํานม ฟนแท 

วันอังคารท่ี  13  กันยายน  พ.ศ. 2554 

กิจกรรมเสริมประสบการณ               ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เพ่ือใหเด็กบอกไดวา

ฟนของคนเรามีกี่ชุด 

อะไรบาง 

เนื้อหา 

ฟนของคนเรามี 2 ชุด 

คือ ฟนน้ํานมและฟน

แท ฟนน้ํานมเปนฟน

ชุดแรก เม่ือเด็กๆ โต

ข้ึนฟนน้ํานมจะหลุด

ฟนแทจะข้ึนมา

แทนท่ี 

1. การฟงนิทาน 

2. การแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับ

ผูอื่น 

ข้ันนํา 

1. ครูรองเพลง “ชวนกันมาฟงนิทาน”  

ข้ันสอน 

2. ครูอานนิทานเรื่องคุณฟองฟนหลอใหเด็กฟง 

3. ใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวาทําไมคุณฟอง

จึงฟนหลอ ท้ังๆ ท่ีคุณฟองแปรงฟนทุกวัน 

4. ครูนําภาพฟนน้ํานมและฟนแทมาใหเด็กดู และเลา

เรื่องราวใหเด็กฟง 

1. เพลง “ชวนกันมา

ฟงนิทาน” 

2. หนังสือนิทานเรื่อง

คุณฟองฟนหลอ 

 
3. ภาพฟนน้ํานมและ

ฟนแท 

สังเกตการตอบคําถาม

ของเด็ก 



แนวคิด 

เด็กๆ ตองดูแลฟน

น้ํานมของตนใหดี

เพ่ือรักษาท่ีไวใหฟน

แทข้ึน และดูแลฟน

แทใหดีเพราะจะตอง

ใชไปตลอดชีวิต 

5. ใหเด็กท่ีฟนน้ํานมหลุดและฟนแทข้ึนแลวมาเลา

เรื่องเกี่ยวกับฟนน้ํานมและฟนแทใหเพ่ือนฟง และให

เพ่ือนสังเกตฟนท่ีกําลังข้ึนใหม 

ข้ันสรุป 

6. ใหเด็กตอบคําถามวาฟนของคนเรามีกี่ชุด อะไรบาง 

เพลง “ชวนกันมาฟงนิทาน” 

        เด็กๆ จาชวนกันมาฟงนิทาน 

นิทานสนุกสนานฟงแลวชื่นบานจิตใจ 

ฟงแลวนั่งตัวตรง ขอใหคงความนิ่งเอาไว 

นั่งฟงอยางม่ันใจ แลวจะไดใจความเรื่องเอย 
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 เรื่อง วิธีการแปรงฟน 

วันพุธท่ี  14  กันยายน  พ.ศ. 2554 

กิจกรรมเสริมประสบการณ               ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. เพ่ือใหเด็กแปรง

ฟนไดถูกวิธ ี

2. เพ่ือใหเด็กตอบได

วาเราควรแปรงฟน

เม่ือไร 

เนื้อหา 

1. วิธีการแปรงฟนท่ี

ถูกตอง 

2. เราควรแปรงฟน

อยางนอยวันละ 3 

เวลา คือ ต่ืนนอน 

หลังทานอาหาร และ

กอนนอน 

แนวคิด 

1. การแปรงฟนท่ีถูก

วิธีจะชวยใหฟน

สะอาด 

2. เราตองแปรงฟน

หลายเวลาตอวัน

เพ่ือใหฟนสะอาด 

1. ชมการสาธิต 

2. การทดลองทําตาม

วิธีการท่ีครูสาธิต 

3. การรองเพลง 

4. การวิเคราะห

คําตอบจากเพลงท่ีได

ฟง 

ข้ันนํา 

1. ครูนําโมเดลฟนซึ่งมีผาคลุมมาใหเด็กคลําและทาย

สิ่งท่ีอยูขางใน 

ข้ันสอน 

2. ครูใชแปรงสีฟนและโมเดลฟนสาธิตการแปรงฟนท่ี

ถูกวิธีใหเด็กชม 

3. ใหอาสาสมัครเด็ก 2-3 คน ออกมาทดลองแปรงฟน

ดวยโมเดลฟน 

4. ครูรองเพลง “แปรงฟน” พรอมกับแปรงโมเดลฟน

ไปดวย 

5. ใหเด็กๆ รวมกันแสดงความคิดเห็นวาเราควรแปรง

ฟนเม่ือไร 

ข้ันสรุป 

6. เด็กและครูรวมกันรองเพลงแปรงฟนโดยทําทา

ทางการแปรงฟนไปดวย 

1. โมเดลฟน 

2. แปรงสีฟน 

3. เพลง “แปรงฟน” 

1. สังเกตพฤติกรรม

การแปรงฟนของเด็ก 

2. สังเกตการตอบ

คําถามของเด็ก 

เพลง “แปรงฟน” 

     ต่ืนเชาเราแปรงฟน  กินอาหารแลวเราแปรง

ฟน 

กอนนอนเราแปรงฟน ฟนสะอาดขาวเปนเงางาม 

แปรงฟนใหถูกวิธี ดูสิตองแปรงข้ึนลง (ซ้ํา) 
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เรื่อง  อาหารท่ีมีประโยชนและมีโทษตอฟน 

วันพฤหัสบดีท่ี  15  กันยายน  พ.ศ. 2554 

กิจกรรมเสริมประสบการณ               ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เพ่ือใหเด็กจําแนก

อาหารท่ีมีประโยชน

และมีโทษตอฟนได 

เนื้อหา 

อาหารท่ีมีประโยชน

ตอฟน คือ ผักและ

ผลไม อาหารท่ีมีโทษ

ตอฟน คือ ลูกอม 

ขนมหวาน น้ําอัดลม 

แนวคิด 

เด็กๆ ควรเลือก

รับประทานอาหารท่ี

มีประโยชน 

หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมี

โทษตอฟน 

1. การคาดเดา

เรื่องราว 

2. การแสดงความ

คิดเห็นและรับฟง

ความคิดเห็นจาก

ผูอื่น 

3. การฟงนิทาน 

4. การวิเคราะห

เรื่องราวเพ่ือตอบ

คําถาม 

5. การจําแนก 

ข้ันนํา 

1. ครูนําหนังสือเรื่อง “ถนนสาย ฟ ฟน” มาใหเด็กดู

และสนทนาเกี่ยวกับภาพท่ีหนาปก 

ข้ันสอน 

2. ครูอานหนังสือเรื่อง ถนนสาย ฟ ฟน ใหเด็กฟง 

3. ใหเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารท่ีมี

ประโยชนและมีโทษตอฟน 

ข้ันสรุป 

4. ครูนําภาพอาหารท่ีมีประโยชนและโทษตอฟนมา

ใหเด็กดูและชวยกันจําแนก 

1. หนังสือนิทานเรื่อง 

“ถนนสาย ฟ ฟน 

 
2. ภาพอาหารท่ีมี

ประโยชนและโทษตอ

ฟน 

3. กาวดินน้ํามัน 

4. กระดาน 

สังเกตการจําแนกภาพ

อาหารท่ีมีประโยชน

และโทษ 

 

 



แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2/1  ศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ โรงเรียนทุงมหาเมฆ ปการศึกษา 2554 

เรื่อง ทันตแพทย  วันศุกรท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 2554 

กิจกรรมเสริมประสบการณ              ผูสอน  ครูนฤมล  เนียมหอม 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม สื่อ การประเมินผล 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

เพ่ือใหเด็กมีทัศนคติ

ท่ีดีตอการไปพบ

ทันตแพทย 

เนื้อหา 

1. ทันตแพทยคือ

แพทยท่ีดูแลรักษา

คนไขเกี่ยวกับฟน

และโรคในชองปาก 

2. เราควรไปพบทันต

แพทยปละ 2 ครั้ง 

แนวคิด 

ทันตแพทยชวยดูแล

สุขภาพชองปาก เด็ก

ไมควรกลัวการไป

พบทันตแพย 

1. การทบทวน

เหตุการณจากนิทาน

ท่ีเคยฟงแลว 

2. การแสดงความ

คิดเห็นของตน 

3. การฟงเรื่องราวท่ี

เปนประโยชนตอตน 

4. การเลาเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเอง 

 

ข้ันนํา 

1. ครูนําหนังสือเรื่อง “ถนนสาย ฟ ฟน” มาใหเด็กดู 

ข้ันสอน 

2. ครูทบทวนเรื่องราวจากหนังสือรวมกับเด็ก 

3. ใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวาใครเปนผูใช

ตะขอเกี่ยวแฮกกี้และด๊ิกกี้ออกจากถนนสาย ฟ ฟน 

4. ครูนําตุกตาทันตแพทยออกมาแนะนําตัวใหเด็กๆ 

รูจักและเลาเรื่องราวเกี่ยวกับงานของทันตแพทยให

เด็กฟง พรอมกับใหดูภาพประกอบ 

5. ใหเด็กอาสาสมัครท่ีเคยมีประสบการณการไปพบ

ทันตแพทยเลาเรื่องราวใหเพ่ือนฟง 

ข้ันสรุป 

5. ใหเด็กตอบคําถามโดยใหตุกตาทันตแพทยเปน 

ผูถามวารูจักตนหรือไม เด็กๆ จําเปนตองกลัวไหม 

ท่ีจะตองไปพบ และตองไปพบบอยแคไหน 

1. หนังสือนิทานเรื่อง 

“ถนนสาย ฟ ฟน” 

2. ตุกตาทันตแพทย 

3. ภาพการทํางานของ

ทันตแพทย 

สังเกตการตอบคําถาม

ของเด็ก 

 


